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Тарас Лаба, Максим Блеч 
Науковий керівник: Бойко О. О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРAВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСAМИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ…...
 
Анастасія Лабінська  
Науковий керівник: Давидюк Л. П., ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ……. 
 
Аліна Лагдан 
Науковий керівник: Гарбар В.А., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Наталія Лазнєва 
Науковий керівник: Недбалюк О.П., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………….. 
 
Богдан Лебедєв  
Науковий керівник: Пазєєва Г. М., ст. викладач 
Коледж економіки, права та інформаційних технологій  
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 
АУТСОРСИНГ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-
СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ…………………………………………………………..
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Вероніка Левицька  

Науковий керівник: Гарбар В.А., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 

 

Ірина Лерка 

Науковий керівник: Галушка Є.О., к.е.н., доцент 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРІВ У ПРАКТИЦІ СУБ`ЄКТІВ ЗЕД………………. 

 

Сергій Лучко 

Науковий керівник: Чайка І.В., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………... 

 

Олена Маліновська 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗИ………………………………………….. 

 
Вікторія Малютяк 

Науковий керівник: Недбалюк О.П. , к.е.н, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ……. 

 

Ольга Мамедова 

Науковий керівник: Чорна Н.М., д. і. н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЛІГОПОЛІСТИЧНИЙ РИНОК: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)………………………………………………………….. 

 

Діана Матійчук 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

САНАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………………………………………… 

 

Вікторія Мельник  

Науковий керівник: Чайка І. В., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАД ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИКОРИСТАННЯ…………………………………………………………………….. 

 

Віктоpія Миpонюк  

Науковий кеpівник: Чайка І.В., асистент 

Вінницький тоpговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПPАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПPИЄМСТВ………………………………………………………………………... 
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Анжела Михалків, Лілія Гичак 
Науковий керівник: Давидюк Л.П., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ……………..
 
Тетяна Міронченко 
Науковий керівник: Хачатрян В. В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………….
 
Оксана Моторна 
Науковий керівник: Чайка І. В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РЕЙДЕРСТВО – СУЧАСНА ПРОБЛЕМА В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………………………………...
 
Ганна Мошковська 
Науковий керівник: Британська Н.Н., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА РІВНІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ: ПЕРЕВАГИ 
ТА НЕДОЛІКИ………………………………………………………………………….
 
Оксана Музичук 
Науковий керівник: Турчак В.В., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕХАНІЗМ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………
 
Віталій Нагірний 
Науковий керівник: Чайка І.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНЕУ 
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
УКРАЇНИ………………………………………………………………………………..
 
Валерій Нагорнюк 
Науковий керівник: Ткачук О. М., д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СТАНІ КРИЗИ……………….. 
 
Анна Носковська 
Науковий керівник: Давидюк Л. П., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ……………...
 
Мирослав Огірчук  
Науковий керівник : Чайка І.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ…….. 
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Ольга Оковита  
Науковий керівник: Чайка І.В., асистент 
Вінницький торговельно- економічний інститут КНТЕУ 
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЯК ФОРМА ТОВАРНОГО ОБІГУ………………………..
 
Леся Ольшевська 
Науковий керівник:Чумак Н.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ 
УКРАЇНИ………………………………………………………………………………..
 
Ярослава Омелянюк, Юлія Пелішенко 
Науковий керівник: Недбалюк О.П., к. е. н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ…………………………………………………….
 
Юлія Охрименко 
Науковий керівник: Чайка І. В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА…………….
 
Віта Павленко 
Науковий керівник: Хачатрян В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В УМОВАХ 
КРИЗИ……………………………………………………………………………………
 
Ірина Паламарчук  
Науковий керівник: Сусіденко О. В., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ………………… 
 
Олеся Пальонко 
Науковий керівник: Гарбар В.А., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – ОСНОВА РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ……………………………………………………………...
 
Марія Панасюк 
Науковий керівник: Махначова Н. М., к.е. н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ В 
УКРАЇНУ………………………………………………………………………………...
 
Анна Панченко 
Науковий керівник: Чумак Н. В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ 
КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ В УКРАЇНІ…………………………………………
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Максим Пастух  
Науковий керівник: Хачатрян В. В., к. е. н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ………………………………………………………………
 
Анастасія Пашківська 
Науковий керівник: Гарбар В. А., к. е. н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РЕЗЕРВИ ПРИСКОРЕННЯ ОБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………………….
 
Сніжана Передерій 
Науковий керівник: Балдинюк А.Г., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ                                     
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ……… 
 
Сніжана Передерій     
Науковий керівник: Чайка І. В., асистент    
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ     
ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  ПІДВИЩЕННЯ   КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Тарас Перерва 
Науковий керівник: Хачатрян В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ…………………………………………………………………………..
 
Леся Петренко 
Науковий керівник: Супрун С. Д., к.е.н, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ…………………………………
 
Інна Петрова 
Науковий керівник: Чайка І.В. , асистент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ………………..
 
Каріна Петровська 
Науковий керівник: Юрчик І.Б., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗОВНІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА…………………………………………………………………………

 
Вікторія Пивовар  
Науковий керівник: Далєвська Т. А., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………...
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Ірина Пилипишина 
Науковий керівник: Давидюк Л. П., ст. викладач 
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
УКРАЇНИ………………………………………………………………………………..
 
Альона Покиньборода 
Науковий керівник: Юрчик І.Б., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ……………..
 
Анастасія Поліщук 
Науковий керівник: Чайка І. В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ………………………………………………………...
 
Віктopія Пpигoдa 
Нaукoвий кepівник: Нeпpaн A.В., к.e.н., дoцeнт 
Xapківcький тopгoвeльнo-eкoнoмічний інcтитут КНТEУ 
ВДOCКOНAЛEННЯ НAЦІOНAЛЬНИX CТAНДAPТІВ 
БУXГAЛТEPCЬКOГO OБЛІКУ У ВІДПOВІДНOCТІ ДO МІЖНAPOДНИX
CТAНДAPТІВ…………………………………………………………………………...
 
Марина Присяжнюк 
Науковий керівник: Супрун С. Д., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ 
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ…………………………………………..
 
Настасія Рабей 
Науковий керівник: Махначова Н.М., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ…………………………….
 
Настасія Рабей 
Науковий керівник: Сікорська Л.О., к.пед.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
FACTORS FOR THE STABILITY OF AN ENTERPRISE………………………….
 
Анастасія Река 
Науковий керівник: Давидюк Л.П., ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Олексій Різник 
Науковий керівник: Давидюк Л. П., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ…………………………………………………………………………………..
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Науковий керівник: Іванченко Г.В., ст. викладач 
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Науковий керівник: Боковець В.В., к.e.н., доцент 
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Науковий керівник:  Балдинюк А.Г., к.е.н., доцент 
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Науковий керівник: Пенюк В.О., асистент 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ………….. 
 
Владислав Демчик 
Науковий керівник: Лозовський О.М., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 
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Тетяна Долюк 
Науковий керівник: Соколовська В. В., к.е.н., доцент  
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 
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ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ…………………………………………………………………………..
 
Юлія Дорожинська 
Науковий керівник: Бондарчук Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ………………………...
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Науковий керівник: Боковець В.В.,  к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………. 
 
Анастасія Журавльова, Анна Коренюк 
Науковий керівник: Філоніч В.С., к.е.н., доцент 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Науковий керівник: Горшков М.А., асистент  
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Науковий керівник: Горшков М.А., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Науковий керівник:  Ковтун Е.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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ТУРИЗМУ……………………………………………………………………………….
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Науковий керівник: Горшков М.А., асистент 
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Нaуковий керівник: Іванченко Г.В., ст. викладач 
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Науковий керівник: Іванченко Г.В., ст. викладач  
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РІВНОВАГУ…………………………………………………………………………….
 
Ілона Корнійчук  
Науковий керівник: Махначова Н.М., к.е.н. доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТРАТЕГІЯ, ПРИНЦИПИ ТА  ВИДИ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………
 
Ілона Корнійчук  
Науковий керівник: Соколовська В.В., к.е.н. доцент 
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Тетяна Котик 
Науковий керівник:  Боковець В.В.,  к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Анна Кошова 
Науковий керівник: Бабчинська О.І., к. геогр.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Науковий керівник: Бондарчук Л.В., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ…………………………………………………
 
Тетяна Кричковська 
Науковий керівник: Іванченко Г.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Максим Кузьменко, Роман Поляк 

Нaуковий керiвник: Горшков М.А., асистент  
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 
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Олексій Левкович 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Олексій Левкович 

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

Науковий керівник: Мідляр А.К., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

УКРАЇНИ……………………………………………………………………………….. 

 

Ірина Лерка 

Науковий керівник:  Пенюк В.О., асистент 
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Давид Лівак 

Науковий керівник: Ковтун Е.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ МАРКЕТИНГУ……………………………………………... 

 

Тетяна Луженецька 

Науковий керівник: Іванченко Г.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…….. 

 

Сергій Лучко, Дмитро Рокицький 

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

ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………………………………………… 

 

Наталія Любарець 

Науковий керівник: Сікорська Л.О., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
CORPORATE STRATEGIES IN GLOBAL INVESTMENT BUSINESS…………. 

 

Олена Маліновська  

Науковий керівник: Лозовський О.М., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
КАДРОВИЙ АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
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Яна Маслюковська  
Науковий керівник: Бабчинська О.І., к. геогр.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ СТРЕС-
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМCТВІ…………………………………………...
 
Микола Мацієвський 
Науковий керівник: Боковець В.В., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ…………………………………………………………………………..
 
Ольга Мельничук 
Науковий керівник: Андрущенко Н.О., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ………………………………... 
 
Альона Наймушина, Олена Федорець  
Науковий керівник: Бондарчук Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ТУРИСТИЧНІЙ 
ІНДУСТРІЇ………………………………………………………………………………
 
Надія Ніколайчук  
Науковий керівник: Іванченко Г.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ………………………..
 
Ольга Ніч 
Науковий керівник: Боковець В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………..
 
Мирослав Огірчук  
Науковий керівник: Махначова Н.М., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………
 
Олена Онофрійчук  
Науковий керівник: Бондарчук Л.В., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ЛІДЕРА…………………………………………………………………………………..
 
Альона Опришко 
Науковий керівник: Гудзь Т.П., к.е.н., доцент  
ВНЗ Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………. 
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Юлія Орленко 
Науковий керівник: Балдинюк А.Г., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ 
ІНДУСТРІЇ………………………………………………………………………………
 
Марія Панасюк 
Науковий керівник: Соколовська В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ………………………………. 
 
Анна Панченко  
Науковий керівник: Махначова Н.М., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ…………………………………………………………….
 
Юлія Петлінська 
Науковий керівник: Бондарчук Л.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ 
РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ……………………………………………………………
 
Анастасія Поліщук 
Науковий керівник: Трубляк Г.М., викладач 
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………...
 
Анастасія Пранципал  
Науковий керівник: Махначова Н.М., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИХОДУ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНИЙ 
РИНОК…………………………………………………………………………………..
 
Анастасія Пранципал 
Науковий керівник: Сікорська Л.О., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
WHAT DOES IT MEAN TO BE AN EFFECTIVE MANAGER?............................ 
 
Анастасія Пранципал  
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ІНТЕРНЕТ - АУКЦІОН ЯК ФОРМА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 
 

Міжнародні  економічні  інтеграційні  процеси  та  інтенсивний  
розвиток  інформаційно-комп’ютерних технологій сприяли виникненню та 
активному розповсюдженню Інтернет - аукціонів, що у  сучасних умовах  є  
повноправним  конкурентом традиційним  способам  продажу товарів. 
Інтернет - аукціони поступово набувають популярності в світі, та зокрема в 
Україні. 

Дослідженнями сутності, особливостей електронної комерції та 
Інтернет-торгівлі займалися чимало вітчизняних і закордонних науковців, 
зокрема: Борецька І.Ю., Гудзенко М.Ю., Марєєв С.В., Сейдман А., Соболєв 
В.О., Cтепова С.В., Тягунова Н.М. [1]. 

Законодавство України у сфері електронної комерції ґрунтується на 
Конституції України і складається із Цивільного і Господарського кодексів 
України, законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про 
електронні документи та електронний документообіг", "Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про 
телекомунікації", "Про електронний цифровий підпис", "Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг", "Про захист персональних даних", 
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих 
відповідно до них [2]. 

Доцільним є зазначити найважливіші визначення з теми, зокрема в 
Законі України "Про електронну комерцію" дано визначення наступним 
поняттям: 

1) Електронна комерція - відносини, спрямовані на отримання прибутку, 
що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або 
припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з 
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в 
учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового 
характеру. 

2) Електронна торгівля - господарська діяльність у сфері електронної 
купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом 
вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем. 

3) Інтернет-магазин - засіб для представлення або реалізації товару, 
роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину [2]. 
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Розглядаючи дану тему, слід зазначити, що в більшості літературних 
джерел визначають аукціон як форма продажу товарів або послуг на 
публічних конкурентних торгах, в процесі яких встановлюється їх кінцева 
ціна. Інтернет-аукціон проводиться за аналогічним принципом в мережі 
Інтернет за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке 
установлюється на офіційному сайті організатора торгу. 

Електронний  аукціон  – це аукціон комунікації  між приватниками 
якого здійснюються через Інтернет [3, с.35]. Він є процедурою встановлення 
рівноважних цін на товар, при цьому ціну встановлює покупець, а продавець 
- правила, за якими має проводитися аукціон. 

До характерних рис притаманних Інтернет-аукціонам слід виділити 
наступні: 

1) можливість залучення великої кількості продавців і покупців; 
2) цілодобова інтерактивна взаємодія продавців і покупців; 
3) можливість надання деталізованого опису і зображення товарів [4, 

c.42]. 
Інтернет-аукціони дають можливість не лище реалізувати товари та 

послуги через мережу Інтернет, але й здійснювати тестові продажі, визначати 
обсяг початкового попиту та ринкову ціну для нових продуктів. 

Процес проведення електронних аукціонів здійснюють відповідно до 
наступних вимог: 

1) обов'язкова реєстрація учасників, при цьому учасники мають бути 
повнолітніми і зобов'язані надати свої банківські рахунки як гарантію оплати 
товару; 

2) учасники, що придбали товар, зобов'язані за нього сплатити; 
3) учасники, що розмістили пропозиції щодо продажу, не мають права 

знімати їх до закінчення торгів; 
4) товар, виставлений на продаж, не належить аукціоністу - він є лише 

посередником між продавцем і покупцем [4, c.43].  
На відміну від реального аукціону, Інтернет-аукціон проводиться 

упродовж досить тривалого часу, тому покупцям необов'язково бути 
постійно присутніми в мережі під час його проведення. Термін проведення 
електронного аукціону визначається правилами роботи конкретної торгової 
системи. 

У торгах на Інтернет-аукціонах, як і у звичайних, беруть участь дві 
сторони — продавець та покупець. Організатор аукціону надає не лише місце 
для торгу на сайті, але й організовує технічну підтримку торгів та стягує 
певну плату за виставлення товару на торги. Основними джерелами доходу 
аукціону є комісійна плата за трансакції і членські внески. 

Покупець після здійснення цінової пропозиції щодо окремого лота несе 
відповідальність перед продавцем та організаторами аукціону. Якщо 
продавець або покупець не виконує зобов'язань, визначених правилами 
аукціону, проти нього можуть бути застосовані певні санкції. 

Найбільш популярні в світовій практиці схеми проведення аукціонних 
торгів зазначені в табл.1. 
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Фактично аукціон являє собою інформаційну базу, що містить описи 
товарів (лотів), що допущені до участі в торгах.  

Розвиток Інтернет-аукціонів збільшує конкуренцію між підприємствами, 
усуваючи залежність від географічного місцеположення, дозволяє  
компаніям свободу вибору юрисдикції, а відповідно, і «податкового 
клімату». Інтернет-аукціони вже зараз демонструють високі темпи росту і в  
перспективі зростання буде збільшуватись ще більше, а технології  
дозволяють  забезпечувати  вищий,  ніж  у  традиційному  секторі  економіки,  
рівень конкурентоспроможності.   

Таблиця 1 
Особливості проведення аукціонних торгів [3, с.44] 

№ Назва аукціону Опис 
1 Англійський  Продавець встановлює початкову ціну, покупці в процесі 

торгу називають ціни вищі від стартової, знаючи про пропозиції 
один одного. Переможцем аукціону є покупець, що назвав 
найвищу ціну. 

2 Голландський  Торг починається при встановленні явно завищеної ціни. 
Ціни поступово знижуються, до того часу коли один з покупців 
дасть згоду її прийняти. 

3 Подвійний  Найчастіше використовується на електронній біржі. 
Пропозиції надходять одночасно від продавця і покупця, в процесі 
чого встановлюється рівноважна ціна. 

4 Одночасна 
пропозиція 

Характерною ознакою є закритий формат пропозицій. Всі 
покупці пропонують ціну на товар, не знаючи при цьому 
пропозицій конкурентів. Переможцем торгів визнається покупець, 
що назвав найвищу ціну. 

5 Закрита 
пропозиція 

Визначається закритістю пропозицій. Ставки робляться 
протягом заздалегідь визначеного часу. Переможцем є той 
покупець, хто пропонує максимальну ціну. 

6 Однотипних 
магазинів 

Продавець може виставляти певну кількість визначеного 
товару. Для проведення такого типу торгів використовується 
кілька аукціонів, у кожному з яких товар виставляється в єдиному 
екземплярі. Ціна, за яку було продано перший екземпляр, є 
максимальною для решти екземплярів. 
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ПРИБУТОК ЯК ОСНОВА  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА  
ТОРГІВЛІ 

 
В умовах ринкової економіки основним показником господарської 

діяльності підприємства торгівлі є прибуток. Це пов'язано з тим, що для 
підприємства, яке несе повну матеріальну відповідальність за результати 
своєї торгово-господарської діяльності, основною метою є не забезпечення 
найбільшого обсягу товарообороту, а отримання максимально можливих 
прибутків. 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. 

Вивченням теорії і практики використання та формування прибутку 
підприємств займалися такі вчені-економісти, як А. Бабо, К. Маркс, Ф. Найт, 
Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, Й. Шумпетер, Е. Чемберлен, Дж. Хікс, 
І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Покропивний, А.М. Поддєрьогін, Ю.С. Цал-
Цалко та інші. Значний внесок у розв’язання проблем формування доходів 
підприємств, пошук шляхів оцінки та обґрунтування пропозицій щодо 
підвищення економічної прибутковості здійснили такі дослідники, як            
В.А Андрєєва, М.М. Бойко, Я.Я. Дяченко, А.І Карпук, С.О Мельник,            
М.А. Степаненко. 

В сучасних умовах прибуток є основним ефективним джерелом 
розвитку і результатом діяльності будь-якого об’єкта на макро- і мікрорівнях. 
Прибуток за юридичним визначенням – це дохід, отримуваний від 
виробництва і реалізації товару або послуги, тому мета підприємства і основа 
його розвитку – це отримання прибутку як джерела інвестування. Як 
економічна категорія прибуток відображає чистий дохід, створений у сфері 
матеріального виробництва. Прибуток виступає як форма прояву вартості 
додаткового продукту, що є об'єктивною основою її існування. Одночасно, 
прибуток є підсумковим показником, результатом фінансово-господарської 
діяльності підприємств [1]. Для підприємства важлива не сума прибутку як 
така, а та його частина, яка буде використана як джерело самофінансування і 
розвитку.   

Прибуток представляє собою різницю між сукупними доходами і 
сукупними витратами підприємства торгівлі, або між ціною реалізації та 
собівартості продукції, товарів, послуг. Прибуток характеризує кінцевий 
результат діяльності підприємства. Найбільш повно економічна суть 
прибутку  проявляється через виконання конкретних функцій: 

1. Оціночна функція. Прибуток підприємства використовується як 
показник, що характеризує ефект його господарської діяльності. 



36 
 

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). 

Прибуток як економічний показник дозволяє поєднувати економічні 

інтереси держави, підприємства як господарюючого суб'єкта, працівників і 

власника підприємства. Вирішення цього завдання, перш за все, пов'язане з 

пропорціями розподілу та використання прибутку. Прибуток характеризує 

ефективність господарювання підприємства за всіма напрямками його 

діяльності: збутової, постачальницької, інвестиційної, фінансової.  

Основними джерелами оптимізації величини прибутку є збільшення 

обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості 

товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту, тощо. 

Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок збільшення 

кількості реалізованої  продукції (Р↑П(К)) необхідно виявлений раніше резерв 

росту кількості реалізованої продукції (Р↑Кі) помножити на фактичний 

прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду (Пф/од): 

                      (1) 

Оптимізація прибутку за рахунок зниження собівартості товарної 

продукції і послуг (Р↑П(С)) підраховуються наступним чином: попередньо 

виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції (Р↓Сі) 

збільшується на можливий обсяг її продажів, який визначається як сума 

фактичної кількості реалізованої продукції (Кф) та можливого резерву її 

зростання (Р↑Кі): 

           (2) 

Аналогічно тому, як була визначена оптимізація прибутку за рахунок 

зменшення собівартості, можна підрахувати резерв збільшення прибутку за 

рахунок збільшення ціни (Р↑П(ц)): 

          (3) 

де Р↑Ці - можливий резерв збільшення ціни одиниці продукції окремого 

виду. 

На закінчення аналізу необхідно узагальнити усі виявлені резерви 

зростання прибутку [2]. 

Починаючи з 90-х років стає популярною управлінською концепцією 

комплексна оптимізація діяльності підприємства. Окремим напрямком та 

рушієм вказаних процесів були також завдання автоматизації діяльності 

підприємства, результатом яких також декларувалася комплексна 
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оптимізація діяльності підприємства, що призвело до розробки низки 
референтних моделей та методик впровадження. 

Серед великої кількості існуючих моделей, стандартів та методик 
комплексної оптимізації діяльності підприємства (у різних сенсах) можна 
виділити такі: 

- створена економічна вартість: управління за допомогою комплексного 
економічного показника EVA (Economic Value Added),отриманого за даними 
бухгалтерського обліку; 

- всеохватне управління якістю: TQM (Total Quality Management); 
- система стратегічного управління: система збалансованих показників 

(Balanced Score Card); 
- система виконання стратегії: EFQM; 
- система управління якістю: серія міжнародних стандартів ISO 9001; 
- управління проектами та програмами: PMI PMBOK v. 4; 
- ідеологія управління бізнес-процесами, що поєднує методології 

Benchmarking: бенчмаркінг - покращення процесів на підставі пошуку і 
порівняння аналогів; 

- реінжиніринг бізнес-процесів: BPR (Business process reengineering) 
збільшення ефективності діяльності за рахунок більш ефективної реалізації 
бізнес-процесів. Фактично, описані поширені управлінські методики 
комплексної оптимізації діяльності підприємства з використанням процесної 
ідеології, як правило, є більш або менш повною компіляцією базових 
концепцій (науковий метод, процес прийняття управлінських рішень, 
статистичне управління технологічними процесами) [3] . 

Отже, прибуток - одне з основних джерел фінансових ресурсів 
підприємств, формування централізованих і децентралізованих фондів 
грошових коштів. За рахунок прибутку відбувається формування в значному 
обсязі бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширення 
діяльності підприємств, матеріальне стимулювання робітників, вирішення 
соціально-культурних заходів тощо. У зв'язку з цим в плануванні та 
формуванні прибутку повинні бути зацікавлені не лише трудові колективи 
підприємств, але й держава в цілому.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Теоретичні аспекти відтворення основних засобів у даний час на 
підприємствах є важливою проблемою в нашій державі  в  сучасних умовах  
розвитку економіки. Стан та ефективність використання основних засобів 
безпосередньо впливають на виконання виробничої програми підприємства і 
можливість отримання прибутку. Підприємства, що мають у розпорядженні 
основні засоби, повинні не тільки прагнути до підвищення ефективності 
використання своїх основних засобів, що є запорукою збільшення 
вироблення продукції і у кінцевому підсумку призведе до збільшення 
доходів, а, отже, до підвищення рівня рентабельності, але й максимально 
ефективно використовувати те, що є, особливо в існуючих умовах дефіциту 
фінансів і виробничих інвестицій. 

Проблему щодо пошуку шляхів ефективності відтворення основних 
засобів підприємства досліджували і описали у своїх роботах такі відомі 
економісти, як В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Л. О. Пашнюк,            
С. Ф. Покропивний, А. М. Турило, І. В. Ковальчук, В. А. Ткаченко,            
В. П. Вихрущ, І. В. Тирпак, В.О. Оваденко та інші. 

Відтворення основних засобів – це процес безперервного їх поновлення 
у зв’язку з фізичним зносом або «моральним» старінням, спричиненим 
науково-технічним прогресом, до настання повного фізичного спрацювання. 
Воно притаманне, перш за все, знаряддям праці й транспортним засобам            
[1, с. 39]. Важливу роль у забезпеченні процесів відтворення основних 
засобів відіграють власні джерела фінансування, серед яких одним з 
визначальних є фонд амортизаційних відрахувань. Однак амортизаційна 
політика підприємств на цей час недосконалою. Справедливою є критика 
сучасної амортизаційної політики, висловлена багатьма провідними вченими.  

Рівень використання основних засобів можна представити через ступінь 
їх зношення, бо ж у процесі експлуатації вони поступово втрачають свою 
споживчу вартість внаслідок фізичного чи морального старіння. За даними 
Державного комітету статистики, за 2014 рік найбільший ступінь зносу 
основних засобів простежувався в галузях транспорту (97,9%); добувної 
промисловсі і розроблення кар’єрів (65,3%); постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря (61,4%); промисловості (60,3%) [3].  

Оцінка ситуації, яка склалася зараз в Україні, показує, що більша 
частина споруд, техніки і обладнання українських підприємств зношена 
фізично і застаріла морально і, тому вимагає заміни. За офіційними даними і 
експертними оцінками більше 70% основних засобів усіх підприємств країни 
є застарілими [4, с.175]. Вони вже не забезпечують ефективне і інтенсивне 
виробництво, і це у свою чергу призводить до великих виробничих витрат. 
Адже, застосовуючи морально застаріле обладнання, підприємства часто 
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вимушені використовувати морально застарілі технології, які закладені при 
створенні цієї техніки.  

Розглянемо стан основних засобів в Україні за 2010-2014 роках (табл. 1). 
Таблиця 1 

Динаміка вартості основних засобів в Україні у 2010-2014 р.р. 

Роки 

У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. 
Ступінь зносу,  

у % 
первісна 

(переоцінена) 
вартість 

залишкова вартість 

2010 6648861 1731296 74,9 
2011 7396952 1780059 75,9 
2012 9148017 2135987 76,7 
2013 10401324 2356962 77,3 
2014 13752117 2274922 83,5 

 
Здійснюючи оцінку вартості основних засобів в Україні за 2010-2014 р.р., 

потрібно свідчити, що розмір первісної вартості станом на 2014 р.            
(13752117 млн. грн.) має значну відмінність від показника 2010 р. (6648861 
млн. грн.), даний показник збільшився і становить 7103256 млн. грн., що є 
позитивною тенденцію вартості основних засобів підприємств в Україні. 
Показник ступеня зносу за 2014 р. порівняно з минулим роком зріс на 6,2%, 
що є негативним чинником у процесі діяльності підприємств [3]. 

Для того щоб фірма була найприбутковішою, необхідно звернутися до 
кількісного та якісного вдосконалення основних засобів, але одним із 
найважливіших факторів удосконалення виробництва залишається 
підвищення ефективності вже існуючих засобів праці, при цьому економічно 
виправданими є збільшення часу роботи устаткування, його повне 
завантаження, кваліфікований догляд і ремонт. Для вирішення цих проблем 
необхідно звернутись до методів наукового пошуку оптимальних шляхів 
розв’язання цієї проблеми, а саме ґрунтовного економічного аналізу 
підприємницької діяльності й ринкової ситуації в цілому, враховуючи при 
цьому свою самостійність та незалежність як товаровиробника і не 
забуваючи про залежність від держави та загального економічного 
становища країни. 

Однією з головних причин, які гальмують оновлення основних засобів в 
Україні є нестача вільних фінансових ресурсів і вирішити дану проблему 
самостійно наша держава не спроможна. Одним із найефективніших методів 
оновлення основних засобів країни є залучення іноземних інвестицій. На 
сьогоднішній день інвестиційна активність підприємств є надзвичайно 
низькою – обсяги інвестицій, направлених на оновлення основних засобів не 
перевищують в окремих галузях і 1 %. Важливим напрямком підвищення 
ефективності використання основних засобів є встановлення оптимального 
співвідношення між основними й оборотними фондами з урахуванням 
виробничого напряму підприємств. Вирішення проблеми підвищення 
ефективності відтворення основних засобів є одним з основних завдань 
виробничої діяльності підприємств, від результату якого залежить їх 
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фінансовий стан та конкурентоспроможність. Підвищення ефективності 
відтворення основних засобів є одним із головних чинників, який зможе 
забезпечити в майбутньому ефективне функціонування підприємства в 
цілому. 

Основні напрямки підвищення ефективності використання основних 
засобів підприємством такі [3, c. 170]: 

− установка, монтаж та введення в експлуатацію основних засобів по 
можливості одночасно; 

− збільшення капітальних вкладень в активну частину основних 
виробничих фондів підприємства; 

− своєчасне оновлення основних засобів підприємства; 
− включення до виробництва незадіяних виробничих фондів тощо. 
Такими заходами можуть бути також посилення контролю за 

раціональним використанням часу роботи устаткування, вживання 
автоматизованих приладів контролю і обліку часу роботи підприємства, що 
базується на використанні обчислювальної техніки. Можлива розробка 
програми реструктуризації з кінцевою метою створення системи 
оперативного управління витратами виробництва,  послужить підвищенню 
конкурентоспроможності та економічної ефективності об’єднання в цілому. 
В результаті здійснення цих заходів через можливість забезпечення стійкого 
саморозвиток підприємства, при якому будь-які зовнішні чинники 
дестабілізацій не будуть такі чутливі для його функціонування [2, c. 42]. 

Отже, на сьогоднішній день спостерігається безліч проблем 
використання і відтворення основних фондів підприємств. Щоб 
використання основних фондів було справді економічно вигідним та 
ефективним, необхідно стежити за його технічним станом; залучати фахівців 
при проведенні складних ремонтів; вивчати ринки виробництва; залучати 
спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень спеціалізації 
виробництва; модернізувати устаткування; поліпшувати склад, структуру й 
стан основних фондів; удосконалювати планування, управління й 
організацію праці та виробництва; знижувати фондомісткість; підвищувати 
фондовіддачу та продуктивність праці. 
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ПРОБЛЕМИ НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Однією з найбільш актуальних проблем національної безпеки держави є 
її демографічна ситуація. Відомо, що народжуваність в сучасній Україні, 
незважаючи на певне поліпшення, пов'язане з відносним підвищенням рівня 
життя в 2000-і роки (у порівнянні з 1990-ми роками) і деякими заходами 
держави в напрямку стимулювання демографічного зростання, залишається 
на досить низькому рівні. У крайньому випадку, навряд чи можливо 
говорити про те, що українська народжуваність на даний час покриває 
потреби в поповненні населення країни. Українські громадяни стрімко 
старіють, особливо в тих регіонах країни, де спостерігається найбільш 
низький рівень народжуваності. 

Певні аспекти проблематики в даному напрямку досліджували, такі 
вчені: Д.П. Богиня, О.М. Грішнова, Т.А. Заяць, Ю.М. Краснов, В.І. Куценко, 
Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков та інші. Сьогодні наша держава переживає 
демографічну кризу, тому дослідження різноманітних чинників, що 
впливають на демографічну ситуацію є досить актуальними. Підвищення 
народжуваності та зниження смертності населення можливе лише у випадку 
ґрунтовного дослідження наявної проблеми. 

Чисельність населення України за останні 15 років зменшилась на            
6,5 млн. За даними Державного комітету статистики України у 2015 році 
природне скорочення населення становило 183 тис. осіб (кількість 
живонароджених – 411783 осіб, кількість померлих 594795 осіб) [1]. Існує 
думка, що до 2026 р. чисельність населення України може зменшитись ще на 
5-8 млн [2, c. 30]. 

Демографічний стан в Україні є досить складним порівняно з іншими 
країнами Європи. Так, наприкінці 1994 р., наша держава вступила в смугу 
депопуляції, темпи якої весь час прискорюються. Скорочення населення, що 
відбулося за час незалежності нашої держави можна розглянути, порівнюючи 
дані на рис. 1. 

Основною причиною скорочення кількості населення залишається висока 
смертність, яка в Україні стабільно перевищує народжуваність (рис. 2). 

Упродовж 1992-2015 р. спостерігається досить велике перевищення 
смертності над народжуваністю. Найвищий коефіцієнт смертності було 
зафіксовано у 2005 р. – 16,6 тис. осіб, у той час, найвищий коефіцієнт 
народжуваності – 12,6 тис. осіб (ще у 1990 р.). Таким чином, зростання 
народжуваності в нашій державі супроводжувалося зменшенням рівня 
смертності: з 16,3 померлих на 1000 населення у 2008 р. до 14,5 – у 2013 р.  
Така тенденція щодо збільшення смертності і зниження народжуваності 
зумовлена цілою низкою причин - економічних, соціальних, психологічних, 
біологічних.  
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Рис. 1. Динаміка чисельності наявного населення України, тис. осіб 

 

 
Рис. 2. Динаміка народжуваності та смертності в Україні (на 1000 осіб) 

 
Загально відомо, що на рівень народжуваності мають вплив, такі два 

типи факторів – прямі та опосередковані.  
До прямих факторів впливу належать:  
1. Шлюбний фактор. Вже довгий час у нашій державі зменшується 

кількість зареєстрованих шлюбів. Основною причиною такої тенденції стала 
популярність цивільних шлюбів, зниження життєвого рівня населення, 
погіршення житлово-комунальних умов, безробіття, низький рівень 
заробітної плати. У 2015 р. на 1000 осіб наявного населення зареєстровано 
6,9 шлюбів (1990 р. – 9,5) і 3,0 розлучень (1990 р. - 3,9). Зменшення кількості 
шлюбів та збільшення числа розлучень є одними з основних проблем 
народжуваності в Україні [3, c. 282].  

2. Поширеність абортів. Щороку в Україні фіксується близько одного 
мільйона абортів, тобто 145 абортів на 100 пологів [3, с. 282]. Така, досить 
значна кількість абортів призводить до втрати потенційно можливого 
збільшення чисельності населення та здатності молодих жінок народжувати 
після проведення абортів.  

3. Рівень безпліддя. Відомо, що в Україні кожна п’ята родина безплідна, 
що також негативно відображається на чисельності населення [3, c. 283].  

4. Малюкова смертність. Показник використовується для визначення 
рівня соціально-економічного розвитку та ефективності діяльності системи 
охорони здоров’я у певній країні. Найвищий рівень смертності дітей віком до 
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1 року зареєстровано у 1993 р. (14,9 на 1000 живонароджених), а найнижчий 
- у 2014 р. (7,8 на 1000 живонароджених) [2]. Серед причин смертності дітей 
віком до 1 року 70% відносять: стан здоров’я матері та доступність медичної 
допомоги жінці під час вагітності, пологів та новонародженому; 16% – це 
нещасні випадки, травми та отруєння, захворювання органів дихання, 
інфекційні хвороби тощо [3, c. 284].  

До непрямих або опосередкованих факторів відносять:  
1. Низький рівень життя населення та невідповідність заробітної плати, 

що призвели до погіршення якості життя значної частини населення та 
обтяжливості утримання більш ніж однієї дитини у сім’ї, що у свою чергу 
має значний вплив на процес відтворення населення.  

2. Житлово-побутові умови. Значна частина українців проживає в 
непридатних для цього приміщеннях (гуртожитках, застарілих будівлях), що, 
також, має суттєвий вплив на бажання і змогу людей народжувати та 
виховувати дітей у даних умовах.  

3. Рівень зайнятості жінок та ступінь продуктивності їхньої праці. Серед 
працюючих українок частка одружених нижча, ніж серед непрацюючих. 
Тобто, якщо жінка має змогу забезпечити себе власними силами, то для неї 
перестає бути вирішальною ідея заміжжя як змога отримати «годувальника» 
для сім’ї, і забезпечити високий рівень добробуту родини [2, c. 29]. 

Для врегулювання досить непростої ситуації, що склалася в Україні, з 
народжуваністю необхідно: сприяти поєднанню трудової діяльності та 
материнства на законодавчому рівні; розробити гнучкі форми зайнятості для 
працівників з дітьми;  здійснити державну підтримку сімей, що перебувають 
у незареєстрованому шлюбі; розробляти  заходи із  збереження  та зміцнення 
здоров'я населення шляхом оптимізації  системи надання медичної допомоги 
та розвитку здоров'я.  

Таким чином, державна політика в області народжуваності в Україні 
«пройшла шлях» від традиційних форм підтримки сімей з дітьми до 
усвідомлення необхідності прийняття цілеспрямованих заходів щодо 
стимулювання народжуваності для подолання демографічної кризи. В 
сучасній державі в належній мірі не беруться до уваги наукові знання про 
народжуваність і репродуктивну поведінку, результати соціологічних 
досліджень і досвід зарубіжної демографічної політики. Отже, для виходу з 
демографічної кризи необхідно вдосконалити політику в області 
народжуваності, змінити ставлення влади і населення до демографічної 
проблеми.  
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РІЗНОВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 
Дослідження ризиків та можливостей їх уникнення для підприємств 

різних форм власності складається з таких етапів: 
- аналіз впливу чинників на ризикованість діяльності підприємства; 
- застосування прийомів та методів оцінки ризиків; 
- визначення понять “ризик” та “ризикове підприємство”; 
- обгрунтування та класифікація системи підприємницьких ризиків; 
-  виявлення основних шляхів запобігання ризиків. 
- застосування прийомів та методів оцінки ризиків. 
В сучасних умовах доцільно говорити про проблеми удосконалення 

фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств з урахуванням 
ризиків. Для аналізу підприємницького ризику, який впливає на фінансовий 
стан, а також можливості формування “ризикових засобів” підприємства, 
необхідно визначитись з категорією ризику. Категорія ризику повинна 
поєднувати в собі: 

- визначення поняття “підприємницький ризик”; 
- експертну оцінку чинників, які впливають на розмір ризику при 

прийнятті фінансових та господарських рішень, джерел його формування  на 
великій кількості господарських моделей; 

- визначення поняття “ризикове підприємство” для виявлення ступеня 
ризику та чинників його впливу на основні показники фінансової стійкості 
діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Головним місцем в оцінці підприємницького ризику є визначення та 
прогнозування можливих втрат підприємств при здійсненні своєї 
господарської діяльності. Для цього необхідно складати кошторис витрат, які 
будуть понесені на виробництво основного виду продукції, а саме: витрати 
на оплату праці, на придбання паливно-мастильних матеріалів, кормів, 
насіння тощо. При цьому слід звертати особливу увагу на витрати, які 
можуть перевищувати заплановані. Як правило, чим більший розмір 
очікуваного прибутку, тим більша величина ризику, і навпаки, чим менший 
розмір очікуваного прибутку – тим менше розмір ризику [3]. 

Незаплановані витрати, яке зазнає підприємство на виробництво 
продукції, поділяються на матеріальні, трудові та інші види витрат. До 
матеріальних витрат відносять витрати, які безпосередньо пов'язані з 
виробництвом продукції. Незаплановані трудові витрати – це витрати 
робочого часу, які були викликані непередбаченими обставинами. До них, на 
нашу думку, можна віднести  витрати, які пов'язані з травмами та 
захворюваннями людей, погіршенням стану навколишнього середовища, що 
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має вплив на працездатність, а також витрати, які виникли внаслідок 
негативних соціальних явищ. Фінансові витрати включають прямий 
незапланований грошовий збиток, пов'язаний із затримками в платежах. 
Вони можуть бути у вигляді простроченої дебіторської та кредиторської 
заборгованості, зменшенні виручки від реалізації продукції внаслідок 
зменшення ціни. Інші види витрат пов'язані з інфляційними процесами. 

Розгляд ризику як економічної категорії змушує визначитись і з 
поняттям “ризикове підприємство”. На нашу думку, ризикове підприємство – 
це, перш за все, підприємство, яке спеціалізується на виготовленні 
високоякісної продукції, що має потенціал зростання, яке може бути в 
короткий термін переорієнтоване на випуск нової продукції і яке може вийти 
на ринок з принципово новим товаром [2]. 

Під класифікацією ризиків слід вважати розподіл ризику на окремі 
групи за певними ознаками (зовнішніми та внутрішніми) з метою досягнення 
необхідного результату. В свою чергу, науково обгрунтована класифікація 
ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного виду ризику в загальній 
системі управління. Вона дає можливість використання певних методів та 
прийомів при управлінні ризиком. 

Оптимальна класифікаційна структура ризиків повинна розбивати їх на 
групи, види, підвиди та різновиди з метою визначення ступеня загального 
ризику з урахуванням і підприємницьких ризиків, які формуються на 
окремих циклах виробничого процесу. Це дає змогу розглядати його вплив як 
в цілому на всю діяльність підприємства, так і на конкретні об'єкти галузі 
діяльності. Оптимальна структура дозволяє розглядати ризик як елемент 
системи управління. 

Ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей – це ризики, які 
виникають внаслідок зміни вартості грошей в часі (той же самий розмір 
коштів в різні моменти часу має різну реальну вартість, а розраховувати її 
можна за допомогою методу дисконтування). До цих ризиків відносять 
інфляційні, дефляційні, валютні та ризики ліквідності [1]. 

Одним з найбільш вагомих ризиків в системі підприємницьких ризиків є 
валютний ризик. Це пов’язано з тим, що все більше й більше підприємств 
аграрного сектору мають справу з використанням іноземних валют. 
Валютний ризик має два основних аспекти: ризик вибору валюти та ризик 
коливання валютних курсів. 

Для більш повної оцінки інвестиційного ризику, в першу чергу доцільно 
здійснювати вивчення видів ризиків, які формують процес його виникнення. 
До них слід віднести ризик недоотриманого зиску – ризик недоотримання 
прибутку за рахунок нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, 
страхування, хеджування, інвестування) . Несвоєчасне складання страхових 
та інвестиційних угод може призвести до фінансових збитків.  

Ризик зниження прибутковості може виникнути за рахунок зменшення 
розміру процентів та дивідендів від портфельних інвестицій, кредитів. До 
них відносять процентні, кредитні, біржові, селективні ризики, ризики 
банкрутства. 
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Процентний ризик виникає в результаті непередбачених змін ставок при 
наданні кредитів підприємствам. На його розмір впливають попит            
та пропозиція на тимчасово вільні кошти як юридичних, так і фізичних            
осіб. 

Кредитний ризик пов'язаний з несплатою позичальником процентів за 
кредит або попереднім боргом. Він може виникати в разі несплати дивідендів 
за акціями та облігаціями емітентами, які їх випустили.  

Біржові ризики підприємства формуються у разі отримання збитків від 
біржових операцій. До цих видів ризиків відносять: 

- ризик неплатежу по комерційних угодах; 
- ризик неплатежу комісійної винагороди тощо. 
Селективні ризики виникають у разі неправильного вибору 

підприємством видів вкладання коштів, які не приносять певного розміру 
прибутку. Вони залежать від терміну вкладання, що, в свою чергу, змінює 
розмір капіталу підприємства в цілому [4]. 

Ризик банкрутства може призвести до повної втрати власного капіталу 
за рахунок неефективного вкладання коштів. Ризик банкрутства може бути 
результатом багаторічного процесу перевиробництва, втрати ринків збуту, 
зміни політики держави по відношенню до певної галузі, великих сум 
кредиторської заборгованості.  

Отже, підприємницький ризик в сучасних умовах – це можливість 
неповернення коштів, витрачених на виробництво та реалізацію продукції, 
яка залежить від видів людської діяльності та природних явищ. Таке поняття 
дає змогу: характеризувати ризик не лише з точки зору якісної оцінки, але й з 
кількісної; застосовувати конкретні методи та прийоми щодо його 
запобігання; ідентифікації його з ризиками, притаманними іншим сферам 
діяльності підприємств. Ризик в цьому випадку може оцінюватись його 
ступенем та розміром. 

Необхідно ефективно та раціонально управляти ризиком. Від цього 
залежить фінансовий стан підприємства.  
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Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпечення його у 

необхідній кількості ресурсами, які відповідають обсягу, що потрібний 
підприємству для забезпечення ефективної господарської діяльності та 
здійснення своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. 

Фінансовий стан підприємства – поняття комплексне, є результатом 
взаємодії всіх елементів, які виникають в процесі фінансових відносин 
підприємства. Його визначають виробничо-господарські фактори та 
показники, що характеризують розміщення, наявність і ефективність 
використання фінансових ресурсів. 

Саме безперебійний процес реалізації високоякісної продукції 
підприємством торгівлі забезпечує зміцнення фінансового стану 
підприємства. 

Проблематикою дослідження діагностики фінансового стану займаються 
вітчизняні та закордонні науковці. Значний внесок в дослідженні також 
відведено A.M. Поддєрьогіну, В.М. Опаріну, О.М. Бандурці,            
О.В. Кондратьєву, С.Ф. Покропивному, М.Я. Коробову, О.Л. Дробозіній,  
С.Я. Огороднику, В.М. Федосовій, І.О. Бланку, С.В. Льовочкіну та іншим. 

Фінансовий стан підприємства визначається переважно спроможністю 
вчасно сплачувати кредиторську заборгованість. 

В умовах ринкової економіки фінансова стійкість для підприємства 
надзвичайно важлива, оскільки підприємства несуть повну відповідальність 
за своїми зобов'язаннями перед постачальниками та персоналом 
підприємства. 

Задовільний фінансовий стан підприємства залежить від багатьох 
факторів. Збільшення обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) та зниження 
її собівартості позитивно впливає на підвищення прибутковості 
підприємства, і як наслідок, – покращення стабільності його фінансового 
стану [3, с. 95]. 

Як і будь-яка інша складова господарської діяльності підприємства, 
фінансовий стан потребує вивчення сутності та особливостей під час 
дослідження. Процес аналізу фінансового стану підприємства в економіці 
називають діагностикою. Її метою є пошук резервів збільшення 
рентабельності, прибутковості та платоспроможності підприємства. 

Діагностика – це процес безперервного відслідковування змін в 
фінансовій діяльності підприємства та виявлення відповідності цих змін 
бажаним результатам. Більш того, діагностика включає прогнозування 
результатів та запобігання виникненню критичних ситуацій [1]. 
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Проведення діагностики фінансового стану підприємства передбачає 
проходження певних етапів, які зображені на рис 1. 

 
Рис. 1 Етапи діагностики фінансового стану підприємства 

 
Моніторинг фінансового стану здійснюється на основі обчислення 

економічних показників, які допомагають визначити ефективність 
господарсько-фінансової діяльності. 

Такі показники можна розподілити по групах і представити в 
наступному вигляді: 

- фінансові результати діяльності; 
- майновий стан та його зміни; 
- ліквідність; 
- фінансова стійкість; 
- ділова активність; 
- рентабельність. 
У випадку, коли розраховані значення показників визначених груп 

знаходяться в межах норми, то підприємство, на базі якого здійснювались 
розрахунки, можна вважати прибутковим, а його фінансовий стан – стійким. 
У випадку, якщо підприємство, за окремими розрахованими параметрами не 
відповідає нормі, то його фінансовий стан визначається як нестійкий і 
подальші управлінські рішення ґрунтуються на проведенні більш точного 
моніторингу діяльності цього підприємства, який і вкаже на певні недоліки, 
що негативно впливають на фінансовий стан. 

Етапи діагностики фінансового стану підприємства 

Підбір та групування звітних показників за кожним видом фінансового 
контролінгу 

Розрахунок систем узагальнюючих аналітичних коефіцієнтів, які формують 
чітке уявлення стосовно фактичних результатів досягнення планових кількісних 
стандартів контролю, здійснюється відповідно до системи фінансових 
показників 

Складання форм контрольних звітів 

Визначення періодів, в які має здійснюватись контроль за видами та групами 
показників, які формуються відповідно до фактору «терміновості реагування» 

Визначення діапазонів відхилень фактичних розрахованих результатів від 
стандартів 

Пошук та аналіз причин відхилень фактичних значень розрахованих 
контрольних показників від встановлених стандартів 
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Джерелом інформації для здійснення діагностики фінансового стану є 
фінансова звітність підприємства торгівлі. 

Таке джерело інформації забезпечує вчасне та безпомилкове отримання 
звітних даних, які дають можливість одразу побачити недоліки роботи 
підприємства. 

Аналіз фактичних фінансових даних може допомогти кількісно та якісно 
оцінити фінансовий стан підприємства. Такі дослідження обґрунтовують 
проекти управлінських рішень, які мають на меті усунення виявлених в 
процесі моніторингу недоліків та попередження негативних наслідків щодо 
забезпечення сприятливих перспектив розвитку підприємства [3]. 

Стан фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах є 
результатом ефективного управління всіма напрямами його діяльності – 
активами, грошовими потоками та структурою капіталу підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

 
Суть пiдприємницької дiяльностi пiдприємства полягає у виникненнi 

грошових вiдносин, пов’язаних з неперервним кругообiгом коштiв у формах 
витрачання ресурсiв, одержання доходiв, їх використання, а також iз приводу 
вiдносин з постачальниками, покупцями продукцiї, працiвниками 
пiдприємства, державними органами та iнші. 

Розгляд даного питання є досить актуальним. Це пов’язано з тим, що 
Україна перейшла до ринкової економiки i на її територiї досить поширеним 
явищем стало ведення пiдприємницької дiяльності. А оскiльки основною 
метою пiдприємців є максимiзація прибутку, то управлiння ним є важливим, 
адже воно допомагає у досягненнi поставлених конкретних цiлей. 

З’ясуванню сутностi прибутку значну увагу придiляли представники 
зарубiжної економiчної теорiй. Внесок у дослiдження зазначеної проблеми 
зробили вченi Д. Гелбрейт, Ф. Найт, Дж. Робiнсон, Е. Сайке, П. Самуельсон, 
Р. Харрод, Е. Чемберлiн, Й. Шумпетер та iн. Питаннями формування та 
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використання прибутку пiдприємств займалися вiтчизнянi вченi-економiсти 
І. О. Бланк, М. Д. Білик, С. М. Баранцева, Г. Г. Кірейцев, С. В. Мішина,            
В. В. Худа та iн. 

Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається пiдприємству 
пiсля вiдшкодування всiх витрат, пов’язаних з реалiзацією продукцiї та 
iншими видами дiяльності. 

Прибуток є основним фiнансовим джерелом розвитку пiдприємства, 
науково-технiчного вдосконалення його матерiальної бази i продукції, всiх 
форм iнвестування. Вiн слугує джерелом сплати податкiв. З урахуванням 
значення прибутку вся дiяльність пiдприємства спрямована на його 
зростання. Тобто прибуток, як економiчна категорiя вiдбиває дохiд, який 
створений в процесi матерiального виробництва в процесi пiдприємницької 
діяльностi. 

Узагальнення наукових дослiджень щодо з’ясування сутностi 
прибутку дало змогу виокремити кiлька вiдмінних позицiй, зокрема 
рекомендовано його розглядати з урахуванням: соцiальних вiдносин – як 
засiб задоволення iнтересів суб’єктів ринкових вiдносин, задiяних у його 
формуваннi; економiчних вiдносин – як частину доданої вартостi, що 
закладається у виробництвi, а фактично надходить на пiдприємства як 
складова частина виручки вiд реалiзації продукцiї; фiнансових вiдносин – 
як вид фiнансового результату дiяльності пiдприємств (поряд зi збитком та 
нульовим результатом), що визначається позитивним сальдо мiж 
отриманими доходами i здійсненими витратами пiдприємств           
[2, с. 179-181]. 

А. Мазаракі визначає прибуток як економiчний показник, що являє 
собою рiзницю мiж цiною реалiзації та собiвартістю продукцiї (товарiв), мiж 
обсягом оптимальної виручки та сумою витрат на виробництво і реалізацiю 
продукцiї (товарiв). В торгiвлі прибуток визначається як рiзниця між 
доходом пiдприємства і його поточними витратами. Прибуток характеризує 
кiнцевий результат дiяльності торговельного пiдприємства. Його одержання 
є обов’язковою умовою розширеного вiдтворення на пiдприємстві, 
забезпечення його самофiнансування і змiцнення конкурентоспроможностi 
на ринку. 

На думку А. Мазаракі, бiльш повно сутнiсть прибутку можна 
охарактеризувати через функцiї, які він виконує. Iснують розбiжності в 
поглядах дослiдників щодо функцiй, які виконує прибуток, проте iсторично 
склалися три основнi, які зображенi на рис. 1 [3, c. 449]. 
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Рис. 1. Функцiї прибутку 

 
В умовах ринку прибуток є джерелом усiх фiнансових ресурсiв 

пiдприємства. Величина прибутку характеризує фiнансові результати роботи 
підприємства та визначає його фiнансовий стан. 

Не варто забувати, що успішне функцiонування пiдприємства на ринку 
того чи іншого товару визначається його здатнiстю приносити достатнiй 
дохiд для вiдшкодування витрат і формування прибутку. Тобто, прибуток, 
будучи фiнансовим результатом пiдприємства, характеризує абсолютну 
ефективність його діяльності [1, с. 84]. 

Розрiзняють такі найважливiші види прибутку пiдприємства торгiвлі, які 
представленi на рис.2. 

 
Рис. 2 Види прибутку 

 
Отже, з усього вищесказaного, можна зробити висновок, що управлiння 

прибутком пiдприємства торгiвлі є одним із найважливiших факторiв у 

Види прибутку 

Валовий (балансовий) прибуток – розраховується як рiзниця між чистим 
доходом від реалізації продукцiї і собiвартістю реалiзованої продукцiї. 

Операцiйний прибуток – це балансовий прибуток, скоригований на 
рiзницю інших операцiйних доходiв та операцiйних витрат. 

Прибуток від звичайної дiяльності – це операцiйний прибуток, 
скоригований на величину фiнансових та інших доходiв і фiнансових та 
інших витрат. 

Чистий прибуток – це прибуток, що надходить у розпорядження пiдприємства 
після сплати податку на прибуток.
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проведеннi пiдприємницької діяльностi. Тому управлiння ним допомaгає 
якомога бiльше максимiзувати його розмiр. За допомогою управлiння 
прибутком пiдприємець може успiшно визначити економiчну стратегiю, 
поставити перед собою бiльш перспективну мету та завдання для розвитку 
свого пiдприємства. 
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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. 

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, с. 12].  
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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, с. 5]. 

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;  

− розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й 
між поточною та майбутньою діяльністю. [3, с.8]. 

 Слід  виділити основні етапи стратегічного планування (рис.1): 
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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 
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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Опрацювання альтернативних стратегій 
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Впровадження стратегії 

Стратегічні рішення (вибір відповідного варіанту стратегії) 

Етапи стратегічного планування 
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АНТИКОРУПЦІЙНА БОРОТЬБА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Корупція в сучасних умовах негативно впливає на всі сторони 

суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну та правову 
сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корупційні та пов’язані 
з ними «тіньові» відносини витісняють легальні, та, що найнебезпечніше, ці 
аномальні і деструктивні явища перетворюються фактично на 
інституціональну норму суспільної та економічної поведінки в Україні. За 
таких умов актуалізація проблеми визначення напрямів і форм поширення та 
розвитку корупції в соціально-економічному та суспільно-політичному 
середовищі України значною мірою поглиблюється через реальну загрозу 
криміналізації практично всіх комерційних відносин і сфер життєдіяльності 
суспільства.          
 Дослідженню проблем корупції у соціально-економічному середовищі 
присвячені роботи таких українських вчених як С.Б. Гавриш, А.В. Гайдук, 
О.О. Дульський, Д.Г. Заброда, Д.І. Крупко, М.І. Мельник, О.Я. Прохоренко, 
О.В. Ткаченко, Р.М. Тучак, С.А. Шалгунова та ін. Проте, більшість з них 
регламентують правове регулювання корупційних відносин, тоді як їх 
економічний зміст потребує додаткового дослідження. 

Щороку мільярди, потрібні для розвитку освіти, медичної сфери та 
загалом соціального забезпечення, втрачаються через хабарництво та 
здирництво. Корупція руйнує ринки та перешкоджає соціальному й 
економічному розвитку в усіх країнах без винятку. Проте важливо пам’ятати, 
що корупція не є природним явищем, а відповідно не може бути 
невідворотною. Корупція — це складне соціальне явище, що негативно 
впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку 
суспільства і держави. Воно полягає як у протиправних діях (бездіяльності), 
так і не етичних (аморальних) вчинках[1].     
 Корупцію можна визначити як складне соціальне (а за своєю суттю 
асоціальне, аморальне і протиправне) явище, що виникає в процесі реалізації 
владних відносин уповноваженими на це особами, що використовують 
надану їм владу для задоволення особистих інтересів, а також для створення 
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умов здійснення корупційних дій, приховування цих дій та сприяння їм. 
Говорячи про корупцію у міждержавних відносинах, прийнято розуміти 
випадки хабарництва та некваліфікованого поводження дипломатичних 
представників країн Східної Європи, країн з перехідною економікою та 
країн, що розвиваються. Для перших поясненням є поширена думка, що 
“надурити брата” є рисою слов’янського менталітету, а для решти – 
недостатня розвиненість етичних норм та контролюючого апарату. Хоча, 
можливо, у країнах Заходу корупція просто вміє “краще ховатися”, але і 
процеси, що слідують за випадками її виявлення, набувають грандіозних 
масштабів. Зазвичай такі події набувають широкого розголосу у засобах 
масової інформації [3].        
 Корупція в Україні перетворилася на одну з загроз національної 
безпеки. В плив корупції на українське суспільство і державу має 
комплексний та системний характер, зокрема йдеться про соціальні, 
економічні, владні, політичні та міжнародні аспекти  цього впливу[1]. 

За рівнем корупції у 2014 році Україна зайняла 144-е місце серед 176 
країн, набравши лише 26 балів зі 100 можливих. Результати Індексу 
Сприйняття Корупції показали, що незважаючи на певні кроки української 
влади в напрямку подолання корупції, ситуація все ж таки залишається 
невтішною. Чим нижчий бал ІСК, тим ближче країна знаходиться до 
корупційної прірви. Будь-який результат, менший за 30 балів, з точки зору 
Transparency International вважається «ганьбою для нації». Минулорічний 
показник України складав 27 балів. Держава продовжує впевнено крокувати 
назад, шукаючи своє місце поміж Конго та Папуа Нова Гвінея. На сьогодні в 
Україні проблема корупції та тінізації є чи не найнагальнішою серед тих, що 
хвилюють суспільство і перешкоджають функціонуванню соціально-
економічної сфери [2]. 

Задля  подолання  корупції в Україні  потрібні  системні  перетворення: 
 - на державному рівні: залучення бізнесу до політик подолання 
корупції, підтримка цих політик вищим керівництвом держави, пошук нової 
еліти, яка може ці політики реалізувати на практиці;      
 - на рівні бізнес-середовища: прийняття внутрішньої корпоративної 
політики на рівні окремої компанії, запровадження системи внутрішнього 
контролю, спеціальної посади в компанії з протидії корупції, формування 
культурне прийняття корупції в середині компанії на рівні топ-менеджерів та 
інших співробітників;           - 
на рівні асоціацій: спільне просування антикорупційних принципів ведення 
бізнесу та відстоювання  своїх інтересів[3]. 

У ході наукового дослідження ми мали змогу зробити висновок про те, 
що корупція – це не інфекція, яку раптом може «підхопити» здорове 
суспільство. Вона є наслідком явищ та тенденцій політики, економіки та 
розвитку держави.         
 В даний час корупція стала частиною нашого життя. Фактично, за 
хабарі можна відкрити усі двері та вирішити усі проблеми. За рівнем 
боротьби з корупцією Україна займає стабільно низькі позиції у рейтингу, а 
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тому корупційні та пов’язані з ними «тіньові» відносини витісняють  легальні 
та, що небезпечніше, деструктивні явища перетворюються, фактично, на 
інституціональну норму суспільної та економічної поведінки. Банально, але 
підтвердженням виступає навіть крилатий вислів народної мудрості: «Хай 
Бог посилає здоров’я, а все решта – ми купимо». Такий сценарій подій у 
соціально-економічному розвитку вітчизняного суспільства суттєво обмежує 
євроінтеграційні амбіції та міжнародне визнання в цілому. Тому, у 
загальному, можна сказати, що на даний момент викорінити таке явище як 
корупція не можливо, на це потрібно не один десяток років. І перші кроки 
потрібно робити у напрямку формування суспільної свідомості людини та 
визначенні її життєвих орієнтирів, а для цього просто необхідна єдність нації, 
громадян, держави. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Національне податкове регулювання унікальне в кожній державі і 

створювалося на основі традицій і особливостей фінансової системи. Кожна 
держава обирає власні методичні підходи для здійснення оподаткування та 
формує індивідуальну систему оподаткування з визначеними законодавством 
об’єктом і базою оподаткування, системою податкових пільг і ставок. 

Потужним джерелом інвестиційного ресурсу розвитку економіки є саме 
страхові компанії та інститути недержавного пенсійного забезпечення.  

Лібералізація державного регулювання страхових відносин отримує у 
світі все більший розвиток, що безумовно позитивно позначається й на 
системі оподаткування страхової діяльності. 

До основних заходів лібералізації оподаткування прибутку страхових 
організацій в країнах Європейського Союзу та США віднесено: зниження 
ставки податку до 15 % (Німеччина); зниження ставки податку 28 % 
(Великобританія); прогресивна ставка податку і можливість вибору для 
сплати податку на прибуток компаній (макс. ставка 41 %) або податку на 
акціонерні товариства (макс. ставка 33 %) залежно від організаційно-правової 
форми (Франція); ставка податку — 35 %, а для страховиків, організованих у 



58 
 

формі кооперативів, передбачається знижена ставка — 26 % (Іспанія); 
зниження ставки податку до 27,5 % (Італія) [1]. 

Незважаючи на активні інтеграційні процеси на страхових ринках та 
існування загальних підходів до оподаткування страхування в зарубіжних 
країнах все ще переважають індивідуальні рішення при виборі ставок та 
порядку сплати подібних податків.  

Питання оподаткування пенсійних коштів добровільного пенсійного 
страхування виникає на всіх етапах функціонування пенсійної схеми, а саме: 
на етапі накопичення пенсійних коштів, у момент сплати внесків до 
недержавних пенсійних фондів, на етапі примноження, тобто в момент 
отримання інвестиційного прибутку, а також на останньому етапі – у момент 
виплати пенсії учасникам системи [2, с. 363]. 

У практиці розвинених країн найчастіше зустрічаються такі моделі 
оподаткування недержавних пенсійних програм:   

- “звільнення, звільнення, оподаткування”; 
- “оподаткування, звільнення, звільнення”; 
- “оподаткування, оподаткування, звільнення”;  
- “звільнення, оподаткування, оподаткування” [3]. 
Європейською комісією з ряду причин було обрано схему, за якою 

оподаткування підлягають власне пенсійні виплати, водночас як пенсійні 
платежі, а також інвестиційні доходи пенсійних фондів звільняються від 
оподаткування. Таку схемо умовно називають «ЗЗО», що розшифровується 
так : «З» - звільняються пенсійні платежі, «З» - звільняються інвестиційні 
доходи пенсійних фондів, і «О»  - оподатковуються пенсійні виплати. Один із 
нюансів узгодження пенсійного законодавства у ЄС полягає у тому, що за 
схемою ЗЗО звільненню від оподаткування повинні підлягати всі пенсійні 
внески, незалежно від того, на території якої країни оперує надавач пенсійної 
послуги. Однак дискримінація між пенсійними операторами не є прийнятною 
в ЄС, оскільки суперечить принципу «свободи у наданні послуг» [4]. 

На практиці у світі найбільш поширеним податковим режимом є 
застосування податку на витрати [5, с. 32-34]. 

В Ірландії, Португалії і Великобританії щорічні платежі 
оподатковуються, однак передбачена можливість одноразового вилучення 
коштів, які не оподатковуються. В Австралії діє складна система, при цьому 
внески лише частково звільнені від оподаткування. Інвестиційний дохід і 
виплати оподатковуються за спеціальною, більш низькою ставкою. В Австрії 
оподатковується лише одна чверть від щорічних виплат [6]. 

Основними принципами оподаткування страхових компаній  в 
зарубіжних країнах є перевага регулятивної функції оподаткування страхової 
діяльності; щодо виду та сплати податків перевагу має національне 
регулювання; комплексний характер оподаткування страхової діяльності. 
Ефективна система оподаткування забезпечує активізацію недержавного 
пенсійного забезпечення та нагромадження пенсійних активів, що є 
довгостроковими інвестиціями для реального сектору економіки.  
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Діяльність інститутів спільного інвестування (ІСІ), що можуть бути 
представлені різного роду пайовими фондами, венчурними фондами, 
компаніями з управління активами (КУА) та ін., найбільше представлена у 
США та країнах з розвинутими фінансовими ринками. Залежно від обраної 
стратегії, інвестиційного портфелю, кожен ІСІ має свій рівень дохідності та 
ризику. На етапах залучення коштів до ІСІ та здійснення ними інвестиційних 
операцій, оподаткування такої діяльності відповідно до світового досвіду як 
правило не здійснюється. Оподаткуванню підлягають суми, що виводяться з 
ІСІ у вигляді дивідендів чи позитивної різниці з продажу часток (паїв) таких 
ІСІ [7, с. 110-115]. 

Дослідивши теоретичні основи діяльності та оподаткування 
небанківських фінансових установ (НБФУ) виявлено, що НБФУ є важливою 
складовою потенціал розвитку галузей економіки, так як вони є 
постачальниками грошових ресурсів на фінансовий ринок України. 

Податок на прибуток є основним у сумі податкових платежів НБФУ. Як 
правило фінансові послуги не є об’єктом оподаткування по ПДВ. При 
виплаті доходів фізичним особам, НБФУ є податковими агентами. 
Нарахування та сплата інших податків та зборів здійснюється у разі 
здійснення НБФУ відповідних операцій, та не має певних специфічних 
особливостей. 

Очевидні причини слабкого розвитку НБФУ та відповідно ринків 
фінансових послуг очевидно полягають у неефективності діяльності таких 
інститутів для самих їх учасників. Тому державні органи-регулятори мають 
сприяти і забезпечити з одного боку – „низький поріг входу” для нових 
НБФУ а з іншого – високі стандарти діяльності НБФУ, з припиненням 
діяльності непрозорих та з ознаками шахрайства установ. 

Зарубіжний досвід доводить лояльний характер оподаткування НБФУ в 
Україні, а його принципи, попри певні відмінності, не суперечать практиці 
зарубіжних країн. Тому залишаючи певне поле для дискусії щодо доцільності 
та ефективності чинних норм оподаткування НБФУ у відповідності до 
світового досвіду, подальше дослідження питань удосконалення 
оподаткування НБФУ потрібно акцентувати у внутрішньому середовищі. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 
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). Признательным лидером второго этапа 
институционализма стал американский социолог и экономист Джон 
Гэлбрейт, автор нового направления «Социальная политическая экономия». 

Всемирное признание получили исследования американского социолога 
и футуролога Элвина Тоффлера, основателя так называемой «Социальной 
философии». Среди них – «Метаморфозы власти», «Шок будущего», «Третья 
волна», «Революционное богатство» (авторы – Э. Тоффлер и Х. Тоффлер). 

В современных условиях важнейшим фактором социально-
экономического прогресса является максимальное использование 
институциональных факторов в рамках «неоинституционализма». 

Рассмотрим модели человека в различных теориях. Карл Маркс в 
«Капитале» показывает общественную сущность человека и определяет 
главными участниками капиталистических производственных отношений 
капиталиста, получающего прибавочную стоимость, и экономически 
зависящего от него наемного рабочего. В маржиналистской теории человек 
представлен как «рациональный максимизатор», рационализирующий 
потребление, понимаемое как обмен благ. В теории основателя 
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неоклассического направления А. Маршалла экономика характеризуется как 
наука изучающая нормальную жизнедеятельность человеческого общества. 
При этом человек отличается определённым уровнем рациональности. По 
Дж. Кейнсу, экономический субъект – это истинный индивидуалист» 
возникает в результате работы общественных институтов, из 
самоорганизации, в которой участвует множество людей. 

Известию, что в настоящее время набирает силу парадигма 
«институциональной экономики» как новая ветвь институционализма, 
основанного Т. Вебленом (США) в конце ХIX 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, смешанной, 
экономической системе, наполненной сложным  комплексом самых 
разнообразных институтов − организаций, правил, традиций. В этой системе 
усиливается стремление к соответствию экономического агента 
институциональным нормам и правилам.  

Предметом экономической науки становятся отношения агентов 
производства. Так возникает новая модель «Человек-институциональный».  

Такой подход соответствует современным тенденциям, с учетом 
мирового финансового- экономического кризиса 2008-2009 гг. и его 
нынешней второй волны. 

В последнее время в мировой науке появилась теории «самоотрицания 
капитализма». Среди авторов теории широко известные в мире социологи и 
экономисты Д. Бёлл, И Валлерстайн, П. Друкен, Нобелевский лауреат П. 
Кругман. При посещении Харьковского классического университета им. 
Каразина в 2005 г. И. Валерстайн на вопрос «Верите ли Вы в возрождение 
капитализма как исторической системы?» американский ученый ответил: 
«Капитализм пытается в настоящее время сделать последний вдох, а не 
обрести новое дыхание…Я  думаю,  что мы живем  в  эпоху перехода к 
какой-то новой исторической системе». 

С резкой критикой финансово-экономической системы мирового 
капитализма выступает всемирно известный экономист, Нобелевский 
лауреат Джозеф Стиглиц. Доже 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». 

Рассматриваемые проблемы активно обсуждаются в постсоветских 
странах, особенно в России, а 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 университета, 
академика НАН Украины А. А. Чухно «Информационно-инновационная 
экономика и её становление в Украине» (в 5-ти томах). Ученый совет 
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единогласно поддержал выдвижение цикла научных трудов А. А. Чухно на 
соискание Государственной премии в области науки и техники. Автор цикла 
доказывает, что нельзя ограничивать современную экономику рыночной 
формой, что вместе с ней происходят постиндустриальные процессы, и 
только сочетание индустриального, рыночного и 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 её достижения.  

С большим интересом воспринята статья А. Гальчинского «За 
пределами капитализма», опубликованная в сентябрьском номере журнала 
«Экономика Украины» за 2011 г. Статья носит дискуссионный характер. 
Автор определяет принципы историзма капитализма, становления 
посткапиталистического общества, преодоления его формационных 
признаков. 
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МОНОПОЛЬНИЙ ВПЛИВ НА РИНКОВУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
Розглядаючи сучасні проблеми монополії в період ринкової економіки  

та, відповідно, шляхи її регулювання, потрібно проаналізувати монополізм, 
що сформувався в часи планової економіки. Адже подальша доля розвитку 
економіки залежатиме від того, наскільки успішно вдасться зберегти те 
позитивне, що було властиве для економіки до ринкового періоду, і здолати 
ті дефекти, що спричинили її занепад і неефективність. Значна частина 
сьогоднішніх проблем української економіки – це наслідок недостатньо 
послідовного і ефективного викорінення її проблем радянського періоду, 
значною мірою – її гіпермонополізації. 

У радянській економічній літературі монополія характеризувалась 
виключно як атрибут капіталістичного способу виробництва, що в процесі 
розвитку потребує все більшої концентрації та централізації промислового, 
торгівельного та банківського капіталу. Тому не варто відкидати тих 
моментів в дослідженнях радянської епохи, що направлені на аналіз 
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посилення процесу усуспільнення виробництва як об’єктивної основи 
становлення економічної монополії. Зберігає актуальність характеристика 
внутрішніх суперечностей монопольної організації виробництва і її 
негативного впливу на процес розподілу ресурсів та доходів. Разом з тим, 
одноплановий підхід до монополії як виключно реакційної структури є 
ненауковим і обмеженим. Поряд з цим, практика довела, що насильницьке 
знищення приватної власності не забезпечило подолання монополії. 

Радянська система, по суті, була одним потужним монополістом, що мав 
владу не лише над економікою, але і соціальною сферою, політикою, 
ідеологією, особистим життям людей. Держава перетворилась в потужного 
капіталіста, що експлуатував більшість населення, привласнюючи результати 
його важкої праці, натхненної ідеями про побудову щасливого 
комуністичного майбутнього. Одержавлення економіки означало монопольне 
розпорядження державними чиновниками загальнонародним багатством на 
користь окремих державних структур та окремих людей, що 
використовували владу для особистого збагачення [1, с. 37]. 

Українська економіка відрізняється високим рівнем монополізму. На 
сьогоднішній день більшість підприємств, які володіють монопольною 
владою, сконцентрована в таких галузях, як енергетика, чорна і кольорова 
металургія, видобуток та переробка нафти і газу, видобуток природних 
копалин, машинобудування. Саме тому питання впливу монополій на 
економіку України є надзвичайно актуальним. 

Із перших років незалежності  України влада намагається  мінімізувати 
вплив монополій на економічний розвиток держави та створити передумови 
для розвитку ринкової економіки. Проведення ефективної антимонопольної 
політики є одним з найважливіших завдань  України на сьогодні [2,с. 6]. 

Великі підприємства були і залишаються основними в розвитку 
економіки України. Великі монополії роблять великий внесок у ВВП країни, 
забезпечують конкурентоспроможність національної економіки. Монополії 
часто розповсюджують нові, більш прогресивні форми і методи 
господарювання. В Україні монополії мають свої особливості. У світі 
монополізм є лише у виробничій сфері, а в Україні – майже в усіх. Причиною 
цього стала командно-адміністративна система колишнього СРСР, наслідки 
функціонування якої спостерігаються досі [3,с. 11]. 

На сьогодні монополістами в Україні є «Нафтогаз України», 
«Укрспецекспорт», «Енергоатом», «Укрзалізниця» тощо. До природних 
монополій відносять також електромережі, трубопровідний транспорт, 
гірничодобувні підприємства унікальних родовищ корисних копалин (нафта, 
газ, вугілля та ін.), комунальні підприємства. Донедавна монополією 
вважався також «Укртелеком», але в умовах динамічного розвитку НТП 
з’явилися нові прогресивні технології виробництва замінників, що 
спричинило виникнення фірм-конкурентів та створення нових підприємств. 
ВАТ «Укртелеком» на сьогодні обслуговує 10 млн. абонентів, а оператори 
мобільного зв’язку – понад 30 млн.  

Серед негативних наслідків монопольної діяльності чи не найбільш 
показовим є встановлення на товари і послуги завищених цін. Своєю чергою 
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це призводить до значних соціальних та економічних втрат. Для підвищення 
ефективності діяльності монополій необхідним є створення конкурентного 
середовища, вдосконалення механізму ціноутворення. Економічними 
наслідками діяльності монополій є те, що монополіст витрачає менше на 
виробництво через зростання обсягів виробництва; монополіст може 
здійснювати великомасштабні дослідження; неефективна робота монополіста 
може призвести до підвищення ціни продукції; неефективне використання 
ресурсів в країні. монополіст може зловживати своєю владою, встановлювати 
демпінгові ціни [4, с. 124]. 

Безсумнівно, аби подолати монополізм в економіці, державі необхідно 
здійснювати активні антимонопольні заходи, які полягають в стимулюванні 
створення нових підприємств, заохоченні підприємств інших галузей до 
виробництва монополізованих видів продукції, полегшенні доступу на 
монополізовані ринки нових фірм. Здійснення зазначеного видається 
можливим насамперед шляхом застосування відповідного оподаткування, 
пільгового кредитування підприємств, які вступають на монопольні ринки.  

Таким чином, проблема монополізму в Україні на сьогодні є більше, ніж 
очевидною. На часі є ефективне регулювання державою монопольної 
діяльності та здійснення антимонопольної політики, насамперед шляхом 
зняття бар’єрів для вступу на ринки галузей нових підприємств, створення 
системи довідково-консультативних послуг, формування доступних цін, 
забезпечення сприятливого режиму для функціонування підприємств, 
стимулювання підприємств до скорочення витрат виробництва, залучення 
інвестицій. 
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УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 

 
В умовах постійної зміни факторів зовнішнього середовища і 

внутрішніх умов здійснення управлінської діяльності збільшується 
ймовірність періодичного виникнення кризи підприємства. Запобігати 
банкрутству, забезпечувати тривале процвітання організації – дуже важливе 
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завдання. Вирішенню саме цього питання підпорядкована система заходів, 
назва яких антикризове управління. 

Дослідженням питань антикризового управління займаються багато 
вчених, як зарубіжних так і вітчизняних. Зарубіжний досвід показує, що 
питанню антикризового управління підприємством (а саме розробці стратегії 
управління підприємством у кризових умовах) приділяється значна увага, 
про що свідчать ґрунтовні розробки теорії антикризового менеджменту            
Е.І. Альтмана, Т.С. Петерса, Ш.Л. Брауна, Д.Дж. Майєрса, І. Ансоффа,            
Р. Акоффа, Т. Таффлера, Р. Зузака, І. Адізеса, Д. Чампа, Ст. Фінка,            
М. Хаммера, та ін. Українські дослідження питання антикризового 
управління підприємством представлені роботами таких авторів як 
Бєлєнький П.,Бланк І.А., Богиня Д., Бойко Є., Брюховецька М.Є., Булєєв І.П.,            
Герасимчук М., Іванов М.П., Василенко В.О., Лігоненко Л.О., Пашута М., 
Ситник Л.С., Терещенко О.О., Туніков В.А., Афонін А.С., Тюріна Н.М., 
Федулова Л.І., Чернявський А.Д., Пасічник В.Г., Колісник М. К., Овсак О. П. 
та ін. 

У житті підприємства кризи або загроза криз – постійне явище. 
Першопричиною, тобто можливістю виникнення економічних криз, є розрив 
між виробництвом і споживанням товарів. 

Існують різні точки зору щодо визначення поняття «криза». 
Наприклад, Василенко В.О  під поняттям криза розуміє “об’єктивне 

явище в соціально-економічній системі, в основі функціонування і розвитку 
якої лежить керована діяльність людини”[1]. 

Бланк І.А виділяє таке тлумачення поняття «криза»:” 
стан, при якому господарюючий суб’єкт нездатний здійснювати фінансове за
безпеченнясвоєї господарської діяльності”[2]. 

На думку  Чернявського А.Д “Криза - це переломний етап 
функціонування будь-якої системи, коли вона піддається впливу або 
зсередини, що потребує від неї якісно нового реагування ”[3]. 

На нашу думку криза - це багатостадійний процес, що визначає 
диференціацію механізмів антикризового управління в розрізі окремих стадій 
його протікання на підприємстві та має свій початок і кінцевий період часу. 

Особливістю кризи підприємств є його висока залежність від зовнішніх 
факторів – рівня регулювання фінансової діяльності підприємства, 
кон’юнктури фінансового ринку, ступеня розвитку його інфраструктури 
тощо, коливання яких в динаміці носить найбільш інтенсивний характер. 
Разом з тим, ця криза досить часто виникає і під впливом негативних 
внутрішніх факторів [1]. Частина цих внутрішніх чинників може носити 
суб’єктивний характер. Як правило, така криза може бути відносно швидко 
вирішена за рахунок внутрішніх механізмів антикризового управління 

Слід зауважити, що у країнах з ринковою економікою щорічно сотні 
тисяч підприємств припиняють свою діяльність, втративши актуальність 
через не відповідність виробничого й інтелектуального потенціалу існуючим 
вимогам ринку. Криза неефективних підприємств – це нормальне явище 
ринкової економіки [3]. 
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Але варто відзначити, що відносно кризового стану українських 
підприємств, основними причинами її виникнення можна назвати: 

- недостатній рівень знань про можливості передбачення кризи; 
- низький рівень функціонування і взаємозв’язку між такими важливими 

механізмами як соціально-політичний, господарсько-економічний, 
культурно-психологічний; 

- незадовільне керівництво, яке є первинним внутрішнім чинником і 
головною першопричиною розвитку кризи (недостатні знання керівництва; 
незбалансована адміністративна команда; відсутність стратегічного підходу; 
слаба дисципліна; аморальність і недостатність ентузіазму); 

- недостатній контроль, який проявляє себе в трьох аспектах: відсутність 
планування, необґрунтоване ухвалення рішень, випадкові відхилення, 
помилки та прорахунки (інженерні, управлінські, політичні); 

- неналежне виконання фінансовими службами покладених на них 
функцій, зокрема відсутність гнучкого фінансового планування та аналізу, 
управління ризиками тощо. 

Проблема полягає в тому, що більшість підприємців не знають чинників 
виникнення кризи на підприємстві та не проводять своєчасної комплексної 
діагностики стану підприємства сучасними методами. Тому, одним із 
важливих факторів у досягненні позитивних результатів і виходу з кризової 
ситуації стає визначення причин її настання. 

При оцінюванні фінансового стану підприємства необхідно 
використовувати певний показник, що дозволяє на якісному рівні оцінити 
підприємство і зробити висновок про стадію його «кризового стану», 
платоспроможність, або про неплатоспроможність, відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом». 

Часто кризові ситуації в розвитку підприємства неможливо усунути. 
Вони виникають як об’єктивні явища, що відтворюють циклічний характер 
розвитку соціально-економічних систем. Але гостроту криз можна й 
потрібно зменшувати з урахуванням їх особливостей, а також своєчасно 
розпізнаючи їх наближення. Це досягається лише за допомогою 
антикризового управління. 

Під антикризовим  управлінням треба розуміти управління, здатне 
запобігати або пом’якшувати кризові ситуації у виробничо-господарській 
діяльності, а також утримувати функціонування підприємства в режимі 
виживання в період кризи і виходити з кризового стану з мінімальними 
втратами [3]. 

Антикризові рішення можуть прийматися як для попередження 
кризового стану, так і для виходу із цього стану. При функціонуванні 
підприємства в умовах кризи виділяють такі основні групи антикризових 
рішень, які не є раціональними при успішній діяльності підприємства: 

1.В управлінні витратами: 
а) економія витрат, що впливає на витрачання чи зношення засобів 

підприємства та знижує якість людського потенціалу; 
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б) зміщення за можливістю витрат на більш пізній період, незважаючи 
на те, що ці приведені витрати у майбутньому стануть більшими; 

в) концентрація збуту на окремих сегментах ринку, що зменшує витрати 
по збуту, але у більшості випадків зменшує перспективи росту. 

2. В управлінні доходами: 
а) збут основних засобів та нематеріальних активів, що не знадобляться 

в середньостроковому періоді; 
б) випуск продукції (послуг) з меншим рівнем прибутковості (але ≥ 0) 

для збереження виробничого потенціалу підприємства або щоб «потягнути 
час» до настання кращого стану. 

3. В управлінні організаційною структурою підприємства: 
а)зміна організаційної структури підприємства, пов’язана зі 

скороченням господарської діяльності; 
б)вибір такої організаційної структури підприємства, яка більше 

пристосована до змін. 
 Отже, підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що криза 

підприємства є переломним моментом в послідовності господарських 
процесів, подій і дій. Типовою для розвитку кризової ситуації є або ліквідація 
підприємства, як екстремальна форма, або успішне подолання кризи. Саме 
напрямок розвитку кризових процесів багато в чому залежить від якості 
управління підприємством.  
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
В сучасних умовах розвиток суб'єктів господарювання пов’язаний з  

ефективним використанням нововведень. Успішне впровадження 
інноваційних процесів сприяє економічному зростанню та підвищенню 
конкурентоспроможності підприємств. Проблема активізації інноваційної 
діяльності пов’язана з проблемою формування й ефективного використання 
інноваційного потенціалу. Питання підвищення інноваційного потенціалу є 
одним із найбільш важливих у сучасних економічних відносинах.  
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Над питанням сутності інноваційного потенціалу працювало чимало 
українських науковців, зокрема С.О. Воронков [1], Н.В. Мєшкова-Кравченко 
[2], О.Ф. Морозов [3] та інші. Але питання розвитку інноваційної діяльності 
на підприємствах України так і залишаються невирішеними, а джерела 
підвищення інноваційного потенціалу підприємства є недостатньо 
розробленими як у теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Інновації у наш час – одне із найскладніших явищ, яке визначає 
економічне зростання, розвиток і стійкість фінансово-господарської діяльності 
будь-якого підприємства. За сутністю інновації – це новостворені (застосовані) і 
(або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери; а інноваційна діяльність – це 
діяльність, спрямована на використання й комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоспроможних товарів і послуг [3, с. 139-140]. 

Враховуючи функціональне призначення інноваційного потенціалу, 
його можна визначити як сукупність елементів, що відображають міру 
готовності та спроможності підприємства до досягнення встановлених 
інноваційних цілей, реалізації його інноваційної стратегії та підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Інноваційний потенціал підприємства містить у собі всі ресурси, що  
здатні забезпечити досягнення конкурентних переваг підприємства з 
використанням інновацій: 

‐  матеріальні (матеріально-технічні) – технічна база та оборотні активи 
інноваційної діяльності; 

‐  фінансові – різноманітні кошти, необхідні для виконання інноваційних 
процесів; 

‐  інформаційні – сукупність різних видів наукової інформації, 
комп’ютерні системи, система захисту інформації, науково-технічна 
література, науково-технічна документація тощо;  

‐  організаційні – наявна організаційна культура, концепція управління 
підприємством,− організаційна структура управління, форми організації та 
управління інноваційною діяльністю.  

Однак, цей  підхід до визначення сутності інноваційного потенціалу 
підприємства є дещо обмежений, тому що наявні в підприємства ресурси є 
лише факторами, необхідними для здійснення інноваційної діяльності. Не 
варто заперечувати факт, що наявність ресурсів є обов’язковою умовою 
успішної розробки та реалізації інновацій. 

Тому, більш доцільним є розгляд інноваційного потенціалу 
підприємства з погляду можливостей реального використання ресурсів 
підприємства на практиці, тобто з метою реалізації конкретних інноваційних 
проектів.  

Реалізація інноваційного потенціалу за інноваційними функціональними 
стратегіями, виходячи із його змісту та структури, можлива за наявності 
ефективної системи стратегічного управління, головним завданням якої є 
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забезпечення сталого розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. Як 
стратегічні орієнтири цього завдання можуть використовуватися такі показники: 
зростання прибутковості підприємства та його ринкової вартості, підвищення 
ліквідності активів, зниження різноманітних видів ризиків діяльності, скорочення 
термінів упровадження інновацій на підприємстві [1, с. 169]. 

Дослідники, які стверджують, що інноваційний потенціал організації – 
це міра її готовності виконувати завдання, які забезпечують досягнення 
поставленої інноваційної цілі, на мою думку є найбільш праві. Інноваційний 
потенціал підприємства визначає можливості й глибину інноваційних 
перетворень, залежно від його величини і якісного стану визначається 
охоплення певних стадій інноваційного циклу.  

Слід зазначити, що процеси управління інноваційною діяльністю значно 
залежать від інноваційної культури певної організації. Під інноваційною 
культурою слід розуміти міру сприйнятливості організації до нововведень, 
досвід впровадження нових проектів, політику менеджменту в області 
інновацій, відношення персоналу до інновацій. За участю інноваційної 
культури можна реально досягти прискорення й підвищення ефективності 
впровадження нових технологій і винаходів, реальної протидії 
бюрократичним тенденціям, сприяння розкриттю інноваційного потенціалу 
особистості тощо.  

Також, доцільним буде визначення ступеня адекватності інноваційного 
потенціалу. По-перше, повинна бути достатня наявність відповідних 
ресурсів; по-друге, здатність їх використовувати ( до своєчасного виявлення 
актуальних інноваційних проблем, потреб і запитів потенційних партнерів та 
споживачів, до висування конкурентоспроможних ідей у галузі створення 
нових продуктів і технологій; до розробки та реалізації стратегічної 
інноваційної програми продуктового, технічного і організаційного розвитку 
підприємства). 

Таким чином, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що 
для переходу підприємства на інноваційний шлях розвитку, управлінський 
персонал повинен враховувати багато різноманітних факторів, починаючи 
від особливостей власного виробництва і закінчуючи станом економіки 
країни в цілому. Також для успішного управління власним інноваційним 
потенціалом підприємства повинні постійно відслідковувати зміни 
інноваційного клімату, а також систематично працювати над формуванням та 
вдосконаленням власної інноваційної культури. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах для економіки України постає проблема подолання 

спаду виробництва та відновлення нормального відтворювального процесу в 

усіх його ланках. За гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед 

підприємствами постає першочергова проблема підвищення ефективності 

використання основних засобів як важливого матеріального елементу 

виробництва, що в значній мірі визначає їх потенціал.  

Значний внесок у дослідження питань щодо підвищення ефективності 

використання основних засобів зробили вітчизняні дослідники, зокрема                 

Ю.В. Білиця [1], М.І. Ларка [3], Д.О. Рзаєв  [4], В.М. Стратійчук [5] та інші. 

Але, не зважаючи на значні дослідження науковців, питання ефективності 

використання основних засобів потребує подальшого аналізу та розвитку в 

економічній діяльності сучасних підприємств. 

Показники ефективності використання основних засобів підприємства 

розділяють на дві групи : 

1) узагальнюючі (фондовіддача, фондомісткість, рентабельність 

основних засобів); 

2) конкретні (коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, 

коефіцієнт екстенсивного використання обладнання, коефіцієнт 

інтегрального використання обладнання, резерв виробничої потужності). 

Фондовіддача є сновним узагальнюючим показником використання 

основних засобів і розраховується, як відношення обсягу товарної продукції 

за аналізований період до основних виробничих засобів. Використовується 

також обернений показник - фондомісткість. Його розраховують як 

відношення основних виробничих засобів до обсягу товарної продукції. 

Фондомісткість показує, на яку суму потрібно придбати основні 

виробничі засоби підприємству для випуску необхідних обсягів продукції. 

Його можна обчислити за формулою 1: 

                                           ,                                               (1) 

де – середньорічна вартість основних виробничих засобів 

підприємства. 

 – обсяг товарної, валової чи реалізованої продукції; 

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%A0%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%94$
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Показник фондомісткості має перевагу, його чисельник може бути 

розкладений на складові за окремими цехами і групами обладнання. Це 

дозволяє виявити вплив використання техніки на кожній виробничій ділянці 

на узагальнюючий показник використання засобів. 

При визначенні фондовіддачі та фондомісткості обсяг продукції 

обчислюється у вартісному, натуральному та умовному вираженні. Основні 

виробничі засоби визначаються відповідно до вартості, зайнятої площі або в 

іншому вираженні, причому до уваги береться їх середній хронологічний 

розмір за аналізований період (як правило - середньорічний). 

Використання основних виробничих засобів більш точно відображає 

показник фондовіддачі, розрахований, виходячи з обсягу продукції у 

натуральному вираженні. Проте натуральні та умовно-натуральні виміри 

обсягу продукції використовуються лише на підприємствах, що випускають 

продукцію одного виду, або продукцію, яку можна привести до одного виду. 

Фондовіддача є  показником ефективності використання основних 

виробничих засобів, який характеризує обсяг виробленої підприємством у 

вартісному вираженні на одиницю основних виробничих засобів, її можна 

розрахувати за формулою 2: 

                                              .                                      (2)                      

М.І. Ларка зазначав, що значні резерви підвищення ефективності 

використання основних засобів містяться у збільшенні тривалості роботи 

машин та механізмів. У цілому сукупність резервів покращення 

використання основних засобів підприємства може бути поділена на три 

великих групи:  

- технічне вдосконалення засобів праці; 

- збільшення тривалості роботи машин; 

- покращення організації та управління виробництвом [3, с. 42]. 

Аналіз екстенсивного та інтенсивного використання обладнання 

рекомендується проводити окремо за новою і старою технікою. Це дає 

можливість визначити ефективність впровадження нової техніки та 

розробити заходи щодо поліпшення її використання на підприємствах. 

Інтенсивне використання обладнання аналізується на основі порівняння 

фактичних показників випуску продукції за один період з плановими і з 

показниками попередніх періодів.  

Показником інтенсивності роботи обладнання є коефіцієнт його 

інтенсивного навантаження, що розраховується за формулою 3: 

                    ,                                               (3) 

де  – коефіцієнт інтенсивного навантаження обладнання; 

–  фактичний обсяг випуску продукції за одиницю часу;  

 –     технічна норма продуктивності устаткування за одиницю часу.  
Як показує досвід, інтенсивний шлях використання основних засобів 

діючих підприємств включає їх технічне переоснащення, підвищення темпів 
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оновлення основних засобів. Також варто зазначити, що швидке технічне 
переоснащення важливе для тих підприємств, де має місце значний знос 
основних засобів. 

Поліпшення екстенсивного використання основних засобів припускає, з 
одного боку, збільшення часу роботи діючого устаткування в календарний 
період (протягом зміни, доби, місяця, кварталу, року), а з іншого боку, 
збільшення кількості та питомої ваги діючого устаткування в складі усього 
устаткування, що є в наявності на підприємстві та в його виробничій ланці. 

Як відомо, до показників екстенсивного використання належать такі як 
коефіцієнт залучення у виробництво устаткування, коефіцієнт використання 
устаткування в часі, коефіцієнт змінності режиму роботи устаткування.  

Вирішення проблеми підвищення ефективності використання основних 
засобів - це одне з основних завдань діяльності підприємств, від результату 
якого залежить їхній фінансовий стан та конкурентоспроможність. 

Напрямки підвищення ефективності використання основних засобів 
повинні визначатися існуючим станом підприємства, зумовленим впливом 
зовнішніх і внутрішніх факторів середовища його функціонування. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що ефективне 
використання основних засобів дозволить збільшити виробництво необхідної 
продукції, підвищити віддачу створеного виробничого потенціалу, знизити 
собівартість продукції, підвищити рентабельність виробництва. Поліпшення 
використання основних засобів призведе також до зменшення потреб у 
введенні нових виробничих потужностей під час зміни обсягу виробництва, 
сприятиме вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного та 
морального зносу, прискорення темпів оновлення основних засобів. 

Список використаних джерел: 
1. Білиця Ю.В.  Резерви підвищення ефективності використання основних 
засобів підприємства [Електронний ресурс] / Ю.В. Білиця, А.В._Шульга 
// Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. В. Лазаряна. Проблеми економіки 
транспорту. - 2012. - Вип. 4. - С. 87-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/znpdnuzt_pet_2012_4_15.pdf 
2. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О._Гетьман,             
В.М. Шаповал  - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 488 с. 
3. Ларка М.І.  Резерви підвищення ефективності використання основних 
засобів підприємства [Електронний ресурс] / М.І. Ларка, Д.О. Горжій 
// Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний 
прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 22. - С. 38-43. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_22_8.pdf 
4. Рзаєв Д.О. Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності 
використання [Електронний ресурс] / Д.О. Рзаєв, С.Л. Рзаєва // Моделювання 
та інформаційні системи в економіці. - 2015. - № 91. - С. 235-246. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mise_2015_91_24.pdf 
5. Стратійчук В.М.  Основні засоби та аналіз їх ефективності в бізнес-
процесах підприємства [Електронний ресурс] / В.М. Стратійчук,            
Н.М. Богацька // Молодий вчений. - 2013. - № 2(02). - С. 39-42. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/molv_2013_2(02)__8.pdf 



73 
 

Тетяна Блажкевич 
Науковий керівник: Боковець В.В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
На сьогодні вже  не існує сумнівів щодо необхідності переходу України 

на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, 
що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку країни здатні не 
тільки забезпечити високі показники економічного росту, але й вирішити 
певні екологічні, соціальні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність 
національної економіки, підвищити економічний потенціал України. 

    Однак в Україні практично не створенні умови для ефективного 
здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, 
правового, організаційного характеру постають на шляху масової реалізації 
інновацій. Процеси створення нових інноваційних структур, які здатні 
реалізувати цілком комерційні проекти, мають стихійний характер [1]. 

Аналізу інноваційного розвитку, значенню інноваційної діяльності 
присвячено чимало праць науковців, серед яких варто назвати            
А. С. Гальчинського, М. Т. Пашуту, С. В. Корсунського , В. П. Семиноженка, 
Р. А. Фатхутдинова та інших. У цих працях розглянуті різні аспекти 
інноваційної діяльності в Україні, а також світовий  досвід впровадження 
інновацій у виробництво. 

Аналіз економічної літератури показав, що головною причиною 
гальмування інноваційного розвитку в країні є дефіцит фінансових ресурсів. 
Але при цьому майже ніхто не звертає увагу на спад платоспроможного 
попиту на науково-технічну продукцію з боку держави та підприємницького 
сектору, погіршення якісних характеристик наукових кадрів і матеріально-
технічної бази досліджень і таких не менш важливих факторів чимало ще є. 

В той же час Україна має значний потенціал для розвитку інноваційної 
діяльності за умов проведення ефективної державної політики. Проте 
маловивченим є механізм комплексного розвитку інноваційної діяльності в 
умовах трансформаційної економіки України. 

В теперішній час йдеться вже не про доцільність чи можливість 
створення системи підтримки технологічних змін, а про концептуальні 
основи, критерії, інструменти й механізми економічної політики, яка в 
рамках нинішніх фінансових, структурних та інституційних обмежень була б 
спроможною забезпечити зростання інвестицій у технологічні зміни та 
належну мотивацію інноваційного підприємництва. На жаль, поки що 
основна маса фахових дискусій зосереджена навколо нагальних, проте 
тактичних проблем бюджетного розподілу, реформування податкової 
системи, монетарної політики тощо. Власне інноваційна складова розвитку 
залишається переважно поза увагою фахового наукового аналізу. Тому 
реальною залишається загроза перетворення поняття «перехід до 
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інноваційної моделі розвитку» на формальне гасло, відірване від перебігу 
реального економічного життя країни [3]. 

Перед Україною постає кілька складних задач, що пов’язані з 
фінансуванням інноваційної діяльності, а саме: 

- збільшення загального обсягу інвестицій в інновації з державного і 
приватних джерел; 

- удосконалення управління інноваційною системою з відповідними 
наслідками для фінансування інноваційної діяльності; 

- заповнення «прогалин» у фінансуванні інноваційної діяльності, 
зокрема, розробка ефективних інструментів підтримки інноваційної 
діяльності для підприємницького сектора, в тому числі для МСП, та 
залучення первинного і венчурного капіталу; 

- досягнення загального балансу фінансування науково-дослідної та 
інноваційної сфер від державного фінансування організаційної структури до 
конкурентного, прозорого і заснованого на проектах з чіткими інноваційними 
цілями. 

Таким чином для розвитку інноваційної діяльності в Україні необхідно 
здійснити комплекс організаційно-економічних заходів, що охоплюватимуть: 

- здійснення ефективної державної інноваційної політики, погоджуючи 
темпи і пропорції розвитку науки, технологій і виробництва; 

- вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та 
процедур патентного захисту інновацій; 

-  забезпечення сприятливого клімату для створення власних 
наукомістких виробництв повного циклу шляхом використання різних форм 
державної підтримки; 

-  розвиток інноваційної інфраструктури шляхом покращення системи 
інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, сертифікації і 
впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів; 

-  забезпечення комерціалізації наукових результатів шляхом 
формування основ для ефективного партнерства державного та 
підприємницького секторів в інноваційній сфері; 

-  розширення міждержавного співробітництва в галузі наукових 
розробок та інноваційної діяльності, координації зусиль в питаннях розвитку 
пріоритетних для кількох держав напрямків [2]. 

Реалізація напрямків розвитку інноваційної діяльності в Україні дасть 
змогу значно підвищити рівень інноваційної активності промислових 
підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва, 
ефективно використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на 
інноваційну діяльність. 

Отже, для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, 
потрібна належна підтримка державних органів влади, створення 
сприятливого інвестиційного клімату, нові наукові здобутки та 
високотехнологічні рішення. Потрібно створити надійний фундамент для 
модернізації та інтеграції нашої держави до європейського та світового 
простору знань, а це можливо здійснити лише при злагодженій системі 
організаційно-економічних заходів. 
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УТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В 
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Розвиток ринкових відносин в сучасних умовах значно підвищує 

відповідальність підприємств за підготовку і прийняття управлінських 
рішень щодо забезпечення ефективності виробничої, інвестиційної та 
фінансової діяльності підприємства, яка виражається в досягнутих 
фінансових результатах. Узагальнюючим фінансовим результатом 
господарської діяльності підприємства є прибуток.  

Значення прибутку зумовлене тим, що з одного боку, він залежить, в 
основному, від якості роботи підприємства, підвищує економічну 
зацікавленість його працівників в найбільш ефективне використання 
ресурсів, оскільки прибуток – основне джерело виробничого і соціального 
розвитку підприємства, а з іншого боку, вона служить найважливішим 
джерелом формування державного бюджету. 

Деякі проблеми, пов’язані з утворення і використання прибутку на 
підприємстві в умовах ринкової економіки: М. Алімана, В. Апопія,            
C. Бабенка, О. Березіна, В. Гончаренка, Л. Дяченка, М. Кулакової,            
А. Куценко, І. Маркіної, Н. Міценко, А. Пантелеймоненка, М. Рогози,             
М. Туган-Барановського, Ф. Хміля, Л. Шимановської та інших.  

Метою даної роботи є дослідження утворення і використання прибутку 
на підприємстві в умовах ринкової економіки. 

Прибуток відображає кінцевий результат підприємницької діяльності і є 
вирішальним показником для підприємства, який надає інформацію ддя 
зовнішнього оточення: інвесторів, кредиторів, державні органи, податкову 
службу, фондові біржі та ін [1, с. 67]. 

У процесі виробничої діяльності підприємства виникає безперервний 
кругообіг капіталу, змінюється структура фінансових засобів і джерел їх 
формування, наявність і потреба в фінансових ресурсах, які характеризують 
фінансовий стан підприємства. 

Прибуток – це, перш за все, економічна категорія, яка характеризує 
відносини, які виникають в процесі суспільного виробництва [2, с. 36]. Разом 
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з тим прибуток – одна з важливих форм розподілу національного доходу. 
Прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного 
розподілу національного доходу, його перерозподілу і кінцевого 
використання. Утворення прибутку безпосередньо пов'язане з появою 
категорії «витрати виробництва».  

Прибуток – це та частина вартості продукту, який реалізується 
підприємством, і та частина, яка залишається після покриття витрат 
виробництва. відособлена частина вартості продукції у вигляді витрат 
виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.  

Чистий прибуток, отриманий підприємством як результат його 
господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також інших 
платежів, спрямовується на виплату дивідендів працівникам підприємства в 
розмірі, обумовленому рішенням зборів працівників підприємства. У 
фінансовій політиці підприємства важливе місце займає розподіл і 
використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування 
інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів працівників 
підприємства, власників. Використання чистого прибутку підприємство може 
здійснювати шляхом формування цільових грошових фондів або 
направленням зазначених коштів безпосередньо на фінансування витрат на 
виробництво. Можливо також розподіл чистого прибутку частково для 
формування цільових фондів, а частково  на безпосереднє фінансування 
витрат на виробництво товарів, робіт, послуг. За рахунок прибутку 
підприємство формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрямовуються на 
фінансування певних витрат, задоволення відповідних потреб.  

Прибуток є джерелом фінансування різних за економічним змістом 
потреб. При розподілі задовольняються інтереси як суспільства в цілому в 
особі держави, так і підприємницькі інтереси організаторів підприємства і 
інтереси окремих працівників. законодавчо розподіл прибутку реалізується в 
частині, що надходить до бюджету України і регіональних бюджетів у 
вигляді податків та інших обов”язкових платежів. Розподіл частини 
прибутку, яка залишилася в розпорядженні підприємства, регламентується 
внутрішніми документами підприємства і фіксується в його обліковій 
політиці. 

Механізм впливу фінансів на ефективність господарювання залежить від 
характеру розподільчих відносин, конкретних форм і методів їх організації, 
та відповідності рівню виробничих сил і виробничих відносин. Орієнтиром 
для встановлення співвідношення між накопиченням і споживанням має бути 
стан виробничих засобів і конкурентоспроможність продукції, яка 
випускається. 

Таким чином, формування і викорнистання  прибутку на підприємстві 
повинно бути направлено на максимізацію розміру позитивного фінансового 
результату через виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання 
обсягів 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. 
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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

 
Після двадцяти п’яти років незалежності, українське суспільство 

повинно усвідомити гостру необхідність розробки і прийняття Верховною 
Радою ефективної і обгрунтованої національної стратегії України, яка б 
забезпечила формування і здійснення дійсно народної довгострокової 
міжнародної економічної політики. Невідкладна розробка 
конкурентоспроможної національної стратегії � найважливіше завдання 
нового державотворення. В нинішніх умовах національна економічна 
стратегія України повинна, перш за все, бути спрямованою на створення 
ефективної економічної системи і самодостатньої економіки, на системне і 
послідовне поєднання державного регулювання економіки з ринковими 
методами саморегулювання та на розумне використання існуючого 
міжнародного досвіду трансформації економічних систем в напрямку 
соціально-орієнтованої ринкової економіки та досвіду післявоєнного 
відродження і розвитку провідних індустріальних країн світу. Соціально-
реформаторський досвід Європи повинен бути використаний цілковито. 

Дослідженням даної проблематики займались  такі автори, як 
Старосольський В., Медвідь Ф.М., Кіш С.Б., Малярчук В.А., Кудряченко А.І, 
Кириченко В.П. та ін. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів міжнародної 
економічної політики України. 

Україна є п'ятою на континенті за кількістю населення і другою за 
розмірами території країною. За економічними можливостями, 
інтелектуальним і науково-технічним потенціалом вона не поступається 
найбільшим європейським державам. З огляду на геополітичне становище, 
історичний досвід, культурні традиції, багаті природні ресурси, потужний 
економічний, науково-технічний та інтелектуальний потенціал, Україна 
спирається на свої фундаментальні національні та національно-державні 
інтереси, відповідно до яких визначаються засади, напрями, пріоритети і 
функції зовнішньої політики [2, с. 121]. 
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Українська зовнішня політика має чітку спрямованість: одним з 
найважливіших її пріоритетів визначено інтеграцію в європейські структури, 
зокрема Європейський Союз. Разом з тим Україна повністю усвідомлює 
важливість гармонійних двосторонніх відносин зі своїми сусідами та 
активної участі в регіональних організаціях. 

У червні 1994 року Україна першою серед країн СНД уклала Угоду про 
партнерство та співробітництво з ЄС. 

На сьогодні питання асоційованого членства у Євросоюзі є надзвичайно 
актуальним, і зближення України та Європейського Союзу виділено як одну з 
стратегічних цілей українського Уряду. 

Економічний мотив цієї політики випливає з того факту, що членство в 
ЄС є необхідним елементом, що сприяє прогресу в реформуванні української 
економіки. Воно буде служити також зміцненню української економіки. 
Членство в Євросоюзі, крім того, надає всіх переваг, що витікають з 
економічної інтеграції, тобто закріплення високих темпів економічного 
зростання й модернізації економіки, стабілізації цін у результаті підвищення 
ефективності розподілу ресурсів, поглиблення й формування нових 
напрямків спеціалізації виробництва й торгівлі. Іншим позитивним аспектом 
приєднання до ЄС є можливість участі у структурних фондах, а також повна 
реалізація чотирьох свобод у взаємозв'язках факторів виробництва — 
товарів, послуг, робочої сили і капіталу. 

Політичний мотив українського членства в Євросоюзі означає 
приєднання до західноєвропейської системи демократії і безпеки. 

Завдання інтеграції до Європейського Союзу буде вирішуватися на 
основі Національної програми інтеграції України до Європейського Союзу, 
якою буде передбачено укладення угоди з ЄС про вільну торгівлю. Уряд 
здійснюватиме заходи щодо укладення нової угоди між Україною і ЄС про 
торгівлю текстильною продукцією, розширення доступу українських товарів 
на ринки ЄС шляхом збільшення квот та усунення торговельних обмежень, 
запобігання антидемпінговим розслідуванням стосовно експорту української 
продукції до ринків ЄС [3, с. 36]. 

Іншим надзвичайно важливим пріоритетом для України є плідне 
співробітництво з інститутами, що справляють вирішальний вплив на 
процеси глобалізації. Активна співпраця з МВФ і відновлення Програми 
Розширеного Фінансування (EFF), взаємодія зі Світовим банком та вступ до 
Світової Організації Торгівлі (СОТ) є питаннями особливої уваги з боку 
діючого Уряду. Ці положення відображено і в Програмі діяльності Уряду 
«Реформи заради Добробуту», що була нещодавно затверджена Верховною 
Радою. 

Стаючи суб'єктом глобальної інтеграції, Україна небачено розширює 
свої економічні можливості щодо використання та оптимальної комбінації 
різноманітних ресурсів, зокрема капіталу, їх всебічної участі в системі 
міжнародного поділу праці, отримує доступ до передових виробничих 
технологій, систем менеджменту та маркетингу. Ці можливості повинні 
повністю ввійти в міжнародну економічну політику. 
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З другого боку, глобальні процеси значно загострюють конкурентну 
боротьбу. Тому особливий наголос при вдосконаленні повинен робитися на 
політиці підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

Наша держава має всі можливості, що б використати глобалізацію на 
свою користь, але цьому заважають об'єктивних і суб'єктивні фактори, які 
гальмують процес інтеграції України до світового простору, а саме            
[1, с. 41]: 

– певна   політична   нестабільність,   відсутність   чіткої   економічної 
політики, непослідовність у проведенні реформ; 

– велика корумпованість владних структур різних рівнів; 
– обмеженість   внутрішнього   ринку,   пов'язана   з   вкрай   низькою 

купівельною спроможністю населення; 
–скорочення виробничого споживання за рахунок різкого падіння 

виробництва; 
– значний відтік капіталу, обумовлений, з одного боку, кримінальним 

його   характером,   а  з   іншого   -   невірою   більшої  частини   вітчизняних 
бізнесменів у сталість економічних перетворень, а також нелегких умов 
легального ведення бізнесу (високі податки, корупція, рекет, нестабільність 
законодавства тощо); 

– відокремленість    від   участі    у    найперспективніших    програмах 
виробництва нових виробів на міждержавній основі; 

– недостатній розвиток фінансової, технічної, інформаційної та іншої 
інфраструктури. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах глобалізації           
та євроінтеграції, відповідної до основоположних концепцій геополітики, 
можна впевнено стверджувати, що сучасна Україна посідає важливе           
за значенням, розташуванням, природними та людськими ресурсами           
місце у геополітичному просторі Європи, однак, на жаль, ще не посідає з 
усіма цими ознаками, національно-державними інтересами           
та геополітичними пріоритетами відповідного місця у геополітичній 
стратегії розвинених західних держав. Тому лише на шляху консолідації 
української політичної нації, зміцнення свого суверенітету та соборності 
Українська держава стане важливим суб'єктом сучасної міжнародної 
політики. 

Список використаних джерел: 
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С.В. Віднянський  // Український історичний журнал. - 2014. -№4. – С.32-51. 
2. Левченко К.Б. Зовнішня політика України  /  К.Б. Левченко. - Харків: 
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Управління ризиками в діяльності підприємства – це теоретичне 

обґрунтування підходів до управління ризиками підприємств і розробка 
науково-методичних рекомендацій щодо їх застосування. Ризики в значній 
мірі впливають на фінансові результати господарської діяльності 
підприємств, звідси виникає потреба в створенні відповідних механізмів 
управління ними. Таким чином, актуальною постає проблема побудови 
ефективних систем ризик-менеджменту.  

Ризик-менеджмент – це управління підприємством в цілому з 
урахуванням впливу ризиків на основі процесу їх ідентифікації, оцінки та 
аналізу, а також вибору і використання методів нейтралізації їх наслідків з 
метою досягнення оптимального співвідношення між рівнем ризику та 
стратегічними можливостями підприємства. Таким чином, ризик-
менеджмент спрямований на знаходження оптимального співвідношення між 
високим рівнем ризику, що може призвести до краху підприємства, та 
повною відмовою від нього, що призводить до втрати 
конкурентоспроможності. 

  Ефективний процес управління ризиком не може бути сукупністю 
фрагментарних дій, оскільки він повинен бути сформованим у комплекс дій, 
який є частиною загального управління бізнесом. Особливостями системного 
управління ризиками є: 

– безперервний процес, який охоплює всю організацію; 
– здійснюється співробітниками всіх рівнів організації;  
– використовується при розробці та формуванні стратегії;  
– використовується всією організацією, на кожному її рівні і кожним 

підрозділом та включає аналіз портфелю ризиків на рівні організації; 
– спрямовано на визначення подій, які можуть впливати на 

підприємство та управляти ризиками таким чином, щоб вони не 
перевищували ризик-апетити;  

– надає керівництву обґрунтовані гарантії досягнення цілей [1] 
В ідеалі, для функціонування ризик-менеджменту повинен існувати орган 

управління ризиками з певними функціональними обов’язками та необхідними 
матеріальними, фінансовими, трудовими інформаційними ресурсами. Більшість 
великих західних фірм мають у штаті спеціального менеджера з ризику, який 
поділяє відповідальність за ризиковані рішення з іншими менеджерами 
компанії. Він входить до складу топ - менеджменту підприємства. Ризик-
менеджер поряд з відповідними спеціалістами приймає участь в прийнятті 
ризикових рішень та шукає способи уникнення небажаних ризиків [2]. 

Відділ з управління підприємницькими ризиками повинен займатися 
вирішенням практичних питань, пов’язаних з виявленням ризику, веденням 
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статистичної та реєстраційної обробки інцидентів, розробкою та реалізацією 
заходів з підвищення безпеки підприємства, здійсненням страхової 
діяльності, укладанням угод зі страхування та перестрахування. Взагалі, 
ідеологічна задача ризик-менеджера та його підрозділів - розробка стратегії і 
принципів управління ризиками на підприємстві, які повинні бути викладені 
у внутрішніх нормативних документах.  

Якісний склад підрозділу ризик-менеджмент можна розподілити на такі 
групи: 

– співробітники, які мають бути обов’язково зараховані у штат 
підрозділу ризик-менеджменту: керівник підрозділу ризик-менеджменту, 
співробітник по організації процесу ризик-менеджменту, співробітник по 
оцінці ризиків, аналітик виробничих ризиків. 

– співробітники, які мають бути у складі підрозділу на початкових 
етапах становлення та впровадження системи ризик-менеджмент на 
підприємстві: співробітник по ІТ підтримці, спеціалісти по аналізу 
конкретних видів ризиків, які мають великий вплив на діяльність 
підприємства, спеціаліст по ризикам інформаційної безпеки. 

– співробітники, які працюють на підприємстві і займаються 
управлінням ризиками, проте можуть і не в ходити до складу безпосередньо 
підрозділу ризик-менеджмент. Тобто це працівники, які відслідковують 
вплив ризику та нейтралізують його у своїх структурних підрозділах, завдяки 
чому дозволяють бути системі ризик-менеджменту комплексною та 
динамічною. 

Аналіз кадрового складу функціонуючих систем ризик-менеджменту 
вказує на високу вагомість фінансових питань в управлінні ризиками, 
оскільки одним із основних завдань ризик-менеджменту є забезпечення 
фінансової стійкості і нейтралізація впливу саме фінансових ризиків. Проте 
сучасні концепції управління ризиком, зокрема Міжнародної федерації 
ризикового та страхового менеджменту (IFRIMA), зосереджують свою увагу 
на тому, що настав час для ризик-менеджерів не просто знижувати ризики, 
але і використовувати його додаткові можливості для всього            
підприємства [3]. 

Впровадження в діяльність підприємства системи ризик-менеджмент 
дозволяє забезпечувати стабільність його розвитку, підвищувати 
обґрунтованість прийняття рішень в ризиковій ситуації, покращення 
фінансового стану за рахунок здійснення всіх видів діяльності в 
контрольованих умовах. 

Список використаних джерел: 
1. Стандарти управління ризиками // Офіційний сайт товариства управління 
ризиками. – 2013. – 15 c.  
2. Балдин К. В., Воробьев В. С. Ризик-менеджмент: Учеб. пос. / К. В. Балдин, 
В. С. Воробьев. – М.: Гардарика, 2015. – 285 с. 
3. Марцинковский Д.А. / Обзор основных аспектов риск-менеджмента // 
Компетентность, 2014. - № 1. – с. 37 - 42. 
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УМОВАХ 
 
Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, елемент ринкової 

економіки, що створений для задоволення суспільних та особистих потреб 
шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, 
торгівельної, іншої господарської діяльності. Економічна сутність 
підприємства полягає в тому, що воно має на меті одержання прибутку. [3] 

Підтримувати існуючий стан підприємства та рухатись уперед можна 
тільки за умов ефективного пристосування підприємства до змін зовнішнього 
середовища, завдяки здійсненню випереджувальних заходів, спрямованих на 
збереження його життєздатності та забезпечення конкурентоспроможності. 
Саме це і спонукає підприємство до створення та підтримки умов постійного 
розвитку. 

Розвиток – є важливою передумовою ефективності функціонування 
підприємств, суттєвою перевагою у конкурентній боротьбі і запорукою 
успіху, а ринкове середовище його функціонування є відображенням стану та 
динаміки економічних та соціальних процесів. Крім того, розвиток як процес 
зумовлюється такими факторами: 

-зміни зовнішнього середовища (економіка, політика, культура тощо); 
-зміни внутрішнього середовища (технологічна оснащеність 

виробництва, переміщення працівників, зміна принципів та механізмів 
управління тощо).[2] 

Слід зазначити, що поняття «розвиток» та «зростання», хоча й 
взаємопов’язані, однак за своїм змістом часто можуть не співпадати. Під 
зростанням підприємства часто розуміють збільшення його розмірів та 
обсягів виробництва. Про зростання підприємства свідчать показники 
випуску продукції, обсягу продаж, чисельності працівників тощо. 

Зростання розмірів підприємства може бути: 
1) Горизонтальним. Воно відбувається шляхом збільшення обсягу 

випуску та продажу одних і тих же товарів на старих і нових ринках. Може 
приймати вигляд географічної експансії, поглинання інших 
товаровиробників тієї ж галузі тощо. 

2) Вертикальним. Таке зростання відбувається шляхом організації нових 
або об’єднання вже існуючих технологічно взаємопов’язаних виробництв. 
Здійснюється з метою наближення до кінцевого споживача або до 
постачальника ресурсів. 

3) Диверсифікованим. Такий вид зростання передбачає об’єднання 
різнорідних виробництв, що належать до різних галузей в єдиний 
конгломерат. Як правило, такий вид зростання забезпечує підприємству міцні 
конкурентні позиції та зменшує негативний вплив галузевих ризиків. 
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Процес розвитку підприємства у різних умовах, які спонукали цю 
необхідність, та умови, в котрих відбувається цей процес, може базуватися на 
«революційній» та «еволюційній» моделі розвитку. 

«Революційна» модель змін, яка була запропонована американськими 
фахівцями у галузі менеджменту М. Хаммером та Дж. Чампі  у 1991 році, 
передбачає принципове переосмислення та радикальне перепроектування 
підприємства і його найважливіших процесів з метою кардинального 
поліпшення найважливіших кількісно вимірюваних показників сучасної 
ефективності: вартості, якості, сервісу та оперативності.[2] 

«Еволюційна» модель змін (або концепція організаційного розвитку) 
базується на концепції планування, ініціювання та здійснення процесів зміни 
соціальної системи, що передбачає залучення великої кількості учасників. [2] 

Як правило, впровадження «еволюційної» моделі розраховано на більш 
тривалий час та відсутність «різких» дій.  

Таким чином, основними варіантами розвитку підприємства є: 
- внутрішнє зростання за рахунок використання власних ресурсів; 
- злиття, поглинання інших господарюючих суб’єктів з метою 

збільшення ресурсів та виходу на нові ресурсні ринки та ринки збуту; 
- перерозподіл внутрішніх ресурсів, зосередження їх на пріоритетних 

напрямках діяльності; 
- припинення здійснення неефективних напрямків діяльності, не 

забезпечених ресурсами. Може відбуватись шляхом продажу пакету акцій та 
активів, внутрішньої ліквідації або переорієнтації; 

- відокремлення, передача видів діяльності, не забезпечених ресурсами, 
іншим виконавцям на договірній основі, через продаж або виділення активів. 

Соціально-економічний розвиток підприємства є незворотнім процесом, 
який забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного 
стану, що забезпечується неможливістю повного відтворення 
різноманітності, якості, кількості та сили впливу факторів, які його 
визначили, до іншого через процеси змін.  

Першоосновою і джерелом розвитку підприємства слід вважати 
різноманітні зміни внутрішньосистемного характеру, та зміни, що 
виступають результатом взаємодії соціально-економічної системи з 
факторами оточуючого середовища. Ключовим моментом в даному процесі 
слід вважати протиріччя між обмеженими економічними ресурсами та 
необмеженістю економічних потреб людини.[1] 

Концепція соціально-економічного розвитку з'явилася в результаті 
об'єднання трьох основних точок зору: економічної, соціальної та 
екологічної. 

Економічна складова концепції розвитку заснована на теорії 
максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути 
здійснений за умови збереження сукупного капіталу. Концепція передбачає 
оптимальне використання обмежених ресурсів та використання екологічних - 
природо-, енерго-, і матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток 
і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, 
мінімізацію, переробку та знешкодження відходів. 
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Соціальна складова розвитку орієнтована на людину і спрямована на 
збереження стабільності соціальних і культурних систем. Важливим 
аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ та збереження 
культурного капіталу і розмаїття в глобальних масштабах, а також повніше 
використання практики стійкого розвитку, наявної в недомінуючих 
культурах. У рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а 
суб'єктом розвитку.  

З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечити цілісність 
біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має 
життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність усієї 
біосфери. Основна увага приділяється збереженню здібностей до 
самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не 
збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані.  

Отже, забезпечення розвитку є стратегічною метою будь-якого 
підприємства, досягнення якої потребує злагоджених дій єдиного стратегічно 
орієнтованого механізму. Адже, стратегічне управління як інструмент 
усталеного економічного розвитку, який забезпечить виживання 
підприємства та виведе його на новий рівень функціонування, забезпечивши 
підвищення ефективності та досягнення поставлених цілей. 
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ПЛАНУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Функціонування торговельних підприємств в умовах інтеграції України 

у світове господарство практично неможливе без належним чином 
організованого планування. У стратегічній перспективі, коли перед 
торговельними підприємствами з особливою гостротою постають проблеми 
адаптації до швидких змін ринкового середовища, планування стає однією з 
найважливіших передумов  забезпечення ефективного функціонування та 
сталого економічного розвитку.  
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Планування діяльності є актуальною проблемою сьогодення з огляду на 
його визначальну роль у забезпеченні стабільного розвитку торговельних 
підприємств. 

План, в першу чергу, необхідний для того, щоб підприємець виділив 
основні цілі та завдання, стратегію діяльності підприємства; працівники 
використовували план як керівництво до дій, а інвестори - для переконання в 
перспективності обраного напрямку діяльності.  

Для того, щоб планування виступало необхідною передумовою успішної 
діяльності підприємства, необхідна його відповідність таким принципам: 
наукова та методологічна обґрунтованість - використання останніх наукових 
досягнень, вітчизняного й зарубіжного досвіду в процесі планування 
діяльності; конкретність - планові величини визначені з високою точністю; 
верифікованість - визначення достовірності, точності й обґрунтованості 
даних, які використовуються при плануванні; інформаційна єдність - 
використання інформації на однаковому рівні узагальнення й цілісності 
ознак; системність - побудова плану на підставі методів і моделей, що 
характеризуються певною ієрархією та послідовністю; цілеспрямованість - 
змістовний опис поставлених дослідницьких завдань; безперервність - 
коригування планів в міру надходження нових даних; ефективність - 
спрямування планів на ефективне використання ресурсів; альтернативність 
та багатоваріантність - наявність в процесі  планування декількох варіантів 
альтернативних рішень, що надає можливість вибору з них найбільш 
ефективних; гнучкість - можливість змінювати плани стосовно змін 
внутрішнього і зовнішнього середовища [1, с. 9].  

В процесі планування діяльності торговельного підприємства 
використовують певну послідовність дій: 

1. Постановка цілей та завдань торговельного підприємства: врахування 
уявлень керівництва щодо місця і ролі підприємства на ринку; 
формулювання основної мети діяльності, стратегічних, тактичних, 
оперативних цілей. 

2. Виокремлення головних завдань торговельного підприємства на 
плановий період: визначення конкретних, деталізованих цілей на заданий 
період; організація процесу і меж планування (рівні компетенції й 
відповідальності керівників, права і обов'язки організаційно-структурних 
підрозділів підприємства). 

3. Моніторинг зовнішнього середовища: аналіз макросередовища 
(економічного, технологічного, політичного, правового, демографічного) та 
мікросередовища торговельного підприємства (покупці, посередники, 
конкуренти), з метою виявлення проблем, на вирішення яких неможливо 
вплинути з боку підприємства на протязі всього планового періоду. До 
основних джерел зовнішньої інформації, яка забезпечує процес планування, 
належать: статистичні збірки, дані перепису населення; оприлюднені 
фінансові звіти підприємств; результати тендерів; інформація бірж, банків.  

4. Моніторинг внутрішнього середовища торговельного підприємства: 
виявлення внутрішніх проблем, вирішення яких залежить від ефективності 
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управління на підприємстві. Джерелами внутрішньої інформації вважаються 
облікові (дані бухгалтерського, статистичного й оперативного обліків, 
звітність) та позаоблікові дані (матеріали зборів трудових колективів, 
конференцій, перевірок контролюючих органів, матеріали доповідних 
записок, тощо) [2, с. 19]. 

5. Визначення страхових резервів торговельно підприємства: в умовах 
невизначеності необхідно планувати страхові резерви (запаси товарів, 
грошові резерви) для коригування системи планів у випадку непередбачених 
обставин чи впливу неврахованих факторів. 

6. Розподіл ресурсів та попередня розробка плану: визначення витрат та 
доходів від здійснення планових заходів; розподіл ресурсів між підрозділами 
підприємства; складання попереднього плану діяльності підприємства. 

7. Пошук та оцінка альтернатив: визначення альтернативних варіантів 
реалізації плану та їх ефективності у разі використання. 

8. Безпосереднє планування діяльності торговельного підприємства з 
врахуванням зовнішніх і внутрішніх умов: обґрунтування економічних цілей 
та вибір найкращих способів їх досягнення; зменшення ризиків за рахунок 
зниження невизначеності; координація різних напрямків діяльності 
підприємства та оптимальне їх поєднання; оформлення планів у письмовій 
формі (документування) та їх затвердження. 

9. Контроль за виконанням плану: стратегічний, тактичний та 
оперативний контроль; оцінка зведеного плану в цілому і планів, які були 
використані для його складання; 

10. Зворотній зв'язок і коригування: аналіз результативних показників; 
усунення можливих помилок; коригування поточної діяльності 
торговельного підприємства та уточнення плану в майбутньому [2, с. 21]. 

На сучасному етапі до основних проблем побудови ефективної системи 
планування на торговельних підприємствах належать: випередження 
практикою господарювання теорії планування оперативної діяльності; 
невизначеність кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які відповідають за 
розробку планів; затримка між поданням звітних даних та іншої отриманої 
інформації і моментом її використання; недостатність технічних засобів для 
оперативного планування; неправильний вибір форм організації планування 
на підприємстві; орієнтація на короткострокові результати діяльності; відрив 
довгострокових планів від короткострокових; необґрунтованість даних, які 
використовуються при плануванні, тощо [3, с. 12]. 

Для ефективного функціонування системи планування на торговельному 
підприємстві потрібно створити певні передумови:  

1. Організаційні (методичне забезпечення; запровадження раціональних 
схем документообігу, що з найменшими затратами ресурсів забезпечать 
своєчасне виконання планових завдань; перехід на міжнародні стандарти, що 
в подальшому призведе до посилення довіри іноземних партнерів та притоку 
фінансових інвестицій; адаптація планів до потреб керівників різних рівнів; 
наявність якісного зворотного зв'язку, для забезпечення своєчасного 
втручання суб'єкта управління у разі появи непередбачених змін; 
впровадження ефективних елементів контролю); 
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2. Інформаційні (впровадження якісної системи моніторингу; 
застосування комп’ютерної техніки, програм, які дозволять зробити процес 
збору, обробки та узагальнення інформації для подальшого її використання 
при плануванні максимально ефективним);  

3. Кадрові (підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів - добір чи 
перепідготовка фахівців з питань аналізу, планування, прогнозування, 
нормування; надання працівникам можливості погоджувати щоденні дії з 
перспективою розвитку торговельного підприємства). 

Таким чином, планування вимагає аналітичного міркування, проведення 
науково-дослідної роботи, всебічного аналізу досягнутих показників, 
високого фахового рівня як розробників планів, так і їх виконавців. На основі 
розробленої системи планів на підприємстві здійснюється організація робіт, 
мотивація задіяного для їх виконання персоналу, контроль результатів та їх 
оцінка з точки зору планових показників. Моніторинг ринку дозволяє 
інформаційно забезпечити систему планування на підприємстві, вчасно 
запобігти можливим негативним наслідкам та максимально використовувати 
позитивні тенденції. 
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РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ 

 
Спеціалізація регіону залежить від сукупності сприятливих соціально-

економічних, природних, історичних та інших умов і факторів розвитку. 
Вона може бути вузькою (представленою малою кількістю галузей) і 
широкою (представленою значним різноманіттям виробництв і послуг), що 
обумовлене специфікою факторів розвитку та ступенем відкритості 
економіки - інтегрованістю регіону в національну і світову економіку. 
Кожний окремий регіон відображає певні функції, що йому притаманні 
згідно зі спеціалізацією, та є часткою національного господарства України, 
як єдиного цілого. (ст. 248) 

Комплексність регіону відображає ступінь завершеності усієї 
господарської системи, пропорційності співвідношень між усіма ланками 
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господарства, а також рівень використання природно-ресурсного, трудового 
та економічного потенціалів. 

Ідеальна комплексність обумовлює повну стабілізацію системи на 
певному рівні розвитку. Такий стан пов`язаний з відсутністю диспропорції у 
територіальній і галузевій структурі в рамках системи «природа - 
господарство - населення регіону». Це передбачає замкнутість, ізольованість 
регіональної системи, чого фактично не існує. Винятком є занедбані або 
залишені людиною території (що може бути тимчасовим періодом в історії 
розвитку регіону). Економіка регіону, як правило, постійно знаходиться у 
стані еволюції: зростає, стабілізується, занепадає і знову зростає тощо. Всі 
елементи регіональної системи також розвиваються із різною швидкістю, і 
кожен з них то випереджує, то відстає від іншого. Отже, гармонійний стан 
регіональних систем - це лише ідеал, до якого слід наближатися. (ст. 240) 

Без ініціативи регіонів неможливий ефективний розвиток господарства. 
Регіональна спеціалізація може бути внутрішньою -  регіональною, 
міжрегіональною та міжнародною. Галузі спеціалізації поділяються на 
профільні (значна питома вага в господарстві регіону) і непрофільні (невелика 
частка у питомій вазі). Основою визначення спеціалізації є ступінь участі 
регіону в територіальному і суспільному поділі праці. Поділ праці диференціює 
процес виробництва, визначає спеціалізацію та його галузеву структуру. 

Основою життя людського суспільства є матеріальне виробництво, 
оскільки в ньому створюються необхідні засоби для існування людини. 
Проте одним актом виробництво не завершується. Потреба споживати тісно 
повязана з неминучістю виробляти, тому виробництво повинно постійно 
повторюватись. Суспільне виробництво є виробництвом для задоволення 
людських потреб і знаходиться в постійному русі. (ст. 136) 

Процес відтворення проходить такі стадії:  
–власне виробництво; 
–розподіл; 
–обмін; 
–споживання продуктів і послуг.  
Усі ці чотири стадії суспільного виробництва взаємопов’язані в єдиному 

процесі, взаємодіють між собою, а також перебувають у постійному 
економічному кругообігу. Виробництво відновлюється через свої чотири 
стадії. Для цього необхідні постійне виробництво, розподіл та обмін 
продуктів і послуг як особистого, так і виробничого призначення. 

На сьогоднішній день структурне регулювання регіонального 
відтворення – це один з напрямів впливу, потенціал якого використовується в 
регіонах неповною мірою. Останнє відбувається у зв`язку з недосконалістю  
вивчення механізму дії, малою спроможністю суб’єктів регулювання та 
неможливістю передбачити майбутні наслідки. 

Регулювання регіонального відтворення здійснюється на основі таких 
напрямків:  

– за допомогою макроекономічної політики держави, коли структурні 
питання регіонального відтворення розглядаються у контексті вирішення 
загальноекономічних національних завдань держави; 



89 
 

– через окремий напрям макроекономічної політики держави, коли 
розроблюється комплекс нормативних документів, які забезпечують його 
реалізацію. (ст. 142) 

В Україні структурне регулювання регіонального відтворення 
здійснюється переважно на основі першого та третього напрямків. Перший з 
них реалізується шляхом впровадження державних і галузевих програм 
розвитку, стратегічного та індикативного планування, що визначають зміну 
галузевої структури та співвідношення видів економічної діяльності за 
обсягами виробництва і часткою зайнятих.  

Другий напрямок в Україні реалізується недостатньо, що обумовлено 
недооцінкою важливості проблеми, а також браком фінансових ресурсів у 
регіоні.  

Конкурентні позиції окремого регіону не завжди забезпечують найбільш 
сприятливі умови для реалізації власних економічних і соціальних інтересів. 
Це передбачає необхідність вступати в партнерський союз з суміжними 
регіональними системами. (ст. 320) 

У результаті впливу науково-технічного прогресу на всі елементи 
продуктивних сил відбуваються зміни в структурі регіональної економіки: 

– послаблюється вплив ряду екстремальних чинників; 
– посилюється техніко-економічна доцільність комплексного 

використання природних ресурсів; 
– зростає значимість таких чинників, як захист природного середовища; 
– підвищується надійність господарських зв'язків тощо. 
– До основних конкурентних переваг окремих регіонів можна віднести: 
– наявні запаси економічно вигідних певних мінеральних і паливних 

ресурсів; 
– значні масштаби нагромадження основних виробничих фондів у 

промисловості; 
– використання провідних технологій в окремих виробництвах і 

промисловості, що ґрунтується на досягненнях фундаментальних та 
прикладних наук; 

– відповідні геополітичні умови для розвитку міжнародних 
торговельно-економічних зв'язків; 

– наявність висококваліфікованої робочої сили і навчальних закладів 
для її підготовки; 

– агроекономічні можливості для нарощування на даній території у 
перспективі виробництва продуктів сільського господарства і товарів 
народного споживання; 

– великий академічний науковий потенціал з розгалуженою мережею 
науково-дослідних організацій. (ст. 353) 

Основою міжрегіональної інтеграції адміністративно-територіальних 
утворень України може бути вирішення тільки тих проблем, що мають 
актуальне значення як на стадії виходу з кризового стану, так і в період 
стабілізації господарських і соціальних процесів. (ст. 240) 
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РИЗИК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Інноваційна діяльність будь-якого підприємства пов’язана з 

невизначеністю витрат і результатів та являє собою сферу виникнення 
ризику. Поглиблене дослідження сутності поняття ризику, причин 
виникнення ризику в інноваційній діяльності підприємства, оцінка його 
небезпеки та визначення шляхів обмеження є важливою задачею для будь-
якого інноваційного підприємства.  

В умовах жорсткої конкуренції компаніям все складніше утримувати 
власних споживачів і зацікавити нових своїми товарами чи послугами. За 
таких обставин для підтримки своєї  конкурентоспроможності, компаніям 
необхідно залучити до своєї діяльності  інновації. Ризик в інноваційній 
діяльності виступає негативним чинником для реалізації  підприємством 
свого інноваційного потенціалу. 

Серед вчених і практиків тлумачення поняття «ризик» поки не одержало 
єдиного розуміння, і визначення цього поняття існує в різних його варіантах. 
Існує також плутанина при використанні понять «ризик» і «невизначеність» 
або як синонімів, або як різних термінів. 

Інновація діяльність  це ризикова діяльність. Оскільки інноваційний 
ризик не завжди  є виправданим, а частіше навпаки, є негативним явищем 
для підприємств, оскільки несе великі збитки [2,с.30]. 

Із загальної кількості інноваційних проектів зазнають невдачі 40% 
проектів, пов’язаних з виробництвом товарів широкого вжитку, 20% - товарів 
промислового призначення, 18% - послуг. При цьому, близько 50% витрат на 
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створення і просування новинок припадає на вироби, які так і не знайшли 
попиту, а 30% нововведень, що одержали визнання на ринку, швидко 
виходять з його. 

Комерційні невдачі нових товарів пояснюються наступними причинами: 
невірна оцінка вимог ринку (32%); неправильна збутова політика (13%); 
висока ціна (14%); несвоєчасний вихід на ринок (10%); жорстка конкуренція 
(8%); технічна недосконалість нових виробів (23%) [1,с.45]. 

 Слід зауважити, що перед тим, як розглядати можливість розробки або 
впровадження інновацій треба усвідомити, що в першу чергу їм властивий 
інноваційний ризик , як  ймовірність втрат, від того, що новий товар чи 
послуга не знайдуть своїх споживачів  на ринку. Проте вони дозволяють 
максимізувати прибуток. Тому реалізація інноваційних проектів 
характеризується низькою особливостей і великою кількістю ризиків. 

Можна виділити такі основні причини невизначеності і спричиненого 
нею ризику розроблення й виведення нового товару на ринок: 

– неточність, неповнота і суперечливість інформації, на яку спираються 
– інноваційні рішення; 
– несподівані випадкові зміни умов інноваційної діяльності і 
– господарювання взагалі, викликані факторами зовнішнього і 

внутрішнього середовища; 
– активна протидія з боку інших суб'єктів ринку [3,с.66]. 
Можна виділити кілька видів інноваційних  ризиків, найбільш 

характерних для сучасних умов: 
– ризики помилкового вибору інноваційних проектів. Причинами 
– виникнення даного виду ризиків може служити недостатньо 

обґрунтований вибір пріоритетів економічної й ринкової стратегії 
підприємства. Можуть бути помилково оцінені перспективи положення 
підприємства на ринку, його фінансова стійкість. Крім того, найчастіше 
автор інноваційного проекту переоцінює його значимість для споживача – у 
цьому випадку причиною виникнення ризику служить помилкова оцінка 
ринку споживання; 

– ризик незабезпечення інноваційного проекту достатнім рівнем 
фінансування. Містить у собі ризик недоодержання коштів для розробки 

проекту і ризик неправильного вибору джерел фінансування (неможливість 
здійснення проекту за рахунок власних коштів, відсутність доступних джерел 
позикових засобів й ін.); 

– ризик невиконання господарських договорів. Так само може бути 
– декількох видів: ризик відмови партнера від укладання договору після 

проведення переговорів (у випадку різкої зміни економічної кон‘юнктури), 
ризик укладання договорів на не дуже вигідних умовах, ризик укладання 
договорів з неплатоспроможними партнерами, ризик невиконання 
партнерами договірних зобов‘язань у строк (переважно залежить від різких 
коливань економічної кон‘юнктури); 

– маркетингові ризики поточного постачання й збуту. Ця група досить 
– велика. У більшості випадків визначається недостатнім рівнем 
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– професіоналізму маркетингових служб підприємства, або взагалі 
відсутністю таких; 

– ризик, пов‘язаний із забезпеченням прав власності. Проблема 
– виникнення цього виду ризику особливо актуальна для підприємств, 

що виробляють інноваційну продукцію. Основною причиною його 
виникнення в сучасних підприємств служить недосконалість патентного 
законодавства (одержання патенту (ліцензії) із запізненням, короткий термін 
дії патенту тощо) 

Більшість підприємств, що успішно працюють, зобов’язані своїм 
успіхомрозробленню і випуску на ринок нових товарів, впровадженню нових 
методів виробництва і збуту, проникненню на нові ринки, розробленню і 
впровадженню нових проектів. Все це пов’язано з ризиком.  

Отже, дослідження чинників і джерел ризику пояснює природу певних 
ризикових ситуацій. Саме вивчення джерел і чинників ризику дозволяє 
менеджеру кваліфіковано передбачати і правильно оцінювати ризикові 
ситуації. Діяльність у ринкових умовах передбачає втрати, але їх розмір і 
наслідки залежать тільки від уміння правильно ухвалювати управлінські 
рішення. 
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ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ 
 
     Результатом формування і реалізації фінансової політики 

підприємства має бути його стабільний фінансовий стан, здатність 
розвиватися у перспективі. Одним з головних критеріїв цього виступають 
платоспроможність  підприємства,  яка визначає здатність підприємства 
розрахуватися за своїми зобов'язаннями в поточному і майбутніх періодах. У 
ринкових умовах кожен господарський суб'єкт повинен мати достовірну 
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інформацію про ліквідність та платоспроможність як свого підприємства, так 
і своїх партнерів. 

    Дослідження платоспроможності  підприємства  висвітлено у працях 
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких слід виділити 
В.Г.Белоліпецького, І.А. Брижаня, С.М. Кучера Г.П. Герасименка,            
О.А. Круглової, І. В. Зятковського, В.В. Ковальова, О.В. Фещенко,            
А.М. Подєрьогіна, В.М. Родіонову, Г.В. Савицьку, П.С. Смоленюка,             
М.А. Федотову, та інших. 

    Метою дослідження є оцінка платоспроможності підприємства та  
шляхів її підвищення. 

    Платоспроможність – це можливість підприємства наявними 
грошовими коштами ( ресурсами) своєчасно погасити свої короткострокові 
зобов’язання. Більш ширшим є визначення, яке наведено в науковій 
літературі , згідно якого платоспроможність підприємства характеризується 
його можливостями здійснювати чергові платежі і виконувати грошові 
зобов’язання за рахунок готівкових коштів і активів, достатніх для 
розрахунків. [1, с. 410]. 

Отже, платоспроможність розглядається як характеристика готовності 
підприємства постійно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, строк 
сплати яких настав. 

Першочерговими завданнями при аналізі платоспроможності 
підприємства є: 

-   загальна оцінка платоспроможності та чинників, що її зумовлюють; 
-   оцінка співвідношення позикового та власного капіталу; 
- визначення частки власного капіталу у загальній сумі капіталу 

підприємства; 
- визначення суми позикового капіталу у загальній сумі капіталу 

підприємства [2, с.271]. 
    Оцінка платоспроможності підприємства передбачає вивчення та 

аналіз причин фінансових утруднень підприємства. Вивчається, як часто 
виникають неплатежі, тривалість прострочених боргів. Як правило 
причинами неплатоспроможності бувають: 

- невиконання плану з випуску продукції; 
- недотримання режиму економії, перевитрати по собівартості; 
- недотримання плану прибутків і як результат - нестача власних джерел 

самофінансування; 
- високий процент оподаткування; 
- відвернення коштів у наднормативні запаси сировини, матеріалів, 

готової продукції. 
    Аналіз платоспроможності показує значну залежність підприємства 

від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт платоспроможності свідчить, 
про відсоток активів підприємства, які сформовані за рахунок власних 
джерел. 

    Зважаючи на загальне збільшення вартості активів та капіталу 
підприємства, а також на збільшення реалізації та прибутку підприємства, 
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відбувається збільшення відносних показників, які характеризують 
ефективність фінансової діяльності підприємства. 

    Отже, для підвищення ефективності використання фінансових коштів 
підприємства необхідно впровадити заходи, які сприятимуть збільшенню 
прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської 
заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства. 

    З нашої точки зору для покращання показників ліквідності і 
платоспроможності підприємства запропонуємо такі заходи: 

1. Вести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів 
матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація 
рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в 
результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів 
та зменшення величини неліквідних виробничих запасів. 

2. Планувати свою фінансову діяльність та контролювати виконання 
фінансових планів. 

   Оптимізація   ліквідності   підприємства   реалізується   за   допомогою 
оперативного механізму фінансової стабілізації - системи заходів 
спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових зобов'язань, а з 
іншого - на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов'язання. 

   Фінансові зобов'язання підприємство може зменшити за рахунок: 
- зменшення суми постійних витрат (в тому числі витрат на утримання 

управлінського персоналу); 
- зменшення рівня умовно-змінних витрат; 
- продовження строків кредиторської заборгованості за товарними 

операціями. 
  Збільшити суму грошових активів, що можна за рахунок: 
- рефінансування дебіторської заборгованості (шляхом факторингу, 

врахування та дисконтування векселів, форфейтингу, примусового 
стягнення); 

- прискорення  оборотності  дебіторської  заборгованості  (шляхом 
скорочення термінів надання комерційного кредиту); 

-  оптимізація запасів товарно-матеріальних цінностей (шляхом 
встановлення нормативів товарних запасів методом техніко- економічних 
розрахунків); 

-   скорочення розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на 
період перебування підприємства у фінансовій кризі [3, с.55]. 

    Тому слідує висновок, що вирішення проблеми підвищення 
фінансової стійкості і ліквідності підприємства, що аналізується та 
збільшення наявності власних коштів є реальним і можливим перш за все за 
рахунок подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів 
прибутку та підвищення рівня прибутковості. 

     Отже, основними шляхами підвищення фінансової стійкості 
підприємства при цьому є такі: 

- підвищення ефективності використання основних фондів 
підприємства; 
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- підвищення інтенсивності використання оборотних активів 
підприємства; 

- підвищення продуктивності праці; 
- подальше збільшення обсягів реалізації товарів; 
- зниження матеріальних операційних витрат; 
- розширення ринку збуту продукції (товарів); 
- залучення інвестицій (кредитів) та ін. 
    Таким чином, практичне застосування запропонованих заходів 

стабілізації виробничого підприємства на основі проведеного аналізу буде 
сприяти успішному вирішенню завдань платоспроможності (фінансової 
стійкості) підприємства на сучасному  етапі розвитку . 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Нестабільність середовища господарювання є характерною умовою 

розвитку підприємства в ринковій економіці. Підприємство існує й 
розвивається в активному зовнішньому середовищі, пристосовуючись до 
його змін. Динамічність економічного середовища на початок ХХІ століття 
вимагає від організації постійного пошуку ефективних підходів до 
управління. Зокрема, актуальності набувають пошуки в напрямку розробки 
та практичного впровадження ефективних управлінських технологій, здатних 
дати відповідь на економічні, маркетингові, логістичні виклики, які 
об’єктивно існують у сучасному ринковому середовищі. 

Метою є на основі досліджень узагальнити практичний досвід 
використання управлінських технологій на вітчизняних підприємствах. 

Дослідженню питань застосування сучасних технологій в управлінні 
підприємствами присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних учених, серед 
яких В. А. Квартальнов, М. П. Мальська, С. В. Мельниченко,            
Н. І. Плотникова, М. М. Скопень та інші 

Ефективність діяльності суб’єкта господарювання, його становище на 
ринку принципово залежать від стратегії розвитку, вибору і застосування як 
окремих стратегічних типів управлінських технологій, так і їх різних 
поєднань. Ефективність управлінських технологій перевіряється через 
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прийоми, методи, техніку, організацію робіт, терміни і тривалість виконання 
процедур, вимоги до кваліфікації персоналу. Проте, фактичним підґрунтям 
узагальнення та розвитку управлінських концепцій слід визнати аналіз 
практики застосування підприємствами відповідних інструментів та 
інноваційних технологій [2, с. 87]. 

За даними В. Верби [1, с. 58] та Bain&Company [3; 5] найпоширенішими 
у світі технологіями управління визнаються стратегічне планування (88%), 
система управління взаємодією з клієнтами (84%), сегментація споживачів 
(82%), бенчмаркінг (81%), хоча протягом 2010–2013 років лідируючі позиції 
займав бенчмаркінг. Для вітчизняних підприємств перша в рейтингу 
популярності – концепція бюджетування (68%), в той час, як стратегічне 
планування (67%) – на другому місці. Це є підтвердженням надмірного 
фокусування менеджерів українських компаній на проблемах переважно 
тактичного характеру. 

За прогнозом Bain&Company [4] у 2016 році у світі передову позицію 
серед управлінських технологій займе система управління взаємодією з 
клієнтами (83%), а стратегічне планування буде другим і складе 81%. В 
Україні, на жаль, такі дослідження не проводились. 

Разом з тим, привертає увагу занадто низький рівень впровадження в 
українську управлінську практику таких інноваційних для нашої країни 
управлінських технологій, як збалансована система показників (BSC) – 8%, 
реінжиніринг бізнес-процесів – 28%, бенчмаркінг – 30%, аутсорсинг – 34% 
(табл.1).  

Таблиця 1. 
Порівняльний аналіз застосування управлінських технологій в Україні 

та світі [5,4,1] 

№ 
У світі В Україні 

2012 2014 2016 (прогноз) 2014 (MCUa) За опитуванням
В. Верби

1. Бенчмаркінг Стратегічне 
планування 

Система 
управління 
взаємодією з 
клієнтами

Бюджетування Бюджетування 

2. Стратегічне 
планування 

Система 
управління 
взаємодією з 
клієнтами 

Стратегічне 
планування 

Стратегічне 
планування 

Стратегічне 
планування 

3. Формування 
місії і візії 

Опитування 
залучених 
співробітни- 
ків 

Бенчмаркінг Система 
управління 
взаємодією з 
клієнтами

Сегментація 
споживачів 

4. Система 
управління 
взаємодією з 
клієнтами 

Бенчмаркінг Формування  
місії і візії 

Формування  
місії і візії 

Система  
управління 
взаємодією з 
клієнтами

5. Аутсорсинг Збалансована 
система 
показників 

Ключові 
компетенції 

Реінжиніринг 
бізнес-процесів 

Ключові  
компетенції 
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Слід відмітити, що для впровадження подібних управлінських 
технологій на українських підприємствах поки що створено недостатньо 
передумов. Таким чином, за результатами аналізу необхідно визнати, що 
загальний рівень застосування сучасних управлінських технологій 
українськими підприємствами залишається порівняно низьким. 
Підтвердженням цього є і матеріали, висвітлені українськими менеджерами 
на сторінках періодичної літератури. 

Вивчення та аналіз практики використання управлінських технологій на 
вітчизняних підприємствах дозволили сформулювати переваги, які надає їх 
застосування: 

− набуття переваг у конкурентній боротьбі та значне скорочення витрат 
підприємства; 

− зростання рентабельності бізнесу; 
− сприяння змінам та забезпечення покращення якості, продуктивності 

та ефективності; 
− стимулювання працівників до досягнення нових стандартів та 

спрямування до нового розвитку; 
− коригування параметрів функціонування підприємства відповідно до 

вимог ринку; 
− планомірне визначення та усунення невідповідностей, що заважають 

розвитку підприємства; 
− визначення сильних та слабких сторін діяльності підприємства та 

інші. 
Разом з тим, можна виділити ряд проблем, з якими зіштовхнулись 

українські підприємства при використанні управлінських технологій, а саме:  
− недоступність чи важкодоступність бізнес-інформації; 
− нерозвиненість інформаційної інфраструктури;  
− відсутність реальної підтримки бізнесу з боку держави;  
− дороговизна технологій, великі затрати часу і зусиль;  
− брак коштів на застосування управлінських технологій;  
− нестача управлінських та професійних кадрів;  
− низький рівень професійної підготовки українських менеджерів та 

персоналу;  
− неготовність персоналу до швидких змін, впровадження нових 

методів роботи;  
− помилкове розуміння інструментарію та призначення управлінської 

технології;  
− небажання та неготовність працівників постійно навчатись, творчо 

мислити, генерувати ідеї;  
− неадаптованість управлінських технологій до українських 

підприємств;  
− нерозвинутість теоретичної бази і відсутність належних методик 

управління;  
− низький рівень соціальної відповідальності, консерватизм й 

особливості українського менталітету;  
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− негативний досвід застосування управлінських технологій;  
− недостатня пропаганда та інформування про переваги управлінських 

технологій. 
Не дивлячись на масу проблем і складнощів, український менеджмент 

все-таки проявляє цікавість до впровадження управлінських технологій. 
Необхідно відмітити, що багато менеджерів завдяки особистим зв’язкам і 
неформальним відносинам з партнерами, колегами чи конкурентами часто 
використовують кращий досвід щодо впровадження управлінських 
технологій у себе на підприємствах. 

Отже, для того, щоб керівники українських підприємств усвідомили 
переваги, важливість і ефективність застосування управлінських технологій, 
а також стали більш активно використовувати їх у своїй практичній 
діяльності, необхідно: 

− ліквідувати всі перепони, які перешкоджають їх повноцінному 
впровадженню; 

− забезпечити підтримку бізнесу державою, у т.ч. фінансування окремих 
управлінських програм; 

− задіяти державні інститути і використовувати системи оподаткування, 
фінансового обліку, які віддзеркалюють реальні дані про діяльність 
підприємств; 

− удосконалити законодавчу базу щодо впровадження окремих 
управлінських технологій; 

− внести корективи і модифікації в методології управлінських 
технологій, що обумовлено необхідністю врахування специфіки українського 
бізнесу і стану його сучасного розвитку; 

− пропагандувати та поширювати ЗМІ, консалтинговими агентствами, 
закладами освіти, тренінговими центрами інформацію про позитивний досвід 
та переваги використання сучасних управлінських технологій на вітчизняних 
підприємствах; 

− здійснювати навчання керівників підприємств та менеджерів у 
професійних центрах з питань впровадження управлінських технологій. 

Провівши дослідження, дійшли висновку, що більшість вітчизняних 
підприємств використовують лише окремі інструменти найпопулярніших у 
світі управлінських технологій, причому рівень підготовки менеджменту і 
персоналу таких підприємств з питань застосування управлінських 
технологій є доволі низьким, і це позначається на результатах управління. 
Вивчення та аналіз практики використання управлінських технологій на 
вітчизняних підприємствах дозволили сформулювати переваги, які надає їх 
застосування. Поряд із перевагами, існує і ряд проблем, пов’язаних з 
впровадженням і використанням управлінських технологій. Усунення цих 
проблем буде сприяти їх поширенню на українських підприємствах. В 
результаті аналізу досліджень були визначені напрямки активізації 
впровадження управлінських технологій на вітчизняних підприємствах, що є 
нагальною необхідністю у сучасних умовах. 
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ЗАХОДИ  ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Сталий розвиток є основою стабільного функціонування та поліпшення 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Сучасні умови 
функціонування підприємств обумовлені високим ступенем нестабільності та 
нестійкості, що пов’язано з ситуацією, яка склалася під впливом 
загальносвітової економічної кризи. Це викликає загальне зниження рівня 
економічної безпеки підприємств, а отже, і можливості забезпечення їх 
сталого розвитку. У зв’язку з цим, заходи щодо поліпшення економічної 
безпеки підприємств стають дуже актуальними. 

Проблемою поліпшення економічної безпеки підприємств в сучасних 
умовах займалися такі вітчизняні вчені: Петряєва З.Ф., Коваленко С.В., 
Відоменко П.М., Єскіна К.А., Кіпчарська Я.М., Зайченко В.В. та інші. 

Метою даного дослідження є визначення і обґрунтування основних  
показників фінансово-економічної безпеки та з’ясування основних критеріїв  
безпечного фінансового стану підприємства. 

Як зазначив Відоменко П.М., економічна безпека підприємства – це стан 
його захищеності від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, 
дестабілізаційних чинників, за якого забезпечується стійка реалізація 
основних комерційних інтересів і цілей статутної діяльності [1, с.109]. 

Формування системи економічної безпеки в рамках підприємства є 
необхідною умовою підтримки стабільності і розвитку власного бізнесу в 
умовах нестабільності зовнішнього середовища. Це обумовлено тим, що при 
банкрутстві підприємства відбувається не лише втрата матеріальних і 
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фінансових ресурсів, але і руйнується інфраструктура, що забезпечує 
безперервний процес підприємницької діяльності, до якої відносяться 
фінансові, виробничі, організаційні й інформаційні взаємозв’язки, а також 
перевірений персонал. При цьому ефективною може бути лише комплексна 
система безпеки, організована відповідно до чинного законодавства, що 
поєднує в собі такі заходи: фізичні, адміністративні, економічні, технічні, 
програмні, морально-етичні та інші [4, с.64]. 

Підприємницька діяльність у ринковій економіці здійснюється в умовах 
невизначеності, тому основним завданням підприємства є правильна оцінка 
можливого ризику, виявлення чинників, що підсилюють його, і вибір методів 
управління ним. Метою управління економічною безпекою для підприємця є 
запобігання економічним злочинам, об’єктом яких є економіка, тобто 
сукупність економічних відносин. Економічні злочини являють собою 
суттєву небезпеку для підприємницької діяльності через значну поширеність 
та різноманітність проявів злочинної економічної діяльності у різних сферах, 
що представлено на рис. 1. у відсотковому співвідношенні. 

 

 
 

Рис. 1. Співвідношення економічних злочинів підприємств  
за різними сферами діяльності [3] 

 
На думку Єскіної К.А., система економічної безпеки підприємств 

повинна мати певні засоби власного забезпечення. За допомогою даних 
засобів виконуватимуться не лише завдання системи забезпечення 
економічної безпеки, але і нормативно-правове забезпечення, куди входять 
норми діяльності служб організації, засоби, методи, нормативні документи, 
що визначають статус служби економічної безпеки і вимоги, які є 
обов’язковими в рамках сфери дії [2, с.101]. 
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Найважливішим стратегічним напрямом забезпечення безпеки 
підприємства є планерування, яке здійснюється на основі виробленої 
концепції. Як відомо, планерування – це складовий елемент управління, 
найважливіша його функція. Саме план вносить організуюче начало в процес 
вирішення тих або інших завдань [5, с.260].  

У разі потреби на основі планів можуть вироблятися конкретні 
рекомендації, інструкції, потім виробляється практична реалізація 
розроблених планів. Одним із найважливіших стратегічних напрямів 
забезпечення економічної безпеки підприємства є виявлення, запобігання, 
нейтралізація, припинення, локалізація, віддзеркалення небезпек і погроз, а у 
разі потреби – відшкодування збитку, відновлення об’єктів захисту, 
постраждалих у результаті протиправних дій, халатності, форс-мажорних 
обставин та ін.  

Реалізація даного стратегічного напряму вимагає високої майстерності і 
професіоналізму співробітників фірми, значних витрат корпоративних 
ресурсів, хорошої організації, чіткості, дисциплінованості. Отже, практичне 
рішення даного задавдання є втіленням у життя найважливіших положень 
концепції, політики і стратегії безпеки; система економічної безпеки 
підприємства проявляє себе у дії. Для реалізації настільки важливого 
стратегічного напряму безпеки для кожного об’єкта безпеки має бути 
розроблена принципова, концептуальна модель (алгоритм) безпеки. Дані 
моделі можуть мати як загальні елементи, так і свою специфіку, що витікає з 
особливостей, властивостей об’єкта безпеки [5, с.262]. 

 Поза сумнівом, що на кожному підприємстві може бути свій підхід, свої 
погрози і їх джерела, свої засоби забезпечення безпеки і т. д. У даному 
випадку важливий сам принциповий підхід (алгоритм), який є 
методологічною основою деталізації конкретних заходів захисту того або 
іншого об’єкта безпеки.  

Таким чином, упровадження комплексної системи забезпечення 
економічної безпеки підприємств, що дозволяє прогнозувати і запобігати 
погрозам економічної безпеки, а також оперативно регулювати об’єми й 
структуру витрат на забезпечення економічної безпеки, дозволить якісно 
впливати на загальний фінансовий стан конкретного підприємства. 

Отже, у складних умовах функціонування нашої країни саме 
гарантування високого рівня економічної безпеки підприємства повинно 
передбачати: забезпечення високих фінансових результатів господарської 
діяльності і фінансової стійкості; досягнення високого рівня 
конкурентоспроможності підприємства; реалізацію економічних інтересів; 
ефективне використання усіх наявних ресурсів; захист усіх сфер 
функціонування висока ефективність менеджменту, оптимальність та 
ефективність його організаційної структури; мінімізація руйнівного впливу 
результатів виробничої діяльності на стан довкілля; якісна правова 
захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; забезпечення безпеки 
персоналу підприємства, його капіталу і майна, комерційних інтересів тощо. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Прибуток підприємства в основновному залежить від якості роботи 
працівників. Разом з тим забезпечення ефективності праці багато в чому 
залежить від досконалості застосування системи мотивації трудової 
діяльності працівників. Заробітна плата є одним з основних ключових 
мотиваційних чинників на підприємстві, але на сьогодні з`явилось багато 
альтернативних варіантів стимулювання праці, які досить широко 
використовуються на  зарубіжному ринку праці. Низька ефективність 
системи стимулювання праці в Україні зумовлена як наслідками 
довготривалої економічної кризи, так і прорахунками у здійсненні ринкових 
реформ, реформуванні політики оплати праці і доходів. В результаті виникли 
протиріччя між застарілими підходами у заохоченні персоналу підприємств 
до результативної праці і сучасними потребами виробництва в Україні. 

Проблеми стимулювання праці були досліджені в працях багатьох 
вчених, зокрема: І.В. Балдіна , Г.Є.Яснікова, Л.І. Лукичеві, М.Р. Мурашова. 

Дана робота має на меті дослідження особливостей стимулювання праці 
в умовах економічного клімату України та пошук дієвого механізму 
стимулювання трудової діяльності персоналу. 

Стимулювання праці - це, перш за все, зовнішнє спонукання, елемент 
трудової ситуації, що впливає на поведінку людини у сфері праці, 
матеріальна оболонка мотивації персоналу. Одночасно воно несе в собі і 
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нематеріальну навантаження, що дозволяє працівнику реалізувати себе як 
особистість і як працівника одночасно [4,с.3]. Стимулювання як спосіб 
керування припускає необхідність врахування інтересів особистості, 
трудового колективу, ступеня їх задоволення, так як саме потреби є 
найважливішим чинником поведінки соціальних систем. Необхідно 
зазначити, що набір потреб різний індивідуумів, що входять до складу будь-
якої соціальної системи, не однаковий. Такий індивідуальний спектр потреб 
обумовлений процесом формування особистості та від впливу 
навколишнього середовища.  

У наш час стимулювання праці здійснювалося як грошовими, так і не 
грошовими коштами. Останні включали, наприклад, нагородження 
почесними грамотами, вивішування портрета на дошку пошани, присвоєння 
почесних звань, значків, врахування  цінності працівника при розподілі 
житла, путівок для відпочинку [1]. Практика показала, що такі засоби 
безумовно дають ефект, але на певну частину працівників вони справляли 
невеликий стимулюючий вплив, причому при використанні цих засобів було 
дуже важко уникнути формалізму суб'єктивізму [3,с.17]. 

Соціологічні дослідження показують, найбільшу вагу серед засобів 
стимулювання має  заробітна плата і індивідуальна надбавку, а потім вже 
йдуть різні види премій, на тлі інших виділяються медичне страхування, 
можливість отримання кредитів і матеріальна допомога [2,с.360]. Значимими 
також є наступні мотиваційні форми:  

Таблиця1 
Мотиваційні форми  

Матеріальні Нематеріальні 
Заробітна плата Навчання Просування по 

кар`єрі 
Премії Підвищення 

кваліфікації 
Подяки 

Надбавки Путівки Спец.звання 
Соц. захист Медалі,грамоти 

Відсотки з 
дивідендів,прибутку 

Подарунки на свята Система 
накопичення балів 

Джерело : [5] 
 
Розроблена система преміювання за своєю суттю є формою заохочення 

за досягнення певних результатів, виконання встановлених оціночних 
показників та умов виплати премій. Розмір премії в першу чергу залежить від 
виконання таких показників, які характеризують ефективність 
функціонування організації, а також вимагає від працівників прояви 
професійної майстерності. Таким чином, головний акцент у системі 
преміювання персоналу робиться на основні оціночні показники. Однак, при 
цьому важливо, щоб працівник дотримувався трудової культури, виконував 
норми праці, посадові обов'язки, не порушував трудову і виробничу 
дисципліну і т.п. Цю проблему можна вирішити за допомогою системи 
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депреміювання, де передбачено перелік порушень, за які допустили їх 
працівники позбавляються премії повністю або частково.  

При розподілі преміального фонду та встановлення додаткових 
стимулюючих надбавок необхідно особливу увагу приділяти системі 
матеріального стимулювання. Проведені дослідження показують, що роль 
надбавок  і преміальних виплат як частини сукупного доходу працівників в 
останні роки помітно зростає. Вони перетворилися в життєву потребу не 
тільки самих працівників, а й їх сімей. Соціологи рекомендують зробити 
акцент  на оплачені відпустки, оплачені дні тимчасової 
непрацездатності. Додатковими соціально-економічними виплатами і 
гарантіями також можуть стати: оплачені святкові дні; оплачений час на 
обід; медичне страхування на підприємстві; додаткове пенсійне страхування; 
страхування від нещасних випадків; надання безкоштовних стоянок для 
автомобілів; допомогу у підвищенні освіти, профпідготовці та 
перепідготовці. 

Розробка і впровадження нової системи стимулювання є одним з 
найважливіших напрямків стратегічної діяльності кадрових менеджерів. 
Розмір грошових виплат і схема їх нарахувань - актуальне питання, як для 
власників бізнесу, так і для найманих працівників. Для якісної розробки 
системи стимулювання праці в першу чергу необхідно мати           
максимум достовірної  інформації по кадровим працівникам. Також 
необхідно враховувати рівень економіки країни, та соціальний стан 
населення. Одним словом необхідно оперувати інформацією як мікро- так і 
макро- рівнів, для налагодження чіткої системи стимулювання 
працівників. 

Отже, зазначена мотиваційна програма є потужнішим інструментом в 
управлінні персоналом. Для успішної реалізації системи стимулювання праці 
необхідне поєднання матеріального і нематеріального стимулювання з 
потребами кожного конкретного члена трудового колективу.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УКРАИНЫ 
 
Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и 

радикальных внутренних изменений, иначе говоря, потребность в 
безопасности − это базовая, основополагающая потребность, как жизни 
отдельного человека, семьи, так и различных объединений людей, включая 
общество и государство. В условиях формирования рыночной экономики 
сфера безопасного существования настолько сузилась, что постоянное и 
массовое неудовлетворение этой потребности оказывает негативное 
воздействие на развитие функционирование отдельных граждан, семей, 
организаций, государства и общества в целом, усугубляя кризисное  
состояние всех сфер его жизнедеятельности. Экономическая безопасность 
государства представляет собой сложную и многоплановую конструкцию. 
Будучи частью системы национальной безопасности, она одновременно 
составляет основу для формирование всех входящих в её структуру 
элементов. 

Известный украинский экономист доктор экономических наук, член-
корреспондент  Национальной Академии Наук Украины Валерий Мунтиян 
впервые в отечественной литературе сформировал основные принципы 
экономической безопасности Украины. 

1. Макроэкономическая безопасность: 
−Экономика Украины по объёмам промышленного производства, 

сельского хозяйства, ВВП не вышла  на уровень 1990г. 
2. Финансовая безопасность: 
− Уровень перераспределения ВВП через свободный бюджет. 
− Отношение дефицита госбюджета в ВВП. 
− Отношение дефицита торгового баланса  к общему объёму внешней 

торговли. 
3. Безопасность денежного рынка: 
− Объём наличия денег к ВВП. 
4. Валютная безопасность: 
− Изменение курса гривны к доллару США. 
− Валовые между резервы Украины. 
5. Долговая безопасность: 
−  Отношение общего объёма внешнего долга в ВВП. 
− Уровень внешней задолженности на душу населения. 
− Отношение государственного внешнего долга к годовому объёму 

экспорта товаров и услуг. 
− Отношение объёма внешнего долга. 
− Отношение задолженности правительства по государственным 

ценным бумагам к ВВП. 
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6. Банковская безопасность: 
− Доля иностранного банковского капитала в общем объёме банковского 

капитала. 
− Объём кредитования банками. 
7. Внешнеэкономическая безопасность: 
− Доля импорта во внутреннем потреблении государства. 
− Доля импорта продовольствия во внутреннем потреблении 

государства. 
− Часть сырьевого и низкой степени переработки экспорта в общем 

объёме экспорта товаров. 
− Коэффициент покрытия импорта экспортом. 
− Отношение объёма экспорта к ВВП. 
8. Инвестиционная безопасность: 
− Степени износа основных средств. 
− Отношение объёмов освоенных капитальных инвестиций к ВВП. 
− Отношение чистого прироста прямых иностранных инвестиций к 

ВВП. 
− Доля прямых иностранных инвестиций в общем объёме инвестиций. 
9. Научно-техническая безопасность: 
− Доля расходов государственного бюджета на науку. 
− Доля инновационно активных предприятий в общем количестве 

предприятий и организаций. 
10. Энергетическая безопасность: 
− Энергоёмкость ВВП. 
− Степень обеспечения топливно-энергетическими ресурсами. 
− Доля собственного производства топливно-энергетических ресурсов в 

энергетическом балансе Украины. 
− Доля импорта топлива из одной страны в общем объёме. 
− Объёмы инвестиций в основной капитал предприятий ТЭК. 
Проблемы обеспечения экономической безопасности Украины как 

непременного условия её возрождения привлекают к себе всё более 
пристальное внимание политических деятелей, учёных, самых широких 
слоёв населения. Такое внимание отнюдь не случайно. Масштабы угроз и 
даже реальный урон, нанесённый экономической безопасности страны, 
выдвигают названые проблемы на авансцену общественной жизни. 

В процессе функционирование смешанной экономики, когда 
государство  не может директивными методами направлять деятельность 
всех хозяйственных субъектов, необходимо внести определённые 
коррективы, обеспечивающие оптимальное его воздействие на процесс 
общественного воспроизводства (на макроэкономические параметры, 
отраслевые структуры производства, цены и денежно-финансовые потоки) 
для поддерживания экономической безопасности страны. В целях  принятия 
государственными органами обоснованных решений необходима 
организация мониторинга индикаторов экономической безопасности, 
который предлагает, прежде всего, фактическое отслеживание, анализ и 
прогнозирование важнейших групп экономических показателей. 
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Государственная стратегия в области обеспечения экономической 
безопасности строится на вариантах  прогнозов экономического и 
социального развития страны и её регионов и должна корректироваться в 
зависимости от развития событий по тому или иному варианту, а также с 
учётом определённых временных периодов. 

Многовариантная стратегия представляет определённые преимущества 
и, в частности, возможность «переключения» на тот или иной вариант в 
зависимости от конкретного развития ситуации без принятия экстренных, 
недостаточно переработанных и взаимоувязанных решений. 

При этом должна быть сформирована полноценная система 
государственного воздействия на экономику, позволяющая осуществлять с 
наименьшими потерями регулирование структурных важнейших сдвигов и 
способная взять на себя функцию поддерживание экономики страны на 
безопасном уровне на основе чётко определённых границ и критериев 
государственного вмешательства в экономику, а также разработку 
эффективных методов государственного регулирования.  
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АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

НА ПРИКЛАДІ ПП «КАПІТАН» 
 
У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки одним із головних 

факторів її зростання є ефективне здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності (далі – ЗЕД), яка відіграє значну роль як у підвищенні рівня життя 
громадян України, так і в зміцненні її позицій на світовому ринку. 
Забезпечення ефективності здійснення ЗЕД можливе тільки за умови 
розробки раціональної поетапної схеми здійснення зовнішньоекономічної 
операції.  

Серед різноманітних форм зовнішньоекономічної діяльності історично 
першою та переважаючою є міжнародна торгівля, тобто міжнародний обмін 
продуктами й послугами. За напрямком товарного потоку операції у 
міжнародній торгівля поділяються на експорт і імпорт. Розглянемо сутність 
імпорту. 
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Імпорт товару в оптимальних обсягах сприяє економії робочого часу та 
зростанню продуктивності праці, зниженню виробничих витрат, більш 
повному задоволенню потреб населення. В основі любого імпорту лежить 
міжнародний поділ праці, рівень розвитку продуктивних сил, наявність та 
використання трудових, матеріальних, природних ресурсів [1]. 

Основними нормативно правовими документами, що регулюють 
імпортну діяльність є: Митний Кодекс України, Закон України "Про 
зовнішньоекономічну діяльність" та ін.. 

Під імпортною операцією розуміється комерційна діяльність, яка 
зв'язана з купівлею і ввозом іноземних товарів та послуг у країну покупця 
для послідуючої їх реалізації на внутрішньому ринку[2]. 

В залежності від виду операцій застосовуються різні способи обмеження 
імпорту: короткострокове обмеження імпорту, митний бар'єр, антидемпінгові 
мита. 

Організація і техніка здійснення імпортної операції залежить від 
цільової установи імпортера 

На прикладі підприємства ПП «Капітан» зробимо аналіз здійснення 
імпортних операцій, підставою для цього є контракти з продажу. Дане 
підприємство імпортує товар з Китаю, Чехії та Японії, співпрацює з багатьма 
виробниками шин, акумуляторів та дисків. 

Підприємство ПП «Капітан» самостійно здійснює імпорт товарів,тому  
попередньо зареєструвалися в митних органах і відкрили в банку валютний 
рахунок. Для декларування товарів, що ввозяться, підприємство звертається 
до послуг митного брокера. Механізм здійснення імпортних операцій 
представлений на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Механізм здійснення імпортних операцій на підприємстві ПП 
«Капітан» 

 
Проведемо порівняння частки обороту імпортних товарів до вітчизняних 

на досліджуваному підприємстві, що відображено на табл. 1. 
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Таблиця 1 
Питома вага частки обороту імпортних товарів до вітчизняних 

підприємства ПП «Капітан» за період 2013-2015 рр., % 

Назва товару 
Питома вага,% Середнє 

значення,% 2013 2014 2015 
імпорт укр імпорт укр імпорт укр імпорт укр 

Шини 56 44 48 52 51 49 52 48 
Диски 72 28 84 16 79 21 78 22 

Акумулятори 22 78 26 74 23 77 24 76 
 
Дані таблиці 1 дають підстави зробити такі висновки, що на 

підприємстві переважає частка імпортних товарів, а саме: 
1. питома вага шин у середньому складає 52%, тому можна зробити 

висновок, що імпорт даного товару та закупівля у вітчизняних 
постачальників майже рівна; 

2. середнє значення імпорту дисків становить 78%, що значно 
перевищує кількість вітчизняних закупівель; 

3. щодо акумуляторів, то їх питома вага імпорту становить 24%.  
Питома вага частки обороту імпортних товарів до вітчизняних показує, 

що обсяги імпортних операцій на підприємстві ПП «Капітан» займають 
більше 50%. Можна зробити висновок, що  частка обороту імпортних дисків 
знизилася на 7%, акумуляторів на 1%, а показник обороту шин збільшився на 
5% у 2015р. у порівнянні з 2013р. 

Розглянемо більш детально географічну структуру імпортних операцій 
досліджуваного підприємства за період 2013-2015 рр., а саме питому вагу 
кожної з країн, з яких імпортують товари . Географічну структуру імпорту 
ПП «Капітан» відображено у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Географічна структура імпорту підприємства ПП«Капітан»  

за період 2013-2015рр., тис. грн. 

Країна 
Роки Відхилення 

2013 2014 2015 Абсолютне 
2015/2013 

Відносне,% 
2015/2013 

Китай 
Питома вага,% 

3144,27 1681,01 2424,83 -719,44 -22,88 
10 6 9 -1 -10 

Японія 
Питома вага,% 

27040,74 26055,59 23978,89 -3061,86 -11,32 
86 93 89 3 3 

Чехія 
Питома вага,% 

1257,71 280,17 538,85 -718,86 -57,16 
4 1 2 -2 -50 

Разом 31442,73 28016,77 26942,57 -4500,16 -14,31 
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 
Згідно даним таблиці 2 обсяг імпортних операцій знизився на 14,31% у 

2015р. у порівнянні з 2013р. або на 4500,16 тис.грн.. що пов’язано з 
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нестабільністю національної валюти України, зниженням рівня 
платоспроможності населення та різким підвищенням цін у національній 
валюті. Найбільша кількість здійснення імпортних операцій була здійснена з 
Японією у 2014р. на 26055.59 тис. грн. 

Отже, підприємство ПП «Капітан» є одним із лідерів у своїй галузі, який 
офіційно співпрацює з іноземними постачальниками. Механізм організації 
здійснення імпортних операцій на підприємстві вимагає дотримання чітких 
етапів проведення укладання контрактів, їх виконання та дотримання 
чинного законодавства.  
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ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
 

Одним із найважливіших індикаторів, який відображає рівень 
ефективності виробничої діяльності підприємства, його 
конкурентоспроможність, стан продуктивності праці та фінансового 
благополуччя, є прибуток. Саме прибуток на сучасному етапі економічного 
розвитку є джерелом розширеного відтворення виробництва, зростання 
ринкової вартості підприємства та добробуту його власника, основним 
спонукальним мотивом підприємницької діяльності. 

Існує велика кількість наукових робіт, присвячених розгляду різних 
аспектів управління прибутком підприємства. Вагомий внесок у розвиток 
досліджень, присвячених управлінню прибутком підприємства здійснили 
такі вчені як: В.В. Бабіч, А.В. Висоцька, О.В. Жалко, Є. Ткаченко, Н. Пігуль, 
О. Чорна та інші.  

Метою дослідження є обґрунтування  теоретичних і практичних основ 
формування операційного прибутку підприємства. Визначити, які складові 
формують операційний прибуток та фактори, які впливають на нього. 



111 
 

Розвиток ринкових відносин в економіці України зумовив необхідність 
нових підходів управління прибутком. І саме визначення прибутку зазнає 
певних змін. У сучасних умовах серед вітчизняних та закордонних вчених 
існують різні точки зору на поняття прибутку. 

Прибуток розглядають з різних точок зору. З економічного погляду 
прибуток – це різниця між грошовими надходженнями і грошовими 
виплатами, з господарського погляду прибуток – це різниця між майновим 
станом підприємства на кінець і на початок звітного періоду. Також вони 
наводять відмінності між бухгалтерським і економічним змістом. Перший є 
результатом реалізації товарів і послуг, другий – результатом роботи 
капіталу [3, c. 313].  

Прибуток підприємства є джерелом фінансування виробничих і 
соціальних витрат, додаткового стимулювання працівників. Прибуток також 
є основним джерелом фінансових надходжень для розвитку підприємства, 
удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм 
інвестування. Уся діяльність підприємства спрямована на те, щоб 
забезпечити збільшення прибутку або за несприятливих умов стабілізувати 
його на певному рівні. 

Основну частину прибутку підприємство отримує від операційної 
(основної) діяльності.  Далеко не кожне підприємство здійснює фінансові та 
інвестиційні операції. Якщо ж здійснюються такі операції, розширюється 
коло джерел прибутку. 

Операційний прибуток – це прибуток від основної діяльності 
підприємства, тобто від виробництва і реалізації продукції, послуг, робіт. 

Основною метою управління формування операційного прибутку 
підприємства є виявлення таких факторів, які визначають його кінцевий 
рівень та допомагають виявити резерви його збільшення. 

Управління операційним прибутком пов’язано з управлінням у частині: 
‐ формування операційного прибутку; 
‐ розподілу операційного прибутку [2, с. 149]. 
Фактори, які впливають на величину прибутку від реалізації продукції 

або надання послуг, є такими:  
‐ зміна обсягу реалізації - збільшення обсягів продажу рентабельної 

продукції веде до збільшення суми прибутку, а нерентабельної - навпаки, до 
її зменшення; 

‐  зміна асортименту продукції - якщо збільшується частка рентабельної 
продукції в загальному обсязі реалізації, то і прибуток, відповідно, зростає;  

‐ зміна собівартості продукції - її зростання є причиною зменшення 
прибутку, а зменшення собівартості - навпаки, збільшує прибуток;  

‐ зміна ціни реалізації - при збільшенні цін сума прибутку зростає, якщо 
ціна зменшується, то зменшується і прибуток;  

‐ чисельність та склад персоналу - кількість працівників, достатня для 
повноцінного обслуговування технологічного процесу, забезпечує зростання 
прибутку, також велике значення має і кваліфікація працівників; 
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‐ економічне стимулювання працівників - вплив цього фактору можна 
оцінити через показники оплати праці та її продуктивність. Чим 
ефективнішим є стимулювання персоналу, то кращою буде їх праця, і як 
наслідок - більшими випуск продукції та прибуток; 

‐ продуктивність праці - її зростання, за інших однакових умов, 
спричиняє збільшення величини прибутку;  

‐ стан матеріально-технічної бази підприємства - сучасні засоби праці 
підвищують її продуктивність, а отже, і прибуток; 

‐ фондовіддача - збільшення фондовіддачі збільшує випуск продукції на 
1 грн. вкладених грошей, це також веде до росту прибутку[ 1, c. 289]. 

Розрізняють такі види прибутку від операційної діяльності:  
‐ валовий прибуток; 
‐ прибуток (збиток) від операційної діяльності; 
‐ прибуток (збиток) до оподаткування; 
‐ чистий прибуток. 
Основними завданнями управління прибутком є :  
‐ пошук резервів збільшення прибутку за рахунок виробничої діяльності, 

інвестиційних і фінансових операцій; 
‐ виявлення резервів зростання прибутку за рахунок оптимізації 

постійних і змінних витрат, вдосконалення облікової політики, цінової та 
податкової політики; 

‐ аналіз прибутковості виробничої і комерційної діяльності; 
‐ оцінювання підприємницького ризику; 
‐ зміцнення конкурентних позицій підприємства за рахунок підвищення 

ефективності розподілу і використання прибутку [3, c. 314]. 
Отже, операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а 

також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 
діяльністю. Прибуток підприємства є важливою економічною категорією і 
виступає об’єктом управління. Проблема управління прибутком 
підприємства набуває усе більшого значення, оскільки саме тут 
концентрується ефект усієї господарської діяльності кожного підприємства. 

Також головною метою політики управління прибутком є забезпечення 
збільшення добробуту власників підприємства, яка повинна забезпечувати 
одночасно гармонізацію їх інтересів з інтересами держави.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ 

В УКРАЇНІ 
 
На сьогодні на планеті нараховується близько 200 сімейних компаній з 

річним оборотом понад 2 млрд. дол. Сімейний бізнес відіграє вирішальну 
роль в економіці багатьох країн. Він завжди був поширеним в азіатських 
країнах. Так, до сімейного бізнесу в 2015 р. відносилося більше 60 % від 
загальної кількості фірм у таких країнах, як Індія, Філіппіни, Таїланд, 
Сінгапур, Малайзія, Індонезія, Гонконг, трохи менше 60 % – у Південній 
Кореї, 35 % – у Тайвані, 13 % – в Китаї. Особливо популярним він є в Індії. 
Також доволі поширений сімейний бізнес в Європі – він складає більше 60 % 
від загальної кількості європейських компаній. 

Прийнято вважати, що сімейний бізнес - це діяльність націлена на 
отримання прибутку, в якій, мають бути задіяні кілька, а не один, із членів 
родини. Аби бізнес вважався сімейним, він має бути у володінні сім’ї хоча б 
у двох поколіннях. Більшість дослідників концентрують увагу на тому, що у 
сімейному бізнесі родина має бути власником або суттєвим співвласником 
бізнесу та здійснювати ним управління. Решта концепцій здебільшого 
стверджують, що родина має бути власником або суттєвим співвласником, 
однак не обов’язково має виконувати функції менеджменту. Що стосується 
співвласності в аспекті сімейного бізнесу, то до сімейних компаній 
акціонерної форми власності відносять такі, де сім’я володіє не менш як 25 % 
акцій із правом голосу, у той час як решта акцій знаходиться у дрібних 
власників. Власником у сімейному бізнесі може виступати як кілька членів 
родини спільно, так і один член родини, або кілька членів родини окремо (як 
незалежні співвласники) [1]. 

 До переваг сімейного бізнесу відносять: 
– довіра, оскільки в бізнесі задіяні найближчі люди; 
– знання сильних і слабких сторін. Можна розподіляти обов’язки таким 

чином, щоб вони виконувалися в міру талантів і можливостей кожного; 
– добросовісність. Люди, яких об’єднують родинні зв’язки, ставляться 

до спільної справи  більш добросовісно, для них робота – це більше ніж 
просто робота. Вони не бояться перепрацювати та ощадливіше поводяться з 
фінансами; 

– спадкоємність. Традиції ведення сімейної справи, підкріплені 
досвідом поколінь, стануть хорошим фундаментом успіху бізнесу в 
подальшому [2]. 

В Україні і досі не існує юридичного терміну «сімейне 
підприємництво», а особливості, проблеми формування і функціонування 
сімейного бізнесу досі не порушені у вітчизняній науковій літературі, у 
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нашій державі сімейний бізнес не набув бажаних масштабів розвитку. 
Можливо, це пов’язано з тим, що Україна відносно молода держава і 
більшість підприємств тільки нещодавно започатковані та в силу часових 
термінів не могли передаватись з покоління та набути бажаного досвіду в цій 
сфері. Тому державній владі в свою чергу необхідно активізувати свою 
діяльність у цьому руслі та створити сприятливі умови для кращого та 
швидшого розвитку сімейних підприємств в Україні.  

Як показує досвід розвинених країн, в Україні необхідно розвивати 
малий сімейний бізнес. Так, держави, які активно сприяють підприємництву, 
зростають і процвітають, а ті, що стримують його розвиток перебувають у 
регресивному становищі. У порівнянні з розвинутими країнами рівень 
підприємницької діяльності в Україні є недостатнім та потребує суттєвого 
покращення. Потенціал підприємництва не може реалізуватися повною 
мірою через несприятливе економічне та правове середовище щодо ведення 
підприємницької діяльності. 

Основні чинники, які впливають на обмеження сімейного 
підприємництва в Україні: 

– низький рівень кваліфікації підприємців; 
– відсутність спеціальних знань у сфері бізнес-освіти;  
– неефективний менеджмент; 
– великі витрати часу на проходження офіційних процедур для 

започаткування власного бізнесу; 
– недостатність у підприємців коштів для розвитку власної справи та 

високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами. В даний 
час в Україні комерційні банки надають кредити підприємствам на умовах 
сплати 40— 70% річних; 

– великі грошові витрати підприємців на проходження дозвільних 
процедур [3]. 

На даний час урядом України проводиться політика щодо створення 
сприятливих умов для ведення власного бізнесу. Відбуваються переговори 
щодо процесу втілення в життя європейських підходів до розвитку малого та 
середнього бізнесу, досягнення і формалізація домовленостей з ЄС щодо 
впровадження в Україні принципів, викладених в АМБ («Акт з питань 
малого бізнесу»). 

Для ефективного розвитку сімейного бізнесу в Україні повинні бути 
створені належні умови: 

– активізація діяльності щодо визначення на законодавчому рівні 
поняття «сімейний бізнес»; 

– спрощення дозвільних процедур та процедур здійснення державного 
контролю в отриманні документів дозвільного характеру для суб'єктів 
підприємництва; 

– зниження податкового тиску на економіку та забезпечення його 
рівномірності; 

– зниження тиску на суб'єктів господарювання з боку контролюючих 
органів, протидія рейдерству та корупції; 
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– вдосконалення інфраструктури розвитку підприємництва; 
– створення сприятливих фінансових передумов для започаткування та 

здійснення підприємницької діяльності, доступності фінансових ресурсів для 
суб'єктів сімейного підприємництва; 

– забезпечення державної підтримки суб'єктів сімейного 
підприємництва; 

– посилення уваги до інформаційного забезпечення, навчання і 
підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів підприємництва.  

Корпорацій з кожним роком стає все більше, ними управляє величезна 
кількість людей і вже далеко не за всіма компаніями видно людські обличчя. 
Щодо сімейного бізнесу, то він швидко викликає до себе довіру. У таких 
компаній ісують традиції та легенди, що є основою всієї маркетингової 
діяльності таких компаній, тому що для сім'ї зазвичай сам продукт, що 
випускається нею багато років (або мережа магазинів, ресторанів і т.д.) 
набагато важливіший, ніж дохід. Як результат ми бачимо, що сімейний бізнес 
має багато переваг задля його розвитку в нашій країні.  

Саме тому важливим є те, щоб уряд нашої держави забезпечив всі 
нормальні умови задля започаткування власної справи,  розширення 
підприємницького сектора та підвищення ефективності підприємницької 
діяльності найближчим майбутнім. 
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
 

Сьогодні процеси міжнародної економічної інтеграції є визначальними в  
розвитку   світової   економіки.   Економічна     інтеграція  вбачає   розвиток  
у   формуванні     стійких   економічних    зв’язків  і  поділі   праці 
національних  господарств,   що   мають   схожий   економічний   рівень. 
Головна   мета   таких  процесів  полягає  у  збільшенні  обсягів  і  
розширенні  асортименту  товарів  та  послуг в результаті забезпечення 
ефективності господарської діяльності.   

 Безпосередня     участь   України   в   сучасних    інтеграційних   
процесах  об’єктивно    зумовлена    перевагами   міжнародного     поділу   
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праці,  а   також  потребою   подолати   штучну   відокремленість   нашої   
держави   від   світового  господарства,  що  спричинена  одностороннім  її  
розвитком  в  межах  СРСР,  деформуванням    зовнішньоекономічної  
політики   та  механізмів  зовнішньоекономічної діяльності,    нерозвиненими   
товарно-грошовими  відносинами  та національними ринками товарів, послуг 
та  капіталу [1,с.58].  

 Значний внесок у дослідження питань міжнародної економічної 
інтеграції  зробили такі вчені, як Дж. Вінер, Б. Баласс,  М. Згуровський, 
М.Максимова, П.  Шуканов,  В.  Іноземцев  та  ін.,  які  надали  
методологічну  оцінку  процесам  глобалізації, інтеграції та регіоналізації, 
при цьому акцентуючи увагу на тому,  що    глобалізація   та   інтеграція    є  
невід’ємними   складовими   процесу  інтернаціоналізації господарського 
життя.  

Сучасне світове   господарство    є  складною     системою,    глобальним  
складним  організмом,    який   функціонує    та  розвивається    відповідно   
до  об’єктивних  економічних  законів  ринкової  економіки.  Поглиблений  
розвиток  усіх чинників, що зумовлюють розвиток світового господарства, 
вказує на те,  що цей процес продовжує розвиватися.   

Сьогодні ефективна  інтеграція  України  до  міжнародного 
економічного  простору є нагальним завданням розбудови державності та 
економіки, але для  того, щоб цей процес дійсно приніс очікувані результати, 
необхідно усвідомити  деякі    особливості    інтеграції    України,    оскільки    
політико-економічна  нестабільність держави  негативно  впливає  на  її  
імідж  на  міжнародній  арені,  і  тому,   наша    країна    не   може    стати   
рівноправним      партнером     світових  господарських процесів[2]. 

   Найважливішою проблемою, що постає перед Україною на 
теперішньому  етапі, вважається   обґрунтування       напрямів   підвищення  
конкурентоспроможності національної економіки і завоювання міцних 
позицій  на  світовому  ринку.  Саме  тому,  одним  з  найважливіших  
чинників  інтеграції  країни   до   світового   господарства   є   механізм   
створення   сталого   розвитку  експорту,   що   залежить   в   першу   чергу   
саме   від   виробничої   потужності  вітчизняних     підприємств,    а  також    
від  їх   можливостей     виготовляти     та  реалізовувати   продукцію,   яка   
відповідає   вимогам   світових   стандартів,   що  стосуються ціни, якості та 
рівня сервісу.   

  Зрозуміло,   що   сьогодні   неефективно   і   неможливо   забезпечити   
всі  виробничі  та  інші  потреби  держави  лише  за  рахунок  внутрішніх  
ресурсів,  і  тому,   лише      участь   і  міжнародному   поділі  праці   та   
системі   світових  взаємозв’язків дозволяє будь-якій країні  розвивати 
продуктивні сили на якісно  новому рівні, що опираються на новітню 
науково-технічну базу і максимально  використовують власні конкурентні 
переваги [3].  

Що   стосується   України,   то   вона   має   значні   природні   переваги,   
які  полягають у досить вигідному географічному розташуванні, багатих 
природних  ресурсах,   відносно   сприятливих   кліматичних   умовах   та   



117 
 

великій   кількості  кваліфікованої  робочої  сили,  однак  усі  ці  переваги  є  
лише  потенційними,  і  задля можливості ефективного використання 
необхідно значну увагу приділяти  їх  розвитку  та  реалізації.  Для  цього  
українській  економіці  варто  зосередити  зусилля  на  розвитку  креативного  
людського  капіталу,  високих  технологій  та   конкурентоспроможних 
галузях національного виробництва.  

Сьогодні  найбільшим  міжнародним  торговельним  партнером  України   
вважається  ЄС,  до  складу  якого  входить  28  держав  [4].  І  тому,  питома  
вага   країн  ЄС  у  зовнішньоторговельному  балансі  України  за  даними  
2015  року    становить 27,1% загального обсягу торгівлі країни (табл. 1).  

Таблиця 1 
Зовнішня торгівля України з країнами ЄС за 2015 рік, млн.дол. 

США[4] 

 
Загалом, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за 9 місяців      

2015 р. склав 3 млрд 243,3 млрд дол., що на 12,4% менше, ніж за 9 місяців 
2014    р.  (3  млрд  701,0  млн  дол.).  Зокрема,  імпорт  з  країн  СНД  
знизився  на  44,9%  і  склав 8 млрд 205,6 млн дол., з інших країн - знизився 
на 26,3% і склав 22 млрд  899,3 млн дол. 

Однак, інтеграція України у світове господарство не повинна 
відбуватися без контролю з боку держави, і саме тому в країні потрібно 
впровадити модель  «відкритої» економіки [2].  

 Країни Експорт Імпорт Сальдо 
1 2 3 4 

Всього по країнах ЄС 2859,2 2616,5 242,7 
Австрiя 142,0 92,3 49,7 
Болгарія 43,3 19,0 24,3 
Велика Британія 530,9 662,7 -131,9 
Греція 30,0 21,1 8,9 
Данiя 111,7 32,6 79,2 
Естонiя 113,7 26,2 87,6 
Iрландiя 26,7 49,3 -22,6 
Iталiя 131,0 33,2 97,7 
Кiпр 245,0 281,9 -36,9 
Латвiя 75,8 35,6 40,2 
Литва 33,1 14,3 18,8 
Люксембурґ 5,0 83,2 -78,2 
Мальта 105,5 77,3 28,2 
Нiдерланди 107,0 138,5 -31,5 
Нiмеччина 445,2 480,6 -35,4 
Польща 180,6 96,4 84,2 
Румунія 42,3 8,1 34,1 
Словаччина 26,5 101,5 -75,0 
Словенiя 20,0 5,7 14,3 
Угорщина 86,0 49,0 37,0 
Чехія 64,1 33,3 30,8 
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Отже,  на  основі  нашого  дослідження  можна  зробити  висновок,  що  
для  подальшої ефективної інтеграції України до світового співтовариства 
необхідно  провести ряд внутрішніх реформ, що будуть сприяти покращенню 
її іміджу на  світовому  ринку.  Отож,  Україна  здатна  посісти  належне  
місце  в  глобальній  економіці та   стати рівноправним партнером на 
міжнародній арені, якщо буде  здійснено  ряд  заходів,    спрямованих  на  
підвищення  конкурентоспроможності  вітчизняних підприємств.  
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

МЕТОДИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
 

Мотивація персоналу є однією з основних функцій управління, адже, 
досягнення головної мети залежить від злагодженості роботи працівників у 
колективі. Для керівництва підприємства персонал є найціннішим ресурсом, 
тому, що він може постійно вдосконалюватися, і завдяки вмілому керуванні 
персоналом, можна постійно вдосконалювати організацію виробництва та 
збільшувати прибуток підприємства. 

Проблемам підвищення продуктивності праці в економічній літературі 
присвячені дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Значний 
внесок у дослідження та розвиток підвищення продуктивності праці внесли 
такі вчені: І. Савицька, А. Новикової,  Г. Дмитренко, В. Базилевич, Б. Патон 
К. Ковальська, І. Бойчик, , З. Пушкар, І. Грузіна, Ф. Хміль та інші. 

Метою даної наукової роботи є дослідження проблеми мотивації 
персоналу підприємства в сучасних економічних умовах. 

Мотивація – це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес 
спонукання себе та інших працівників до діяльності, що спрямована на 
досягнення особистих цілей або цілей підприємства.  

Нестабільна економічна ситуація в Україні, несприятлива демографічна 
ситуація, що впливає на рівень забезпеченості підприємств персоналом, є 
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зовнішніми факторами, які визначають умови функціонування підприємства. 
Керівництво підприємств не може зменшити їх негативний вплив, однак 
потрібно враховувати його у процесі формування стратегії своєї діяльності [2].  

Мотивація персоналу підприємства не може бути дієвою без 
застосування сучасних форм та методів матеріального і нематеріального 
стимулювання персоналу. 

Однією з основних проблем мотивації персоналу вчені називають 
відсутність комплексного підходу до зацікавленості робітників досягати 
високих результатів у своїй діяльності та відсутність на сучасних 
підприємствах системи винагороди працівників [3]. 

Під мотивацією персоналу, слід розуміти, поєднання цілої низки 
складових, таких як [1]: 

- спонукання персоналу до ефективної трудової діяльності, що 
забезпечує необхідні винагороди і задовольняє наявні потреби;  

- заохочення до стабільної та продуктивної зайнятості; 
- розвиток конкурентоспроможності працівника.  
Трудова діяльність людини залежить як від внутрішніх мотивів, що 

виникають у разі замкненої взаємодії людини і мети, так і від мотивів 
відкритої взаємодії, коли суб'єкт зовнішнього середовища породжує мотиви, 
які спонукають людину до певних дій. Об'єктивними різновидами зовнішньої 
мотивації є стимулювання з діючим на підприємстві порядком призначення 
премій, правилами внутрішнього розпорядку, наказами та 
розпорядженнями керівництва. 

Форми стимулювання персоналу поділяються на три групи: 
загальна матеріальна винагорода розглядається як база для кожної країни та 
умов праці та надбавки, доплати, додаткові виплати, премії, комісійні 
винагороди, компенсації специфічний набор інструментів стимулювання 
працівників. Нематеріальне стимулювання являє собою класичні 
форми мотивації співпрацівників за винятком матеріального стимулювання, а 
також ігри, конкурси та програми загального та спеціального навчання, 
змішане стимулювання - комбінування матеріальних та нематеріальних 
форм, що є необхідним додатком до загального стимулювання та 
компенсацій [1]. 

Важливо, також, враховувати фактори, які зумовлюють поведінку 
працівника, і їх необхідно враховувати в практиці мотивації трудової 
діяльності. До таких факторів належать: фізичний тип особистості (вік, стать 
тощо), професійна підготовка, рівень самосвідомості та освіченості, вплив 
зовнішнього середовища, психологічний клімат у колективі. 

При організації системи мотивації праці робітників на підприємстві 
потрібно дотримуватися високої внутрішньої мотивованості працівників. 
Також при формуванні дієвої системи мотивації необхідно спиратися на 
постійний аналіз та вдосконалення відносин між: керівниками та їхніми 
підлеглими; роботодавцями і найманими працівниками; конкуруючими 
робочими групами, групами, які виконують споріднені функції [5]. 

Ефективна система мотивації праці робітників повинна бути гнучкою. 
Гнучкість системи мотивації повинна забезпечуватися стимулюванням 
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робітників за досягнення запланованих результатів. Крім того, вона повинна 
враховувати індивідуальні показники діяльності робітника, його 
структурного підрозділу та підприємства в цілому. 

Мотивацію робітників необхідно здійснювати відповідно до потреби 
підприємств та їх робітників залежно від стану навколишнього середовища, в 
якому функціонує підприємство, а також з урахуванням робітників 
підприємства [4, с.186].  

Виходячи з того, що об'єктом мотивування є робітники різних рівнів 
управління, треба брати до уваги відмінність мотивації від виду їх 
виробничо- управлінської діяльності. Сучасна практика зарубіжних та деяких 
вітчизняних підприємств свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі 
мотивації персоналу. 

На сьогоднішній день, найбільш поширеним чинником, який 
використовують власники вітчизняних підприємств в мотивації є гроші 
(премії, підвищення заробітної плати тощо). Прийнято вважати, що ці 
елементи є головними і задовільняють потреби працівника у мотивації. 
Проте, для сучасних менеджерів, крім грошової винагороди, важливими є й 
інші чинники, зокрема умови праці, за яких вони можуть цілковито проявити 
свої здібності, її зміст, уміння та навики, чітка орієнтація кар’єрного росту та 
інші. 

Таким чином, від вміло налагодженого мотиваційного механізму, 
значною мірою, залежить ефективність управління виробничо-
господарською діяльністю підприємств. Створення ефективної системи 
мотивації неможливе без розвинутої системи матеріального заохочення. 
Саме тому, разом із системою гарантованої заробітної плати обов’язково 
повинна використовуватися система додаткового матеріального заохочення 
працівників. Лише за умов комплексного використання різноманітних 
заохочувальних систем можливе ефективне мотивування робітників до 
досягнення необхідних підприємству результатів.  
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ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 
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Можливості розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання 

визначається, в першу чергу, його продуктивністю, що ототожнює будь-який 
ресурс як носія приросту результатів. Враховуючи, що продуктивність 
підприємства в цілому визначається не лише живою, а й уречевленою 
працею необхідним є комплексний підхід до ідентифікації факторів 
зростання результативності діяльності суб’єктів господарювання. Адже 
зменшення продуктивності суттєво впливає на всі соціальні та економічні 
фактори життя. 

Теоретичні аспекти продуктивності праці знайшли відображення в 
працях таких вітчизняних та закордонних вчених та економістів, як Богиня Д. 
П. , Гетьман О. О., Грішнова О. А., Єлець О. П., Завіновська Г. Т., Іваненко В. 
М., Лукашевич В. М., Метеленко Н. Г., Сінк Д. С., Семикіна М. В., Пєліхов 
Є. Ф., Шваб Л. І. та ін. 

Метою є дослідження наукових підходів до трактування продуктивності 
праці та визначення факторів, що обумовлюють підвищення її рівня на 
підприємствах в умовах сучасного розвитку 

Продуктивність праці — це ефективність затрат конкретної праці, яка 
визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або 
кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання 
продуктивності праці означає збільшення кількості продукції, виробленої за 
одиницю часу, або економію робочого часу, витраченого на одиницю 
продукції. 

 Існуючі підходи до систематизації факторів зростання продуктивності 
дозволяють виокремити наступні групи [1, с.324]: 

- інноваційні фактори (комплексна автоматизація виробництва, 
ліквідація ручної праці, створення і застосування нових видів науково-
технічної продукції, матеріалів, технологій, технічне переозброєння і 
реконструкція діючих підприємств, використання в процесі виробництва і 
управління новітніх наукових досягнень, використання IT - технологій); 

- фактори організації виробництва, праці і управління (фактори, що 
пов`язані з концентрацією, спеціалізацією і кооперуванням виробництва; 
наукова організація праці; покращення нормування праці, розроблення і 
застосування технічно обґрунтованих і прогресивних норм; сумісництво 
професій і посад; впровадження нових форм організації праці; вдосконалення 
організації допоміжного виробництва і праці працівників; фактори, пов`язані 
з матеріальним стимулюванням праці і організації заробітної плати; 
покращення дисципліни, розповсюдження передового досвіду; 
вдосконалення управління виробництвом; покращення структури 
управління); 



122 
 

- фактори інтелектуалізації праці (організація системи підвищення 
кваліфікації і перепідготовки кадрів, активізація творчої та 
раціоналізаторської активності працівників); 

- інші фактори (міжнародна інтеграція, створення спільних підприємств; 
ефективне використання робочого часу; зниження захворюваності; 
зменшення виробничого травматизму). 

Проаналізувавши та систематизувавши різноманітні підходи до 
класифікації чинників підвищення продуктивності праці, найбільш повною є 
наступна класифікація, що представлена в таб.1[2, с.210]. 

Таблиця 1 
Класифікація факторів зростання продуктивності підприємства 

Ознака класифікації факторів Фактори 

За рівнем управління внутрішні, що визначають роботу підприємства; зовнішні, 
які не залежать від роботи підприємства 

За напрямом впливу матеріально-технічні; організаційні; соціально-економічні; 
структурні 

За перспективністю реалізації поточні; стратегічні 
За впливом на 

результативність діяльності 
підприємства 

конструктивні; деструктивні 

За строком дії довгострокові; короткострокові 

За рівнем витрат 
фактори, що вимагають великих одноразових витрат 

(екстенсивний розвиток);фактори, що вимагають незначних 
витрат (інтенсивний розвиток) 

За рівнем значущості високого рівня значущості; середнього рівня значущості; 
низького рівня значущості; 

За ступенем визначеності детерміновані; стохастичні; невизначені 
За ступенем керованості нерегульовані; слабо регульовані; регульовані 
За ступенем стійкості об`єктивні; системні 
 
Отже, в сьогоднішніх умовах погіршення економічного становища 

країни та скорочення обсягів виробництва, мало уваги приділяється 
питанням підвищення рівня продуктивності праці. Це призводить до того, що 
ефективність господарювання не оцінюється комплексно, всебічно і 
системно, а аналіз – не відображає реального стану економічної системи 
(підприємства, галузі, регіону, держави), і, як наслідок, управління стає 
неефективним. 
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ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен чітко бачити 
потребу в перспективі у фінансових, матеріальних, трудових та 
інтелектуальних ресурсах, джерелах їх отримання, а також вміти розрахувати 
ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми. У ринковій 
економіці підприємці не зможуть досягти стабільного успіху, якщо не будуть 
ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати і акумулювати 
інформацію як про стан цільових ринків, конкурентів, так і про власні 
перспективи і можливості. 

При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові 
положення, застосовні практично у всіх областях комерційної діяльності і 
для різних фірм, але необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися і обійти 
потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні 
поставлених цілей. Для цих і деяких інших цілей застосовується бізнес-план. 

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, який 
використовують у всіх сферах підприємництва. Він описує процес 
функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти 
свої цілі і завдання, в першу чергу підвищення прибутковості роботи. Добре 
розроблений бізнес-план сприяє розвитку фірми, здобуванню нової позиції 
на ринку, де вона функціонує, складати перспективні заходи свого розвитку. 
Бізнес-план є постійним документом; він систематично оновлюється, у нього 
вносяться корективи, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині 
фірми, так і на ринку, де діє фірма [4, с.107]. 

Бізнес-план є одним із складових документів, що визначають стратегію 
розвитку фірми. Разом з тим він базується на загальній концепції розвитку 
фірми, більш докладно розробляє економічні та фінансові аспекти стратегії, 
дає техніко-економічне обґрунтування конкретним заходам. Він є не тільки 
внутрішнім документом фірми, але і може бути використаний для залучення 
інвесторів.  

Бізнес плани розробляються в різних модифікаціях у залежності від 
призначення: по бізнес – лініях (продукція, роботи, послуги, технічні 
рішення), по підприємству в цілому (новому чи вже діючому). Бізнес – план 
може бути націлений як на розвиток підприємства, так і на його фінансове 
оздоровлення. Може плануватися діяльність як усього підприємства, так і 
його окремого підрозділу.  

Перед тим як ризикнути деяким капіталом, інвестори повинні бути 
впевнені в старанності розробки проекту й інформовані про його 
ефективність[1, с. 34].  

Бізнес-план складається з наступних розділів: 
– Можливості фірми (резюме). 
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– Види товарів (послуг). 
– Ринки збуту товарів (послуг). 
– Конкуренція на ринках збуту. 
– План маркетингу. 
– План виробництва. 
– Організаційний план. 
– Правове забезпечення діяльності фірми. 
– Оцінка ризику та страхування. 
– Фінансовий план. 
– Стратегія фінансування [3, с. 17]. 
У розділі "Можливості фірми (резюме)" визначаються в пріоритетному 

порядку всі напрямки діяльності фірми, цільові ринки по кожному напрямку 
і місце фірми на цих ринках, цілі, до яких фірма прагне, стратегії їх 
досягнення, що включають перелік необхідних заходів. По кожній стратегії 
визначаються відповідальні особи.  

У розділі "Види товарів (послуг)" бізнес-плану описуються всі товари і 
послуги, які виробляє фірма, наочне зображення товару (фотографія або 
малюнок), назва товару, потреби (дійсні і потенційні), які покликані 
задовольняти запропоновані товари, послуги, наскільки мінливий попит на 
дані товари (послуги) та інші. Написання даного розділу передує значна 
попередня робота з вибору товарів або послуг, які повинні стати основою 
бізнесу фірми. 

Розділ "Ринки збуту товарів (послуг)" спрямований на вивчення ринків і 
дозволяє підприємцю чітко уявити хто буде купувати його товар і де його 
ніша на ринку. В даному розділі бізнес-плану необхідно дати оцінку 
потенційної ємності ринку, потенційного обсягу продажів, реального обсягу 
продажів. 

У розділі "Конкуренція на ринках збуту" необхідно провести 
реалістичну оцінку сильних і слабких сторін конкуруючих товарів (послуг) і 
назвати фірми, які їх випускають, визначити джерела інформації, що 
вказують на те які товари є найбільш конкурентоспроможними, порівняти 
конкуруючі товари (послуги) за базисною ціною, характеристикам, 
обслуговуванню, гарантійним зобов'язанням і іншим істотним ознаками. 

Розділ "План маркетингу" є однією з найважливіших частин бізнес-
плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер планованого 
бізнесу і способах, завдяки яким можна розраховувати на успіх.  

Розділ "План виробництва" необхідний тільки тим підприємцям, які 
готуються зайнятися виробництвом товарів. При написанні варто відповісти 
на наступні питання: Де будуть виготовлятися товари - на діючому або знову 
створюваному підприємстві? Наскільки вдало вибрано місце розташування 
фірми, виходячи з близькості до ринку, постачальникам, доступності робочої 
сили, транспорту і т.д.? 

Розділ "Фінансовий план" присвячений плануванню фінансового 
забезпечення діяльності фірми з метою найбільш ефективного використання 
наявних грошових коштів. У цьому розділі необхідно розробити сукупність 
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таких планово-звітних документів: оперативний план (звіт), план (звіт) 
доходів і витрат, план (звіт) руху грошових коштів, балансовий звіт (план)          
[2, с. 137]. 

Отже, бізнес-план відіграє важливу роль, як на стадіях організації, так і 
на стадіях функціонування підприємницької діяльності в умовах ринкових 
економічних відносин, оскільки у ньому обґрунтовується діяльність 
підприємства і прогнозування результатів цієї діяльності. Відповідно, в 
сучасних економічних умовах актуальність даного питання набуває 
особливого значення.  

Складання бізнес-плану - це підсумовування об'єктивних і найбільш 
важливих засобів ефективного досягнення цілей майбутнього бізнесу. За 
допомогою бізнес-плану з'являється можливість побачити проблеми, що 
виникають у процесі комерційної діяльності до того, як вони перетворяться в 
ускладнюючі обставини, і накреслити шляхи їх оптимального вирішення.   
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Конкурентоспроможність підприємства – одна з найважливіших 

категорій ринкової економіки, що характеризує можливість й ефективність 
адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. Вітчизняні 
підприємства повинні зосереджувати увагу не тільки на ефективності 
виробництва, але й на ефективності функціонування в конкурентному 
середовищі, тому для суб’єктів господарювання постає необхідність 
застосування заходів для зміцнення позицій і досягнення конкурентних 
переваг. Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств на 
внутрішньому і міжнародних ринках надзвичайно важливі в сучасних умовах 
за наявності кризових явищ. 
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Різні аспекти проблеми забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств було висвітлено у працях учених: Саннікова С.Ф., Майстро С.В., 
Цуканова В.Я. та ін. 

Метою даної роботи є визначення шляхів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств на основі удосконалення управління 
та запровадження управлінських інновацій. 

Конкурентоспроможність підприємства – це комплексне поняття, що 
включає такі аспекти: 

− здатність підприємства продукувати конкурентоспроможну 
продукцію; 

− уміння розробляти стратегію, що забезпечить високий рівень 
конкурентоспроможності підприємства; 

− наявність добре налагодженого організаційно-управлінського 
механізму, здатного виконувати поставлені завдання; 

− орієнтація діяльності організації на ринок і систематичну співпрацю 
із споживачами; 

− наявність конкурентної стратегії і тактики дій стосовно конкурентів; 
− висока професійна підготовка персоналу; 
− уміння реагувати на зміни зовнішнього середовища. 
Визначення факторів конкурентних переваг підприємства необхідно 

здійснювати в конкретних сферах його господарської діяльності. 
Так, до факторів, що визначають рівень конкурентоспроможності 

підприємства у сфері керування, можна віднести: націленість на комплексне 
керування конкурентоспроможністю підприємства; стратегію управлінського 
мислення, уміння формулювати оптимальні цілі й досягати їх; гнучкість 
реакції керування на зовнішні загрози; інноваційний характер управлінської 
діяльності та ін. 

На сучасному етапі розвитку комп’ютерних і телекомунікаційних 
технологій правомірно говорити і про принципово нові технології 
управління. Останнім часом, щоб стати більш гнучкими і ефективними в 
конкурентному середовищі, провідні світові корпорації направляють значну 
частину коштів і часу на вдосконалення бізнес-процесів. Управлінські 
інновації забезпечують компанії-новатору довготривалу конкурентну 
перевагу, оскільки зачіпають всі сфери її діяльності. При цьому існують 
труднощі в здійсненні управлінських інновацій: генерувати і втілити 
інноваційну ідею може не кожний керівник, до того ж ця ідея не обов’язково 
спрацює на конкретному підприємстві. Як правило, управлінські інновації в 
компаніях випадкові і незначні. Ті ж корпорацій, де оновлення і постійні 
перетворення в управлінні – налагоджений процес, мають всі шанси 
залишитися на ринку на тривалий час. 

На сьогодні у світовому менеджменті велику популярність набула нова 
стратегія менеджменту – «блакитний океан». Автором цієї стратегії є Ч. Кім 
– професор міжнародного менеджменту бізнес-школи INSEAD. Основні 
положення стратегії «блакитного океану» можна позначити в декількох тезах 
(табл.1). 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика «червоного» та «блакитного океанів» 

Стратегія «червоного океану» Стратегія «блакитного океану» 
Боротьба в існуючому ринковому просторі Створення вільного від конкуренції 

ринкового простору 
Перемога над конкурентами Можливість не боятися конкуренції 
Експлуатація існуючого попиту Створення нового попиту й оволодіння ним 
Компроміс цінність-витрати Руйнування компромісу цінність – витрати 
Побудова всієї системи діяльності компанії 
залежно від стратегічного вибору, 
орієнтованого або на диференціацію, або на 
низькі витрати 

Побудова всієї системи діяльності компанії 
відповідно до завдання одночасного 
досягнення диференціації та зниження 
витрат 

 
На жаль, більшість компаній спокійні від того, що перебувають у своїх 

багряних океанах. Вивчаючи бізнес-проекти компаній можна виявили, що 
86% цих підприємств займалися покращенням існуючих пропозицій галузі і 
лише 14% ставити собі за ціль створити нові ринки. В той час, як на долю 
перших припадає 62% загальних доходів галузі, їхня частка чистого 
прибутку - лише 39%. На противагу їм, 14% підприємств, що інвестували у 
створення нових ринків та індустрій отримали 38% доходів і вражаючі 61% 
загального чистого прибутку. 

Стратегію менеджменту «блакитного океан» успішно використовує 
корейська компанія LG Electronics. Стратегія зачіпає всі аспекти діяльності 
компанії – маркетинг, кадрову політику, логістику. Компанія LG 
цілеспрямовано вирішила вийти з «червоного океану», де постійна 
конкурентна боротьба інколи не дозволяє отримувати того результату, на 
який розраховує менеджмент. Жорстка конкуренція призводить до того, що в 
«червоному океані» багато компаній мають невеликий прибуток або взагалі 
працюють в збиток саме через витрати, пов’язані з конкурентною боротьбою. 
І більшість товарних ринків це якраз ринки «червоного океану». «Блакитний 
океан» – це середовище, в якому фактично відсутня (певний час) 
конкурентна боротьба, тому компанії одержують високі прибутки. Поява 
конкурентної боротьби в «блакитному океані» перетворює його на «червоний 
океан» і примушує компанію шукати новий «блакитний океан». Щоб перейти 
з «червоного океану» в «блакитний», необхідно відмовитися від тієї частини 
бізнесу, яка є неперспективною, або ж зменшити її, збільшити той сегмент, 
який визнаний найбільш прибутковим, і створити інноваційні продукти. 

Зміна світових цін на нафту внесло певні корективи в рейтинг 
найбільших корпорацій світу. У списку «Fortune 500» в першій п’ятірці 
знаходиться нафтова компанія – British Petroleum (далі ВР). Проте ще на 
початку 1990-х рр. ВР, знаходилася на межі банкрутства. Але, створивши 
нетрадиційну організаційно-управлінську систему, засновану не на 
вертикальних, а на горизонтальних зв’язках, компанія змогла подолати кризу 
і перетворитися на одного з лідерів світового ринку. Крім того, ВР 
диверсифікувала свою діяльність, для того, щоб позбулася тісної залежності 
від нестабільного нафтового ринку, і навіть спробувала змінити свій імідж. У 
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будь-якому разі представники компанії підкреслюють, що назва «ВР» 
означає тепер Beyond Petroleum – «не тільки нафта». 

Таким чином, у сучасних умовах глобальних економічних процесів, щоб 
стати більш гнучкими і ефективними в конкурентному середовищі, провідні 
світові корпорації направляють значну частину коштів і часу на 
вдосконалення управління своїх бізнес-процесів. Для досягнення високого 
рівня конкурентоспроможності компаніям необхідні нові підходи в 
управлінні – управлінські інновації. Довготривала конкурентна перевага і 
успішність будь-якої компанії залежать від її своєрідності, від уміння творчо 
підходити до управління, здібності знаходити нестандартні рішення складних 
проблем, тобто надважливими є не стільки “правильні принципи” 
менеджменту, скільки управлінські інновації. 
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ТОРГОВЕЛЬНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ЯК ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

З виникненням та формуванням товарного виробництва, загостренням 
проблеми реалізації товарів, необхідністю зниження витрат, збільшення 
ефективності товарообороту набуває поширення посередництво в сфері 
господарювання. У сучасних умовах відбувається становлення торгово-
посередницької ланки в економіці України. З одного боку, створення такої 
ланки диктується самим часом: лібералізація торгівлі, збільшення 
зовнішньоекономічного товарообороту, зростання питомої ваги 
посередницьких послуг у сфері господарювання, а з іншого – цей процес 
стримується нерозробленістю нормативної бази, загальною недовірою 
учасників господарського обороту один до одного. Господарську діяльність 
посередників потрібно забезпечити надійним правовим механізмом, що 
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враховував би як інтереси самих посередників, так і тих суб’єктів, які 
вдаються до їхніх послуг. Проте більшість питань господарської діяльності 
посередників все ще залишаються без належної уваги з боку законодавця. 

Дослідженням сутності торговельного посередництва займались такі 
вітчизняні вчені як Мазаракі А.А., Балабанової Л.В., Стровський  Л.Є, 
Дегтярьова О.І., Герчікової І.Н., Прокушева Є.Ф.,  Ноздрьова Р.Б., Гринько 
І.С. та інші. 

Метою даного дослідження є визначення теоретичних аспектів 
торговельного посередництва. 

Посередництво має як економічну сторону, так і правову. 
Посередництво є видом встановлення та реалізації не лише економічних, але 
й правових відносин між двома особами за участю третьої. Однак необхідно 
розмежовувати господарсько-правове поняття посередництва від поняття 
посередництва, що застосовується в економічні науці, а також від суміжних 
правових категорій (зокрема, представництва). Суть проблеми полягає в 
тому, що поняття посередництва в економічному розумінні ширше поняття 
посередництва в правовому сенсі й включає в себе налагодження та сприяння 
встановленню економічних відносин, що здійснюється опосередковано за 
допомогою третьої особи (посередника) в економічному розумінні 
посередниками є професійні учасники господарського обороту, що беруть 
участь у просуванні товарів, робіт і послуг від їх виробника до кінцевого 
споживача. Особливість економічного розуміння посередництва полягає в 
тому, що до посередників відносять не лише осіб (суб’єктів 
господарювання), які виступають в господарському обороті від свого імені, 
за свій рахунок, та, відповідно, набувають право власності на товар, який 
потім перепродують у власному інтересі, а й осіб (суб’єктів 
господарювання), які надають послуги, що полягають у здійсненні 
юридичних та/або пов’язаних з ними фактичних дій в інтересах та за 
дорученням клієнтів. Економічне значення посередництва полягає в його 
здатності встановлювати єдність у просторо-економічній розмежованості 
процесів виробництва та споживання товарів, робіт, послуг з максимально 
можливою вигодою для виробників та споживачів, а також і для самих 
посередників. Неприпустимим є перенесення економічного розуміння сутності 
посередництва на правову площину. На сьогодні в правовій доктрині, на жаль, 
все ж переважає економічний аспект розуміння та оцінки посередницької 
діяльності у сфері господарювання, при цьому увага здебільшого 
зосереджується на питаннях торгівельного посередництва  [2, с.117]. 

В таких країнах, як Великобританія,  США, Японія, Німеччина, Швеція 
на частку посередників приходиться до половини обороту товарів та послуг 
.В Україні торговельно-посередницька діяльність розвивається досить 
суперечливо:  з одного боку – лібералізація торговлі, розширення  
зовнішньоекономічних  зв’язків ,  роздрібленість і віддаленість 
постачальників і покупців , ускладнення комерційних операцій об’єктивно 
потребують прискореного формування інституту торгових посередників як 
елементу інфраструктури товарного ринку; з іншого – нерозробленість 
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нормативної бази, низький професійний рівень посередників,загальне 
недовір’я стримують процес формування посередницьких структур , заганяє 
їх діяльність в  «тінь» . 

Торговельне посередництво – обов’язковий елемент ринку. 
Підприємства використовують посередників для: найбільш кваліфікованого 
забезпечення зручності придбання продукції за факторами часу, місця, 
форми і власності; зниження витрат на реалізацію продукції або здійснення 
операцій з матеріально-технічного забезпечення виробництва; зниження 
рівня запасів готової продукції або необхідних матеріально-технічних 
ресурсів; зменшення кількості постачально-збутових операцій; кращого 
контактування зі споживачами або постачальниками – банками, 
транспортними, складськими, експедиторськими, страховими фірмами, 
іншими суб’єктами сфери товарного обігу; досягнення високої оперативності 
реакції на зміни ринкової кон’юнктури; підвищення ступеня 
конкурентоспроможності товарів; забезпечення доступу до первинної 
ринкової інформації. 

Посередники – це фізичні особи та фірми, які сприяють обігу товарів і 
послуг на внутрішніх та зовнішніх ринках. Посередниками є юридичні або 
фізичні особи, які знаходяться поміж іншими контрагентами комерційної 
діяльності і виконують функцію їх зведення один з одним для обміну товарами, 
послугами, інформацією. Контрагентами, як правило, виступають виробники 
товарів підприємства торгівлі, гуртові і роздрібні споживачі [1, c. 98]. 

Посередницька діяльність інтегрує в собі численні функції і задачі, 
реалізація яких багато в чому забезпечує товарний обіг, а саме: 

1) планування обсягів закупівлі та її організації, оскільки посереднику 
важливо визначити, що купити, в кого саме, в якій кількості, за якої ціни, в 
який час; 

2) організацію перепродажу придбаних товарів з метою отримання 
запланованого обсягу прибутку; 

3)    пошук і вибір найкращого партнера серед виробників 
(постачальників) і покупців для здійснення угоди; 

4) організацію і здійснення товаропросування і процесу торгівлі з 
врахуванням забезпечення ефективності угод; 

5) прогнозування і постійний моніторинг ринкових змін і активне 
використання сукупних чинників, які впливають на максимальне 
задоволення запитів споживачів і одержання доходу з врахуванням інтересів 
партнерів; 

6) виконання широкого кола послуг з підготовки комерційної інформації, 
організації сервісу при кінцевому споживанні товарів, а також щодо 
використання транспортних засобів, забезпечення фінансових, страхових та 
інших численних операцій в системі товаропросування [3, с. 89]. 

Таким чином, на сучасному етапі розбудови української державності, а 
також проведення системних правових реформ, одним з головних завдань є 
така організація господарського життя суб’єктів підприємницької діяльності, 
при якій усіляко полегшуються та розширюються можливості встановлення 
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господарських зв’язків. Ефективним засобом такого розвитку в сфері 
господарювання є господарсько-правовий інститут посередництва. Значення 
цього інституту для сфери господарювання зумовлено тим, що за допомогою 
інституту посередництва створюються додаткові можливості для 
забезпечення здійснення прав і виконання обов’язків учасниками 
господарських правовідносин, підвищується ефективність встановлення 
економічних зв’язків між суб’єктами господарювання. Господарсько-
правовий інститут посередництва об’єднує різноманітні за своїм змістом 
відносини з участю фізичних та юридичних осіб – підприємців, суб’єктів 
некомерційного господарювання, в т.ч. державних та громадських 
організацій. Сфера застосування посередництва охоплює всі галузі економіки 
нашої держави.  
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ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Особливе місце в діяльності підприємства належить визначенню 

конкурентоспроможності підприємства. Оскільки на даний момент досить 
вагомою є конкурентна боротьба на ринках нашої держави, кожне 
підприємство намагається спрямувати свої зусилля на захоплення якомога 
більшої частки ринку та залучити більшу кількість потенційних споживачів. 
У сучасній конкурентній боротьбі, за всієї її гостроти та динамізму виграє 
той, хто аналізує та змагається за свої конкурентні позиції. Щоб вижити у цій 
боротьбі, кожне підприємство має поставити перед собою завдання 
підвищення рівня конкурентоспроможності не лише своєї продукції, а й 
підприємства в цілому. Отже, конкурентоспроможність підприємства є 
найбільш актуальною проблемою його діяльності, чим вищий рівень 
конкурентоспроможності підприємства, тим більш прибутковим воно є 

Питання проведення аналізу та оцінки конкурентоспроможності 
підприємств досліджували зарубіжні вчені: А. Сміт, А. Курно, Д. Рікардо та 
інших. В Україні вивчення проблеми конкурентоспроможності також 
актуальне, йому приділяють увагу такі вчені, як Л. Балабанова,             
І. Должанський, С. Шевельова та інші.        
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Метою є визначення предмету та заходів для підвищення 
конкурентноспроможності підприємства.     

Більшість науковців розглядають конкурентоспроможність як 
комплексне поняття, яке включає такі аспекти, як спроможність 
підприємства продавати конкурентну продукцію; вміння розробляти 
стратегію, яка забезпечує високий рівень його конкурентоспроможності; 
наявність добре налагоджено- го 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 [3, с. 175].    

На сучасному етапі на конкурентному ринку стрімко зростають вимоги 
споживачів, що свідчить про посилення конкурентної боротьби, зміцнення 
позицій конкурентів і скорочення строків впровадження інноваційних 
технологій. Стійке зростання конкурентоспроможності підприємства і, як 
наслідок, посилення конкурентних позицій на ринку неможливі без ретельно 
проробленої організаційно-економічної моделі управління 
конкурентоспроможністю підприємства, заснованої на комплексному 
механізмі реалізації його конкурентних переваг [2, с. 124].    

Можна вважати, що конкурентоспроможність підприємства – це поняття 
відносне, оскільки визначається лише порівнявши окремі характеристики 
підприємства з характеристиками інших підприємств однієї галузі. Основні 
фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства, умовно 
можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів відносять: 
політичну обстановку в державі, законодавчу базу, економічні зв'язки, 
наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, наявність  сировинних 
ресурсів, загальний рівень техніки та технологій, систему управління 
промисловістю, концентрацію виробництв. Внутрішніми факторами є: 
система та методи управління фірмою, рівень технологій процесу 
виробництва, рівень організації процесу виробництва, система 
довгострокового планування, орієнтація на маркетингову концепцію, 
інноваційний характер виробництва [1, с. 251].      

До основних способів підвищення конкурентоспроможності можна 
віднести :  

– ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів;  
– обґрунтована рекламна політика;  
– створення нової продукції; 
– покращення якісних характеристик продукції; 
– модернізація обладнання;      
– всебічне зниження витрат;  
– вдосконалення обслуговування [4, с. 221].  
На нашу думку, для того, щоб була можливість підприємства і надалі 

існувати на ринку, необхідно здійснювати спостереження за  змінами у 
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навколишньому середовищі та вміти пристосовуватися до них, тобто 
потрібно завжди  працювати над підвищенням конкурентоспроможності.
 Основними шляхами вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням 
конкурентоспроможності підприємства, є:   

– підвищення якості управління;  
– удосконалення зв’язків із зовнішнім середовищем;  
– упровадження стратегічного маркетингу "виходу" і "входу"організації; 
– удосконалення організації інноваційної діяльності;  
– упровадження нових інформаційних технологій;   
– упровадження нових фінансових і облікових технологій; 
– аналіз ресурсомісткості кожного товару;  
– підвищення організаційно-технічного рівня виробництва;  
– розвиток логістики;  
– розвиток тактичного маркетингу [5, с. 37].    
Основу конкурентної політики становить конкурентна стратегія, яка 

описується як оборонні чи наступальні дії, спрямовані на створення стійкого 
становища в галузі з метою успішного подолання п'яти чинників конкуренції 
і, отже, гарантування максимальної віддачі від капіталовкладень. Для  
досягнення цієї мети необхідно вдосконалювати конкурентну політику 
підприємства шляхом орієнтації на такі загальні стратегічні напрями: 

– найменші сукупні витрати;   
– диференціація; 
– зосередження.         
Отже, управління конкурентною політикою – це важлива складова в 

системі управління підприємством, оскільки вона дає можливість вдало 
сформувати загальну стратегію та передбачити й прорахувати перспективні 
напрями розвитку підприємства. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

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. Ця необхідність сприяє 
формуванню ефективної структури економіки країни. Зовнішньоекономічні 
зв’язки в процесі інтеграції України у світове господарство охоплюють  
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 багатьох українських учених: 
Б.Данилишина, В. Веклича, О.О. Дяченка, О.П. Пристайка, Г.П. Дедеркала, 
Н.К. Черкашиної-Нагорної та багато інших. Проте дане питання не є 
достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних факторів та проблем 
інтеграції України у світове господарство. 

Закономірним результатом розвитку міжнародної торгівлі й 
міжнародного руху факторів виробництва стала  інтеграція. 

Інтеграція � це процес економічної взаємодії країн, який приводить до 
зближення господарських механізмів, що набуває форми міждержавних угод 
й узгоджено регульований міждержавними органами. 

На сьогоднішній час торговельно-економічні зв’язки України  
здійснюються більш як із 150 країнами в різних регіонах Земної кулі, з 
неоднаковими масштабами й ефективністю. Балансування 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). Проте, протягом останнього часу 
обороти щодо обсягу продукції з іноземними державами дещо змінились. 
Зокрема, значно зменшились зовнішньоекономічні зв’язки України з 
Російською Федерацією. Причиною даної тенденції є незаконна анексія 
Криму та проведення бойових дій на Сході України за участю Російської 
Федерації. 
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Українська зовнішня політика має чітку спрямованість: одним із 
найважливіших її пріоритетів визначено інтеграцію в європейські структури, 
зокрема Європейський Союз. Разом з тим Україна повністю усвідомлює 
важливість гармонійних двосторонніх відносин зі своїми сусідами та 
активної участі в регіональних організаціях. Очевидною є нагальна 
необхідність кроків, спрямованих на підвищення конкурентноздатності 
української економіки. Адже для реалізації своїх планів наша держава в 
міжнародному співтоваристві має бути активним експортером товарів та 
послуг, надійним і передбачуваним партнером міжнародним суб’єктам            
[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. За 
декларацією був створений спільний комітет Україна – ЄАВТ. 

Україна посідає значне місце у сільськогосподарському світовому 
секторі, промисловому (найбільш значущі сектори діяльності українського 
господарювання), має торгові морські шляхи та газотранспортні вузли. 
Таким чином, Україна має явні позитивні чинники 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; 
– cприятливі природно-кліматичні умови , багаті природні ресурси; 
– потенційно великий ринок збуту товарів і послуг; 
– значний науково-технічний потенціал національної економіки 

України. 
До факторів, що гальмують процеси інтеграції України у світову 

економіку  
– відносять: 
– певну відірваність від головних напрямів сучасного науково-
технічного і економічного розвитку (з розпадом СРСР); 
– 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 значний 
зовнішній борг країни); 
– внутрішню (політичну) нестабільність; 
– кризовий стан економіки; 
– проведення Антитерорестичної операції [3, с. 11]. 
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На даному етапі 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: 

1. Падіння обсягів виробництва, що є наслідком загальної кризи. 
2. 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. 

3. Низька якість і висока собівартість продукції, що випускається 
вітчизняним виробником, і в результаті її низька конкурентоспроможність. 
Отже, на західні ринки доступ для неї закритий. 

4. Недосконалість системи управління зовнішньоекономічними 
відносинами [2, с. 92]. 

В результаті зовнішньоекономічні зв'язки України на сучасному етапі 
характеризуються негативними тенденціями. Особливо це проявляється у 
сфері міждержавної торгівлі. По-перше істотно скоротився обсяг експорту 
України. По-друге, в експорті України переважають паливно-сировинні 
товари, а питома вага машин та обладнання дуже 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 питома вага в експорті бартерних операцій. Слід зауважити, 
що бартерні угоди, як правило, здійснюють приватні фірми й особи на 
невигідних для держави умовах. Це практично форма первісного 
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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ПРОБЛЕМИ МОНОПОЛІЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Аналізуючи діяльність монополій на предмет економічних та соціальних 
наслідків, науковці по-різному оцінюють її. Безсумнівним при цьому 
залишається те, що на сьогодні кожен з нас є свідком надзвичайно високого 
ступеня монополізації української економіки, і цій ситуації притаманна 
тенденція наступного розвитку. Тотальне у свій час одержавлення економіки 
породило значний її монополізм сьогодні. Очевидно, монополізація 
економіки загрожує розвитку конкуренції, без якої неможливо забезпечити 
нормальний режим функціонування ринку. Логічним у цьому сенсі є 
запитання: «Як подолати монополізм?». Звісно, Україна може запозичити 
зарубіжний досвід. Проте, як показує практика, цілковите його застосування 
є неможливим. Нашій країні притаманна специфіка не тільки у рівні 
монополізації, але й у її розповсюдженні і методах здійснення. Якщо у світі 
монополізм стосується здебільшого виробничої сфери, то в Україні він має 
значне ширше розповсюдження. 

Дослідження коренів монополізму підводить до висновку, що вони 
сягають сивої давнини. Зокрема, існування такого явища в суспільному житті 
виявив ще Аристотель. Вагомий внесок у дослідження проблеми 
монополізму зробили також вчені сучасного нам часу, серед яких 
С. Авдашева, Г. Аніловська, Дж. Бейн, В. Віскузі, Дж. Гарингтон, І. Дахно, 
Л. Ерхард, О. Костусєв, ін. 

Загалом, монополія - це виняткові умови, створені різними обставинами, 
які породжують виняткове право володіння, розпорядження, користування і 
виключного впливу на ту чи іншу сферу суспільного життя. Монополізм в 
Україні включає в себе як ринкові, так і позаринкові аспекти проблеми, що 
дозволяє аналізувати його не лише з точки зору зовнішніх його проявів, але і 
за суттю. Це відкидає спрощений підхід до проблеми, при якому монополізм 
характеризується лише певними показниками: концентрація виробництва 
фірмами, кількість підприємств на ринку і т. д [1, с. 30]. 

В Україні великі підприємства відіграють досить важливу роль в 
розвитку економіки. Монополії роблять великий внесок у ВВП країни, 
забезпечують конкурентоспроможність національної економіки; часто 
розповсюджують нові, більш прогресивні форми і методи             
господарювання. Монополії є інноваційно більш активними, ніж фірми в 
конкурентній галузі, мають більшу схильність до інвестування [2, с. 22]. 

Монопольне становище дозволяє підприємцям уникати цілого ряду 
проблем і ризиків, пов'язаних з конкуренцією, зайняти привілейовану 
позицію на ринку. Концентруючи в своїх руках господарську владу, 
монополії мають можливість впливати на інших учасників ринку, нав'язувати 
їм свої умови. Монополії нав'язують контрагентам, а іноді і суспільству в 
цілому, свої особисті інтереси [2, с. 20]. 
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Серед причин, що зумовлюють появу та існування монополій, 
традиційно виділяють об’єктивні та суб’єктивні. Перші з них, зокрема, 
зумовлюються тим фактом, що монопольна діяльність допомагає фірмам 
вберегтися від кризових потрясінь. Другі, відповідно, спричиняються 
низьким рівнем підприємницької активності. Остання, в свою чергу, є нічим 
іншим, як  бар’єром для розвитку конкуренції. Окрім того, виділяють 
економічні причини монопольного становища: вони «визрівають» на основі 
закономірностей господарського розвитку фірми та пов’язані зі змінами в 
технологічному способі виробництва. 

Діяльність монополій в Україні регулюється Законами України «Про 
природні монополії» [3], «Про обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» [4]. 

Згідно з даними Антимонопольного комітету України, на сьогодні в 
Україні нараховується десять монополій загальнодержавного рівня, зокрема 
НАЕК «Укренерго»; Державна адміністрація залізничного транспорту 
України «Укрзалізниця»; НАК «Нафтогаз України» в особі ВАТ 
«Укртранснафта»; НАК «Нафтобаз України» в особі ДК «Укртрансгаз»; ДП 
«Укрхімтрансаміак»; ДП «Украерорух»; ВАТ «Одеський припортовий 
завод»; ДП «Укрпошта»; Концерн «РРТ»; ВАТ «Укртелеком». Існування 
окремих із них, зокрема НАК «Нафтогаз України», «Укрзалізниці», АТ 
«Укртелекому», є прямим результатом радянської економічної політики, яка 
будувалась шляхом концентрації виробництва [2, с. 21]. 

Багато економістів стверджують, що монополія стримується високим 
рівнем відкритості економіки. За даними 2015 р., лише на 47 % ринків товари 
реалізуються в умовах конкуренції, близько 11 % є ринками природних 
монополій, решта – 42 % - це ринки, яким притаманні монопольне чи 
олігопольне становище. За останні 10 років частка конкурентних ринків в 
Україні скоротилася на 12 %. 

Попри те, що Антимонопольним комітетом України щороку 
розглядається кілька тисяч справ, рівень монополізації національної 
економіки продовжує зростати. Загалом, за 2015 р. Комітетом було 
розглянуто близько 4 000 справ. За результатами вжитих заходів, було 
припинено 4 523 порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 2 169 з них стосувалися зловживань монопольним (домінуючим) 
становищем, 524 – антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 
господарювання,  917 – антиконкурентних дій державних органів, 432 –
недобросовісної конкуренції. 

Регулювання діяльності монополій покликане забезпечити поліпшення 
результатів діяльності монополіста з погляду суспільства. Реалізація 
антимонопольних заходів має спрямовуватися одночасно на зниження цін, 
забезпечення необхідного обсягу виробництва та зменшення економічних 
прибутків монополіста. Осучаснення антимонопольного регулювання 
передбачає врахування особливостей монопольного ціноутворення, динаміки 
економічних витрат та прибутку підприємств-монополістів. Цінове 
регулювання має спрямовуватись на посилення контролю за штучним 
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завищенням чи заниженням цін, їх вертикальною фіксацією та упередженні  
цінових зловживань на домінуючих підприємствах. 
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

В умовах розвитку ринкових відносин ефективність фінансово-
господарської діяльності підприємств пов’язана з раціональним 
формуванням та розподілом фінансових ресурсів з метою досягнення 
високих фінансових результатів. Враховуючи різні аспекти планування 
діяльності підприємства, найважливішим є процес управління прибутком, як 
процес дослідження і прийняття управлінських рішень за усіма основними 
аспектами його формування, розподілу і використання. 

Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний 
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва і свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, 
стан продуктивності праці, рівень собівартості, є прибуток. Значна роль 
прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників та 
персоналу, а також держави визначають необхідність дослідження питань 
ефективного управління прибутком підприємств. 

Проблемам управління прибутком на підприємстві присвячені праці 
науковців України і зарубіжжя. Серед них варто назвати: Г. Азгальдова,            
І. Бланка, І. Балабанова, Л. Бадалова, Ф. Бутинець, Ю. Верига,            
Б. Данилишина, Дж. Джурана, С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко,            
М. Коробова, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью,            
М. Мельникову, Л. Омелянович, А. Поддєрьогіна, Р. Солоу, А. Садєкова,            
Р. Сайфуліна, О. Стоянову, Н. Ушакову, Н. Чумаченка, А. Шеремета.  



140 
 

Прибуток – це найважливіша фінансова категорія, яка відображає 
позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства та 
характеризує ефективність виробництва. Він виступає джерелом 
забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а також 
джерелом формування бюджетів країни різних рівнів. 

Управління формуванням прибутку є складовою системою загального 
управління прибутком. Ця система виконує такі завдання: збільшення обсягу 
прибутку за рахунок збільшення обсягів виробництва або підвищення цін на 
продукцію; зниження витрат у процесі його формування; забезпечення 
стабільності в одержанні прибутку. 

Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певній 
послідовності і забезпечувати реалізацію головної мети та основних завдань 
цього формування. З цією метою розглянемо структурно-логічну схему 
здійснення процесу управління формуванням прибутком підприємства             
(рис. 1) [3, с. 127]. 

Політика управління формуванням прибутку підприємства повинна бути 
спрямована на максимізацію розміру позитивного 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. 

Необхідною умовою вдосконалення механізму формування прибутку 
підприємства є розрахунок потреби прибутку. Ефективність управління 
процесами утворення прибутку значною мірою залежить від якості аналізу, 
реальності виявлених резервів збільшення прибутку, економічного 
обґрунтування планів формування і використання прибутку на майбутній 
період. Тому важливо при формуванні прибутку розглянути наявні у 
підприємства резерви збільшення прибутковості [1, с. 103]. 

Одним із резервів зростання прибутку є збільшення обсягу реалізації 
продукції. Між прибутком та обсягом реалізації існує пряма залежність, 
тобто чим більше продукції реалізується, за інших рівних умов, тим більшою 
є сума прибутку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує 
прибуток. 

Найважливішим фактором зростання прибутку є зниження собівартості 
продукції. У зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається 
економія матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, якими 
розпоряджається підприємство. Зниження собівартості продукції – необхідна 
умова стабілізації цін, економічного процвітання будь-якого підприємства, 
джерело накопичень для прискорення соціально-економічного розвитку 
суспільства, підвищення добробуту населення. 

Потребують вдосконалення й нормативи, оскільки одним з резервів 
збільшення прибутку є більш повне використання вторинних ресурсів та 
попутних продуктів. Значний вплив на збільшення прибутку має оновлення 
основних фондів. Технічне переозброєння виробництва покращує економічні 
показники роботи підприємств [2, с. 14]. 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема управління прибутком підприємства 
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зростання обсягу реалізації продукції, важливим фактором також є зниження 
собівартості та вдосконалення нормативів, ефективне управління витратами, 
підвищення використання матеріально-технічної бази, підвищення 
продуктивності праці та системи управління суб’єктом господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
На сьогоднішній день нестабільність середовища функціонування 

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

Питанням складання бізнес-планів присвячено дуже багато робіт 
зарубіжних та вітчизняних учених-економістів: К. Кіпермана, Н. Крилової, 
І.В. Ліпсіса, Г.Д. Львовського, В.Д. Маркової, М. Муллей, О.І. Пальчик,            
Г. Пітерса, А.Р. Полякова, Х. Роузена, Ю.І. Скирко, Р. Уотермена,            
В. Хруцькогота ін. Водночас, багато аспектів цієї проблеми з огляду на 
особливості розвитку сучасної економіки потребують більш повного та 
предметного дослідження. 

Бізнес-планування – це сучасний і досить популярний термін на сьогодні в 
бізнес-середовищі. Але розробка бізнес-планів і ведення діяльності в руслі 
постійного бізнес-планування з урахуванням всіх нюансів даного поняття 
(постійний моніторинг ринку, стану конкурентної середи, складання планів для 
впровадження будь-яких змін і т.д.) на вітчизняних просторах знаходяться на 
відчутній відстані від європейських практик розвинених країн.  
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Багато бізнесменів, які опрацювали не одне зарубіжні методики з 
розробки бізнес-планів і намагаються дотримуватися рекомендацій, 
викладених у них, стикаються з певними труднощами оскільки на  відміну 
від західних країн, ділове планування в Україні має ряд особливостей. 

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

Для такого стану подій в Україні існує багато передумов. 
Неконкурентоспроможність українських бізнес-планів пояснюється цілим 
рядом помилкового ставлення до цього питання перш за все зі сторони 
замовників бізнес-планів (під замовником розуміється юридична або фізична 
особа, яка володіє певною бізнес-ідеєю і прагне до її реалізації). Для цього 
необхідно знайти інвестора, якого можна залучити саме якісним бізнес-
планом. Цей документ власник ідеї може доручити розробити своїм 
внутрішнім спеціалізованим підрозділам, які частіше всього в малому та 
середньому бізнесі просто відсутні, або ж замовити у сторонньої організації, 
яка пропонує такі послуги, маючи висококваліфікованих досвідчених 
фахівців у сфері бізнес-планування та консалтингу. Розглянемо саме останню 
ситуацію і, випливаючи з української практики, проблеми [1, c. 260]. 

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

Особливості складання бізнес-плану в ринкових умовах зумовлені 
наступними фактами:  

1. Планування це ключ до процвітання в бізнесі. Успіх підприємницької 
діяльності визначається трьома факторами: правильним розумінням реальної 
ситуації в даний момент; чіткою постановкою цілей, яких хоче досягти 
підприємець; якісним плануванням процесів переходу з одного стану в 
інший.   

2. Бізнес-план з його конкретними цілями і програмою дій щодо їх 
досягнення є засобом, за допомогою якого підприємець може управляти 
своїм бізнесом.  
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3. Розробка бізнес-плану змушує підприємця моделювати ситуації і 
розглядати проблеми, які можуть перешкоджати успіху підприємницької 
діяльності. Це дає змогу запобігти багатьом ускладненням або (в крайньому 
разі) краще підготуватися до труднощів, заздалегідь намітити шляхи їх 
подолання [3, с. 60]. 

4. Бізнес-план – це засіб залучення позичкового капіталу, необхідного 
для розвитку бізнесу. Цей план забезпечує не тільки виробничу, ринкову і 
організаційну, але й фінансову інформацію про фірму. Ця інформація дає 
змогу визначати, скільки необхідно стартового капіталу, як будуть 
витрачатись гроші і погашатись кредити, який ступінь ризику бізнесу тощо. 
Таким чином бізнес-план – це основа конструктивних відносин з 
потенціальними інвесторами. 

5. На початковому етапі створення своєї справи бізнес-план є основним 
інструментом комунікацій між підприємцем та зовнішнім світом. Він має 
переконати майбутніх поставщиків, продавців та найманих працівників у 
тому, що ви знайшли привабливу підприємницьку ідею, що у вас є 
обґрунтована й реальна програма здійснення задуму. 

6. В процесі складання бізнес-плану розвиваються здібності підприємця 
як менеджера – набувається досвід оцінки умов конкуренції, способів 
просування товарів на ринок, використання переваг свого бізнесу, 
фінансового планування, розробки різних сценаріїв діяльності. Складаючи 
бізнес-план, підприємець ретельно аналізує всі економічні аспекти своєї ідеї, 
перевіряє її на раціональність та реалістичність.  

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

В умовах ринкової системи господарювання бізнес-план – це активний 
робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та 
виконавчої діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, 
контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації 
підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно 
коригувати напрямки розвитку бізнесу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ 
РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
Неодмінною умовою забезпечення економічного зростання виступає 

здійснення державою та місцевими органами влади виваженої інноваційної 
політики. В умовах досягнення відносної фінансової стабілізації активізація 
інноваційної діяльності має спрямовуватися на забезпечення прогресивних 
зрушень в промисловому виробництві, оновлення виробничої бази, 
формування конкурентоспроможних господарських структур, соціальної 
орієнтації виробництва, вирішення питань зайнятості населення. Важливу 
роль інноваційній діяльності приділяють і у Вінницькій області, де діє 
програма розвитку регіону, згідно з якою велика увага приділяється на 
розвиток промислового виробництва. 

Однією із галузей промислового виробництва, яка сьогодні  більш-менш 
розвинута у Вінницькій області, це легка промисловість. Інноваційна 
діяльність підприємств легкої промисловості в умовах переходу на 
інноваційний шлях розвитку набуває особливого значення. Охопивши різні 
аспекти ринкових відносин, інноваційний процес сприяє зростанню 
виробництва, дає змогу підвищувати продуктивність праці, залучати до 
виробничої сфери нові резерви. Тому сучасне застосування інноваційних 
стратегій у діяльності розвитку легкої промисловості  Вінницької області має 
своєрідну структуру яка вирізняється своєю складністю, що й обумовлює 
актуальність обраної теми даного дослідження. 

Проблемі розвитку інноваційних стратегій присвячена низка праць  
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких, як  О. Акименка, В. Александрова, 
О.В. Бражка, О.С. Власюка, С.В. Ковальчука, С. Козаченка, , М. Кондратьєва, 
П. Друкера. Аналізуючи наукові дослідження О.В. Бражка, перш за все, 
визначили, що головною умовою прибутковості легкої промисловості є 
інноваційний розвиток галузі, що забезпечує не тільки збільшення попиту на 
вітчизняному ринку, а й розширення можливостей закордоном.  

Метою даної роботи є дослідження інноваційних стратегій у діяльності 
розвитку легкої промисловості у Вінниці в наукових працях зарубіжних та 
вітчизняних вчених та запропонування власних поглядів, спираючись на 
результати дослідження. 

На нашу думку, необхідність інноваційного розвитку легкої 
промисловості зумовлена тим, що ця галузь виробляє товари народного 
споживання, задовольняє потреби людей та забезпечує зростання добробуту 
народу.  

Дослідження Ю. Медведєва показали, що за показником валового 
регіонального продукту (14500 млн. грн. у 2008 році) Вінницька область 
посідає 12 місце в Україні, а за цим же показником на душу населення (біля 
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8000 грн. на особу) – 15-те. Протягом останніх 10 років спостерігається 
повільне щорічне збільшення ВРП на величину  від 5 до 15%. За показником 
ВРП на душу населення область можна порівняти з такими країнами, як 
Гондурас, Малі чи Афганістан [2, с.7]. 

В області домінує виробництво харчових продуктів та напоїв (76%), що 
зумовлено як розвиненим АПК, так і занепадом за часи незалежності інших 
галузей. Такими є машинобудування (3,9%), хімічна промисловість (3,3%) та 
обробка деревини (2,9%), металообробка (1,6%), легка промисловість (1%), 
целюлозно-паперове виробництво (0,4%) [5]. 

Проте, не зважаючи на частку у виробництві (1%), легка промисловість є 
дуже важливою, а саме трикотажна та швейна. Область спеціалізується на 
виробництві широкого асортименту пальт, напівпальт, накидок, курток, 
костюмів, плащів, блейзерів, жакетів; також брюк, бриджів, суконь, спідниць 
та сарафанів, сорочок, блузок, тунік, батників тощо. 

Ми виявили, що на давальницькій сировині інофірм працюють такі 
підприємства легкої промисловості як ПАТ "Поділля" (м. Вінниця), ПАТ 
"Хмільницька швейна фабрика "Лілея", ПАТ "Володарка" ( м. Вінниця), ПАТ 
"Тульчинська швейна фабрика " та інші.  

За умови, що кожне друге підприємство цієї промисловості працює на 
давальницькій сировині, незмінно низькою залишається частка цього виду 
виробництва у структурі реалізованої продукції області. Як і в попередньому 
році, вона досягає одного відсотка. Всього за 2013 р. швейними 
підприємствами області реалізовано продукції на 113,2 млн.грн [5]. 

Проте, майже 96% обсягів продукції цієї галузі припадає на виробництво 
одягу з текстилю. Підприємствами даної галузі налагоджено співробітництво 
з фірмами Німеччини, США та інші. Показовим підприємством даної галузі є 
ПАТ «Володарка», яке працює як на внутрішній ринок України так і за 
кордон, де постійно співпрацює з німецькими, французькими, 
американськими компаніями та модельєрами та є одним з лідерів 
українського ринку в галузі виробництва і продажу класичного чоловічого 
одягу. 

Сьогодні ПАТ "Володарка" - це сучасне підприємство, що має в своєму 
розпорядженні могутні ресурси для створення і просування власного 
виробничого бренду. Виробляють понад 700 тисяч одиниць складних 
швейних виробів на рік. Чоловічі костюми, пальто, куртки, жіночі брюки та 
блейзери – асортимент виробів фабрики широкий. Оскільки лише за умов 
широкого асортименту можна втриматись на ринку. Підприємство динамічно 
переоснащується, тримає високі показники продуктивності праці та якості. 
Щосезону – нові моделі, нові розробки, нові технології. Розширюється ринок 
збуту, як за кордон, так і в країні. Питома вага експорту продукції  96,6% вiд 
загального обсягу виробленої продукції. 

Нещодавно підприємство уклало договір про партнерство з одним із 
найбільших європейських виробників чоловічого одягу - ТМ " HUGO          
BOSS". Це забезпечить подальше просування на ринку продукції 
підприємства. 
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Зростання обсягів виробництва на рівні 10% та рентабельність на рівні 
15-20%. Із такими показниками, за словами Голови спостережної ради 
Леоніда Гавриша, завершило минулий рік це підприємство як одне із 
найпотужніших швейних підприємств країни. 

Як зазначає Касьян З.Е. впровадження енергозберігаючих технологій у 
виробництві, зниження собівартості продукції, що виробляється, за рахунок 
впровадження менш затратних технологій та робота підприємства на 
внутрішній ринок забезпечила підприємству високий рівень розвитку серед 
інших підприємств легкої промисловості Вінницької області [1, с.147]. 

Отже, інноваційні напрями розвитку підприємств легкої промисловості 
передбачають наявність високих технологій. Оновлення технічної бази 
підприємствами легкої промисловості здійснюється переважно завдяки 
роботі на давальницькій сировині та, відповідно, стабільному надходженню 
валюти. Нині маркетинговий підхід до управління підприємствами галузі 
використовується не повною мірою. Тому одним з ефективних засобів 
забезпечення інноваційності та стійкості підприємств є її гнучкість та 
здатність адаптуватися до зміни умов функціонування з меншими витратами 
і без втрат. 

На думку Нижника В.М., підприємства легкої промисловості поступово 
переходять до інноваційного виробництва. Проте, за результатами аналізу 
підприємств Вінницької області частка інноваційно-активних підприємств 
становить  лише  5,6%.  Для вирішення наявних проблем потрібен чіткий та 
узгоджений стратегічний план, який має забезпечити перехід галузі на 
інноваційну модель розвитку. У порівнянні з іншими областями, Вінницька 
область може впроваджувати новітні технології набагато швидше і якісніше, 
через великий людський та науковий потенціали [3].  

Отже, основним результатом інноваційної діяльності підприємств легкої 
промисловості є освоєння інноваційних видів продукції, впровадження нових 
прогресивних технологічних процесів, придбання нових технологій, що 
забезпечать високий рівень розвитку промисловості та підвищить попит 
продукції підприємств Вінницької області не тільки на внутрішньому, а й на 
зовнішньому ринках. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
В УКРАЇНІ 

 
Кризові явища, які останніми роками формують ключові умови розвитку 

людства, виявили нові дисбаланси розвитку української економіки та її 
експорту. Постійне погіршення структурних та кількісних показників 
українського експорту в умовах зростання непередбачуваності змін 
зовнішнього середовища та не контрольованості внутрішнього сприяють 
дослідженню питань пов’язаних із управлінням національним експортним 
потенціалом. Тому, вважаємо, що одним із актуальних завдань політики 
регулювання у сфері розвитку експортного потенціалу України залишається 
створення сприятливих умов для забезпечення формування та ефективної 
реалізації експортних можливостей підприємств як у короткостроковому, так 
і в довгостроковому вимірі. 

Теоретичні та методологічні аспекти розвитку експортного потенціалу 
вітчизняних підприємств знайшли певне висвітлення у працях вітчизняних та 
зарубіжних учених. Попри це розгорнутого аналізу середовища розвитку 
експортного потенціалу підприємства за існуючої системи державного 
регулювання експортної діяльності України, не було здійснено. Знайти 
окремі напрацювання із зазначеного питання можливо у працях вітчизняних 
науковців: Б. І. Валуєва, А. Ю. Сібекіна, Л. А. Петренка, Н. М. Пирець,            
І. В. Скорнякової, Е. А. Янковського, Л. Е. Островського, С. К. Казанцева,         
В. А. Кравченко, В. В. Кравцової, О. О. Чувпило, А. Е. Новицького та інші. 
Ґрунтовні дослідження факторів впливу та критеріїв оцінювання експортного 
потенціалу містяться в роботах О. Бондаревої, О. Гаврилюка,             
Г. О. Герасименка, Г. В. Дугінець, Г. В.Кучерявенка, Т. Г. Мельника,             
Н. М. Тюріної та ін. 

Метою нашого дослідження є аналіз середовища розвитку експортного 
потенціалу підприємства за існуючої системи державного регулювання 
експортної діяльності України. 

Сьогодні варто констатувати, що навіть попри прорахунки і 
непослідовність реформування національної економіки за роки незалежності, 
Україна володіє певними конкурентними перевагами (забезпеченість 
сільгоспугіддями, трудові ресурси, науковий потенціал). Однак використовує 
їх недостатньо ефективно. Тому спостерігається зменшення вартісних обсягів 
експорту, що свідчить про кризовий стан виробництва, зорієнтованого 
переважно на експорт. 

Серед значної кількості факторів, які впливають на розвиток 
українського експорту, найвагомішими, на думку О.Гаврилюка, є [3, с.43]:  

– низька конкурентноздатність українських товаровиробників; 
– зростання цін на експортні послуги й експортні поставки; 
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– низький світовий рейтинг надійності України для кредитів та 
інвестицій, що ускладнює використання іноземних фінансових ресурсів для 
розвитку експортного потенціалу країни; 

– невідповідність окремих норм українського за конодавства 
міжнародним; 

– високі податки. 
Раніше одним із головних факторів падіння українського експорту до 

ЄС була, насамперед, нестабільна політична ситуація на Сході України, 
одним з наслідків якої стала зупинка ключових виробництв регіону. 

Проте, з моменту початку дії автономних преференцій до кінця 
минулого року експортом до ЄС зайнялося 5302 підприємства, що раніше на 
цьому ринку не працювали. Водночас 2299 компаній, що раніше 
експортували свою продукцію до ЄС, припинили це робити. 

Ще однією проблемою, що заважає українським експортерам більш 
інтенсивно освоювати європейський ринок, є фактична відсутність державної 
фінансової підтримки експортної діяльності. Наразі так і не створене 
експортно-кредитне агентство, діяльність якого полягала б у наданні 
страхових та гарантійних послуг вітчизняним експортерам і банкам-
кредиторам за зовнішньоекономічними контрактами [5]. 

На нашу думку, зважаючи на політичну ситуацію, також, велику роль 
відіграє недосконалість законодавства щодо регулювання експорту в Україні. 
На даний момент у державі обмежується експорт цілого ряду товарів. 
Обумовлено це тим, що їх залишилася невелика кількість на території нашої 
країни, або вони заборонені для транспортування. Серед таких товарів: 
технології, устаткування, установки, спеціальні неядерні матеріали і пов'язані 
з ними послуги; джерела іонізуючого випромінювання; інші види продукції, 
технологій і послуг, що використовуються при створенні озброєння і 
військової техніки або розкривають державну таємницю України; 
дорогоцінні метали і сплави, коштовні камені; твори мистецтва тощо. 

Ці обставини актуалізують питання перспектив розв’язання проблем 
реалізації експортного потенціалу системоутворюючих галузей України у 
контексті імплементованих положень Угоди про асоціацію з ЄС (автономних 
торговельних преференцій ЄС (АТП), запровадження поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ)) [2, с. 24]. 

Так, дослідження короткострокових наслідків підписання Угоди про 
асоціацію, оприлюднене Інститутом економічних досліджень та політичних 
консультацій, свідчить про стимулюючий вплив АТП з боку ЄС, 
запроваджених в односторонньому порядку з травня 2014 р., в першу чергу, 
на сільське господарство (17,9% приросту експорту), текстильне 
виробництво (10,2%) та харчову промисловість (8,4%) [4]. А в результаті 
повноцінної імплементації ПВЗВТ між Україною та ЄС ці галузі, частка яких 
у товарній структурі експорту України не перевищує і 30%, стануть 
ключовими рушіями експорту: сільське господарства - 19,6% річного 
приросту/ 55% внеску до зростання експорту; виробництво харчових 
продуктів - 8,4%/ 12%; текстильна промисловість - 10,2%/ 6%.  
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При цьому, переймаючи зарубіжний досвід, Верховна Рада України 
ухвалила урядовий закон про державну фінансову підтримку 
національного експорту, який передбачає створення державного 
експортно-кредитного агентства. Згідно з Законом, метою державної 
фінансової підтримки експортної діяльності є впровадження сучасних 
фінансово-кредитних технологій у зовнішній торгівлі, зростання           
експорту високотехнологічної продукції, підвищення 
конкурентоспроможності України на світових ринках. Державна фінансова 
підтримка експортної діяльності має здійснюватися шляхом страхування 
експортних кредитів та зовнішньоекономічних договорів (контрактів); 
надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за 
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам – 
кредиторам за наданими експортними кредитами; надання гарантій 
виконання зобов’язань українських експортерів під час їх участі в 
міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України [4, с.62]. 

Отже, узагальнюючи вище викладене, зазначимо, що Україна з її 
численними проблемами, у тому числі й у сфері експортної діяльності, 
знаходиться лише на старті непростої інтеграції у світовий економічний 
простір. Просуваючись у цьому напрямі та враховуючи певний досвід, 
аналізуючи власні та «чужі» помилки, досягнення і можливості, Україна 
зобов’язана здійснити тотальний наступ на світові ринки. На нашу думку, 
починати варто з перегляду, удосконалення або заміни механізмів, засобів та 
важелів, здатних забезпечити ефективність регулювання процесами 
формування і реалізації експортного потенціалу вітчизняних підприємств, 
особливо тих, що виготовляють продукцію з високою доданою вартістю. При 
цьому необхідно активно використовувати той інструментарій, ефективність 
якого підтверджує світовий досвід. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах динамічного розвитку ринкових процесів, нестійкого 

оточуючого середовища необхідною є переорієнтація зусиль менеджменту 
підприємств із забезпечення поточних результатів діяльності на формування 
довгострокових конкурентних переваг. Сьогодні підприємствам потрібно не 
просто брати активну участь у ринкових подіях, а й навчитися 
використовувати принцип превентивної активності, коли система управління 
підприємством орієнтується на набуття здатності бути причиною цих подій. 
Об'єктивно виникає питання про пошук можливостей успішного 
довгострокового функціонування та розвитку підприємства. Джерелом 
формування таких його можливостей пропонується визнати стратегічний 
потенціал. Тому ключовою задачею інтенсифікації економіки країни та 
підприємства є підвищення використання стратегічного потенціалу 
підприємства [2, c. 357]. 

Розкриття сутності терміна «стратегічний потенціал» потребує, перш за 
все, розуміння змісту категорії «потенціал», відносно якої серед вчених по 
цей час не сформувалася єдина думка. Серед прихильників існуючих теорій 
визначення сутності потенціалу є такі, які підтримують думку, що потенціал 
- це сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи різних 
ресурсів, головним чином економічних, безпосередньо пов’язаних з 
функціонуванням виробництва та прискоренням науково-технічного 
прогресу. Прихильники другої теорії вважають, що потенціал слід розглядати 
як систему матеріальних та трудових факторів (умов, складових), що 
забезпечують досягнення цілей виробництва. Відповідно до третьої теорії, 
потенціал - це цілісне вираження сукупних можливостей колективу для 
виконання нових завдань. 

У науковій літературі все частіше розглядають проблеми, пов'язані із 
визначенням суті та елементів потенціалу та здійснення управління ним, 
оскільки потенціал є важливою рушійною силою розвитку підприємств. 
Дослідженням цих питань займались такі науковці, як О.А. Сущенко,            
Е.А. Лапін, В.Д. Маркова, О.В. Березін, Л.С. Шеховцева, В.Б. Горбань,            
В.Н. Гавва, В.В. Пастухова, Л.Ю. Гордієнко, Є.В. Швець, І.П. Отенко,            
О.А. Пробоїв, Р.В. Фещур, Є.В. Швець та ін. Незважаючи на потужний 
науковий доробок вітчизняних та зарубіжних авторів у галузі стратегічного 
управління та наявність різнобічних тлумачень щодо поняття «стратегічний 
потенціал», залишаються малодослідженими питання критичної оцінки 
суперечностей різних наукових поглядів з цієї проблеми. Тому вважаємо 
необхідним провести переосмислення наявних напрацювань та розробок 
чіткого визначення зазначеного поняття.  
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Метою даної роботи є висвітлення теоретичних та практичних підходів 
до визначення економічного змісту поняття «стратегічний потенціал»             
[1, c. 174]. 

Стратегічний потенціал підприємства є інтегрованою й повною 
характеристикою його розвитку. Управління розвитком підприємства 
припускає потребу розроблення й впровадження інтегрованої системи 
управління, основою якої є система аналізу й оцінювання потенціалу, 
процесів його зміни. З цією метою використовують різноманітні методики 
аналізу стратегічного потенціалу підприємства, які є вагомими, але все ж не 
досконалими на наш погляд. 

Стратегічний потенціал підприємства розглядається як взаємопов’язана 
сукупність ресурсів, які знаходяться в його розпорядженні та мають 
вирішальне значення для досягнення стратегічних цілей, оцінки можливих 
меж функціонування у майбутньому, виходячи з прогнозованих умов 
зовнішнього середовища. Сферою його застосування є оцінка перспективних 
можливостей підприємства щодо зростання ефективності функціонування та 
зміцнення конкурентоспроможності на ринку. 

Стратегічний аналіз внутрішнього середовища підприємства, залежно 
від конкретної ситуації, може бути унікальним. З огляду на системний підхід 
до аналізу потенціалу підприємницької діяльності і відповідності структури 
аналізу стратегічного потенціалу підприємства структурі розроблюваної для 
нього стратегії, доцільною вважається така структура: 

- аналіз окремих видів бізнесу підприємницької організації; 
- аналіз функціональних підсистем організації; 
- аналіз структурних підрозділів організації; 
- аналіз усіх бізнес-процесів організації [4, c.173]. 
За для ефективного формування стратегічного потенціалу в умовах 

нестійкого зовнішнього середовища потрібно приділити увагу наступним 
факторам: 

а) політичним факторам; 
б) ринковим факторам, аналіз яких дозволяє керівництву підприємства 

уточнити стратегію та зміцнити позиції на ринку; 
в) факторам конкуренції, для здійснення постійного контролю з боку 

підприємства за діями конкурентів; 
г) соціальним факторам, що включають такі показники, як зміна 

суспільних цінностей, відносини, сподівання й інтереси; 
д) державним факторам. Держава встановлює систему нормативних 

актів, що регулює діяльність суб’єктів ринку [3 с. 20]. 
Таким чином, аналіз факторів, які впливають на формування 

стратегічного потенціалу підприємства дозволяє сформувати перелік загроз, 
які можуть вплинути на діяльність підприємства в цілому. 

Стратегічне управління будь-яким підприємством у ринковому 
середовищі зосереджується на правильному визначенні поточних позицій 
підприємства на ринку, показників його господарсько-фінансової діяльності, 
сильних і слабких сторін. В сучасних умовах адекватність прийнятої стратегії 
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розвитку бізнесу або території стратегічним цілям залежить від результатів 
стратегічного аналізу. Стратегічний аналіз формує інформаційну базу для 
прийняття рішення, але його методи залежать від складності внутрішнього та 
зовнішнього середовища господарської системи. Система методів 
стратегічного аналізу та інформаційне коло джерел залежать від економічних 
відносин в регіоні та традиційної чи інноваційної спрямованості потенціалу 
підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Сучасна система управління персоналом базується на тому, що люди є 
найважливішим економічним ресурсом підприємства, джерелом його 
прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. Мотивація праці 
працівників в сьогоднішніх ринкових умовах є однією з найактуальніших 
проблем. 

При дослідженні матеріальної та нематеріальної мотивації працівників 
були проаналізовані наукові праці таких авторів як: Кузьміна О. Є., 
Кредісова А. І., Яцури В., Черкасова В. В., Нємцова В. Д., та ін. Кожен із цих 
науковців розглядає мотивацію, як психологічну категорію, котра викликає 
заохочення до праці. Широко у своїх працях висвітлюють поняття та 
значення мотивації, такі вчені як: Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Завадський 
Й. С., Грифін Р., Яцура В., Черкасов В. В. 

Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки 
досягнення основної мети залежить від злагодженості роботи людей. Кожен 
ефективний керівник намагається переконати працівників працювати краще, 
створити у них внутрішні стимули до активної трудової діяльності, 
підтримувати зацікавленість у праці, ініціювати переживання задоволення 
від отриманих результатів. Важливо також, щоб працівники домагалися 
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досягнення цілей організації добровільно і творчо. Проте, на практиці часто 
спостерігається картина невмілого застосування системи мотивації, і як 
результат висока плинність кадрів, низькі результати діяльності. Варто 
застосовувати не лише матеріальну мотивацію, а й моральну, яка в деяких 
випадках є більш дієвою та раціональною в порівнянні з грошовою 
винагородою за виконану роботу [2, с.213]. 

Фактором мотивації насамперед виступає система стимулювання праці. 
Висока роль індивідуальних заходів матеріального і морального 
стимулювання до високопродуктивної праці: встановлення рівня грошової 
винагороди, тарифних ставок, доплат, премій, підвищення професійного 
розряду, доручення складних і відповідальних завдань, відрядження на 
навчання за рахунок підприємства. 

Слід пам’ятати, що будь-які зміни в діяльності підприємства, не залежно 
від ступеня ефективності прийняття рішень «на папері», не будуть 
впровадженні «в життя» без відповідної мотивації персоналу підприємства. 
Тому при розробці системи управління персоналом особливу увагу потрібно 
приділити системі мотивації. 

Провідна роль у процесі мотивації належить потребам людини, які в 
«укрупненому» вигляді можуть розглядатися як сукупність трьох основних 
груп: матеріальних, трудових і статусних. Тому мотивацію, доцільно 
поділяти на матеріальну і нематеріальну. Вона являє собою систему 
матеріальних стимулів праці, ціллю якої є забезпечення співвідношення 
заробітної плати працівників з кількістю і якістю праці. 

Під матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, 
певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя. Прагнення людини 
до поліпшення свого добробуту зумовлює необхідність збільшення 
трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості та результативності 
праці. Особливо актуальною є проблема матеріальної мотивації для країн з 
ринковою економікою, до яких належить і Україна. Це зумовлене принаймні 
двома причинами: 

1) низьким рівнем доходів, деформаціями в їхній структурі та 
диференціації; 
2) необхідністю становлення нових за змістом форм і методів матеріального 
стимулювання працівників, зайнятих в економіці [4, с.35]. 

Слід зазначити, що сьогодні заслуговують на увагу сучасні системи 
мотивації персоналу, що застосовуються в західних фірмах, а саме 
матеріальні винагороди: 

- ставка заробітної плати; 
- додаткові виплати; 
- участь в акціонерному капіталі; 
- медичне обслуговування; 
- страхування; 
- відпочинок за містом. 
Не менш важливе значення відіграє нематеріальна мотивація. Вона 

направлена на підвищення лояльності співробітників до компанії одночасно 
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із зниженням витрат на компенсацію співробітникам їх трудовитрат. Під 
нематеріальним ми розуміємо такі заохочення до високорезультативної 
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. Основний ефект який досягається 
до допомогою нематеріальної мотивації - це підвищення рівня лояльності та 
зацікавленості співробітників в компанії. 

Цікавим способом удосконалення мотивації праці є мотивація вільним 
часом або модульна система компенсації вільним часом. Особливість 
мотивації вільним часом полягає в тому, що розходження в навантаженні 
працівників, які обумовлені роботою в різний час доби і дні тижня, 
компенсуються безпосередньо наданням вільного часу, а не грошовими 
надбавками, як це прийнято в традиційній системі. Ця форма немонетарної 
мотивації поки не одержала поширення у практиці українських підприємств, 
але досвід використання її зарубіжними фірмами свідчить про необхідність 
впровадження системи компенсації вільним часом на підприємствах цих 
країн. Використання гнучких форм зайнятості (скорочений робочий день, 
збільшення відпустки, гнучкий графік роботи, надання відгулів та ін.) надає 
можливість вибору працездатному населенню між робочим часом та 
відпочинком [1, с.122]. 

 Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль 
персоналу підприємства (організації), що спрямовані на підвищення 
результативності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці. Система 
мотивації характеризує сукупність взаємозв'язаних заходів, які стимулюють 
окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення 
індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації). 

Система мотивації на рівні підприємства має базуватися на певних 
вимогах, а саме: 

- надання   однакових   можливостей  щодо  зайнятості  та  посадового 
просування за критерієм результативності праці; 
- узгодження   рівня   оплати  праці   з   її   результатами   та   визнання 
особистого внеску в загальний успіх. Це передбачає справедливий 

розподіл доходів залежно від ступеня підвищення продуктивності праці; 
- створення  належних  умов  для  захисту  здоров'я,  безпеки  праці  та 
добробуту всіх працівників; 
- підтримування   в   колективі   атмосфери   довіри,   зацікавленості  в 
реалізації загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між 

керівниками та робітниками [3, c.309]. 
Отже, підприємства застосовують найрізноманітніші способи та методи 

стимулювання працівників. Проте, першочергову перевагу віддають 
матеріальній мотивації. Варто пам’ятати, що обираючи систему мотивації, 
слід неодмінно враховувати потреби та інтереси працівників. Процес 
впровадження даної системи повинен бути спрямований на досягнення 
певного результату – задоволених працівників, котрі відданні своїй роботі. 
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 
Процеси європейської інтеграції − одна з найважливіших складових 

частин сучасної зовнішньоекономічної політики України. Водночас Угода 
про асоціацію з Європейським союзом (ЄС) − основний фактор економічного 
розвитку України й загроза функціонування окремих галузей української 
економіки. Проте, в основі цієї Угоди закладена поглиблена та 
всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка відкриє Україні нові можливості для 
модернізації її економічного розвитку та торговельних відносин із країнами 
ЄС. У зв’язку з переорієнтацією національного експорту через часткову 
втрату ринків країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) актуальність 
такої Угоди лише посилюється. 

Аналізу цієї проблематики, а саме особливостям створення зони вільної 
торгівлі між Україною і ЄС присвячено багато уваги. У цьому напрямі 
працюють І. Г. Бабець, Джулія Лангбейн, Г. І. Мерніков, Л. Антонюк, Д. 
Деніелс, Д. Лук’яненко, А. Поручник, Л. Радеба, Т. Тьєбоут та інші. Варто 
відмітити, що питанням впливу експортного потенціалу на інтеграцію 
України до світового господарства були присвячені праці М. Крижанівского, 
Н. Пирець, В. Третяк, О. Усенко. 

Мета дослідження полягає в аналізі позитивних на негативних наслідків 
для України в контексті дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Угода про асоціацію (УА) − найбільш сучасний вид міжнародних угод, 
які ЄС може укладати з третіми країнами, із якими ЄС готовий розвивати 
міцні тривалі союзницькі відносини, що ґрунтуються на взаємній довірі та 
повазі до спільних цінностей [1]. Важливим елементом Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС є положення про створення поглибленої та 
всеохоплюючої ЗВТ. Ним передбачено суттєву лібералізацію торгівлі 
(усунення тарифів чи квот) між сторонами, гармонізацію законодавства і 
нормативно-регуляторної бази.  
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Європейський Союз на сьогодні є головним торговельним партнером 
України, до нього спрямовується 32,1 % українського експорту. Однак 
зростання цього показника у 2014 р. порівняно з 2013 р., є незначним – лише 
5,2 % [2]. 

Зона вільної торгівлі, з одного боку, розширює доступ українських товарів 
та послуг до потужного ринку ЄС, полегшує доступ європейських інвестицій в 
Україну. Однак, з іншого боку, полегшений доступ імпорту високоякісних 
товарів і послуг з ЄС в Україну створює додаткову конкуренцію українським 
виробникам. У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність визначити 
переваги та можливі ризики, які матимуть негативні наслідки для економіки 
України. Так, ЗВТ з ЄС допоможе українським підприємцям переорієнтувати 
свій ринок збуту на Захід. Проаналізувавши вплив ЗВТ на її резидентів, 
доцільно виокремити наступні наслідки серед яких: 

1. Позитивні наслідки:  
Для внутрішнього економічного середовища України:  
− Більше 50% українських підприємств очікують на позитивні 

результати протягом 1-го року; 
− Збільшення експортоорієнтованих українських підприємств. Більше 

30% українського експорту на сьогодні постачається до країн ЄС; 
− У 2016 році найбільший виграш від ЗВТ з ЄС отримають сектори 

сільського господарства і легкої промисловості України; 
− Близько 75 % українських підприємств не загрожує жорстка 

конкуренція з європейськими виробниками; 
− Після відміни ввізного мита на європейські товари на внутрішньому 

ринку України очікується падіння їх вартості на 5-15%; 
− Сповільнення темпів інфляції та збільшення асортименту товарів і 

послуг. 
 Очевидно, що ці позитивні наслідки мають сенс лише для підприємств, 

які працюють легально. Переваги Угоди можуть ще довго залишатися 
нереалізованими для українських підприємств, якщо вони будуть працювати, 
використовуючи тіньові схеми. На сьогодні близько 40 % економіки України 
працює в «тіні» [3 с. 4]. 

Для зовнішнього економічного середовища ЄС та РФ:  
− Зниження імпортних тарифів між Україною та ЄС. 
2. Негативні наслідки:  
Для внутрішнього середовища України:  
− 11% українських підприємств вважаються, щ ЗВТ з ЄС є збитковим 

для України; 
− Найбільші збитки від ЗВТ з ЄС отримають українське важке 

машинобудування і деякі високотехнологічні підприємства; 
− Адаптація стандартів української продукції згідно європейських норм. 

Найбільш дорогою адаптація до цих норм буде для української металургії.  
Для зовнішнього економічного середовища ЄС та РФ: 
− РФ ввела торговельне ембарго на українські товари; 
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− РФ вийшла із ЗВТ з Україною; 
− Україна підняла мито на всі російські товари; 
− Україна запровадила торговельне ембарго на продовольчі товари з 

РФ, також на товари машино- і вагонобудування; 
− Збиток для підприємців РФ від ЗВТ України з ЄС у короткостроковій 

перспективі складе 3, 5 млрд. доларів [4]. 
З огляду на двосторонність дії Угоди про зону вільної торгівлі існує 

загроза конкуренції на внутрішньому ринку товарів і послуг, оскільки ціни на 
імпортовані в Україну з ЄС товари, послуги, сировину зменшаться внаслідок 
скасування ввізних мит. Звісно, конкурентнопроможність країн ЄС є значно 
вищою, тому можна очікувати наплив європейських товарів і послуг на 
український ринок. Для пересічних громадян ця ситуація має бути 
виграшною, оскільки продукти й послуги мають бути якіснішими та 
дешевшими. Для держави й українським підприємствам ця ситуація буде 
загрозливою, оскільки наші товари та послуги через низьку 
конкурентоспроможність не будуть реалізована ні на європейському ринку ні 
на внутрішньому [3, с. 4.]. 

Отже, Угода про політичну асоціацію між Україною та ЄС, в основі якої 
лежить зона вільної торгівлі – це лише механізм, а ефективність його 
використання залежить від рівня державно-приватного партнерства та, 
безумовно, передбачає створення сприятливого середовища, в якому вигоду 
отримають не лише європейські, а й наші вітчизняні підприємства та 
громадяни України. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Діяльність підприємства в умовах кризи обумовлює необхідність 

розроблення нових підходів до управління різними видами ресурсів, зокрема, 
людськими. Керівництво компанії усвідомлює той факт, що одним з 
головних ресурсів організації є працівники, тому ефективність управління 
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персоналом забезпечує формування їх конкурентних переваг на ринку. При 
цьому основним завданням в умовах кризи є збереження високого кадрового 
потенціалу, кваліфікованих співробітників, дієвої управлінської команди [4]. 

Вивченню проблем управління персоналом в процесі антикризової 
діяльності підприємства присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних 
авторів: М. Армстронга, В. Барінова, В. Василенка, В. Воронкової,            
В. Гриньової, Ю. Дьоміна, А. Зуба, Є. Короткова, О. Мітіна, В. Пономаренка, 
О. Пушкаря, Н. Самоукіної, Л. Ситник, Ю. Токаревої, Е. Уткіна, Р. Хіта,            
А. Чернявського, В. Безсмертної, О. Касьянової, О. Вороніної, О. Сардак та 
ін. Тим не менше, усе ще існує достатньо питань, пов'язаних з дослідженням 
аспектів управління персоналом у кризових умовах. 

Антикризове управління персоналом передбачає не лише формальну 
організацію роботи з працівниками, але і сукупність чинників соціально- 
психологічного та морального характеру – демократичний стиль управління, 
турботливе відношення до потреб співробітника, увага до його 
індивідуальних особливостей т.ін. Система антикризового управління 
персоналом являє собою сукупність підсистем загального і лінійного 
керівництва, ряд функціональних підсистем, які спеціалізуються на 
виконанні однорідних функцій та зв’язків між ними [2]. 

Антикризове управління персоналом дає змогу отримати значущі для 
компанії результати у тому разі, якщо воно співвідноситься із загальною 
економічною ситуацією в країні та потенціалом підприємства. Конкретна 
система антикризових заходів в сфері управління персоналом залежить від 
розміру організації (мале, середнє або велике підприємство), виду його 
діяльності та своєчасності їх реалізації. Мета, завдання і напрямки 
антикризового управління персоналом повинні бути відображені у 
антикризовій стратегії управління персоналом підприємства, що включає 
наступні заходи: детальний аналіз потреби у персоналі (на основі показників 
діяльності підприємства в цілому) і планування чисельності персоналу; 
контроль ефективності діяльності персоналу; оптимізація бізнес-процесів; 
управління рухом персоналу; реалізація професійних і творчих здібностей 
персоналу; об’єктивна оцінка результатів діяльності персоналу; перегляд 
системи оплати праці і мотивації персоналу [1]. 

Ефективне антикризове управління персоналом полягає в додержанні 
певних правил, положень та норм, які відображають об'єктивні тенденції і 
враховують соціальні і економічні закономірності, науково обґрунтовані 
рекомендації соціології, психології та кадрового менеджменту. Дотримання 
цих принципів дозволить зберегти вмотивованість працівників і сприятиме 
підвищенню їх лояльності навіть в самий «важкий» для підприємства час. До 
основних принципів, на яких ґрунтується антикризове управління 
персоналом організації, відносяться такі [5]: 

1. Принцип справедливості виключає будь-яку дискримінацію, гарантує 
рівні можливості, при яких відбір і розстановка управлінських кадрів 
проводиться тільки в залежності від ділових якостей працівника. 

2. Принцип системності полягає в тому, що кадровий ресурс 
підприємства розглядається менеджментом з персоналу і керівниками всіх 
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рівнів як цілісна взаємопов'язана система, що включає в себе всі категорії 
працівників, тісно пов'язана з зовнішнім середовищем організації. 

3. Принцип шанобливого ставлення необхідний, щоб завоювати і 
зберегти довіру персоналу, що особливо важливо в умовах кризи. Для 
підвищення мотивації працівників важливо, щоб заохочувалась ініціатива, 
професіоналізм, особистий внесок кожного; щоб були створені всі умови для 
творчого та професійного зростання. Вони повинні бути впевнені, що їх 
права, гідність і гарантії особистої безпеки будуть забезпечені керівництвом 
підприємства, що їх потреби і інтереси ставляться до числа пріоритетів 
організації. 

4. Принцип командної єдності дозволяє створити самоврядний колектив 
однодумців, що повністю розділяє цілі і цінності компанії. Кожен член 
команди готовий нести відповідальність за роботу всього колективу, планує 
свою діяльність з урахуванням загального завдання. При цьому важливо, щоб 
функції кожного працівника можна було швидко адаптувати до постійно 
змінюваних умов виробництва і ринку, а управління здійснювалося 
неагресивними методами. 

5. Принцип співробітництва по горизонталі забезпечує передачу прав і 
відповідальності на низові рівні, дозволяючи менеджерам будь-якої ланки 
здійснювати свої функції і самостійно приймати оперативні рішення без 
жорсткого контролю зверху. 

6. Принцип соціальної і правової захищеності полягає в суворій 
відповідності дій керівництва з Конституцією України і трудовим 
законодавством. Юридично грамотні дії менеджерів є гарантією 
забезпечення прав працівників і дозволяють уникнути конфліктів, коли 
здійснюється управління персоналом в умовах кризи, особливо в питаннях, 
пов'язаних з оптимізацією чисельності кадрів. 

Важливим фактором виведення підприємства з кризового становища є 
системний підхід до управління персоналом, який реалізується в розподілі 
функцій і повноважень, у виборі принципів антикризового управління, 
розробці нової кадрової політики, розробці і реалізації управлінських рішень. 
Наявність ефективної системи антикризового управління персоналом 
говорить про солідний стиль управління підприємством, яке знаходиться у 
стані кризи, коли необхідно приймати і виконувати ризиковані управлінські 
рішення. 

Можна запропонувати наступні рекомендації щодо забезпечення 
підходів у сфері антикризового управління персоналом [3]: 

- створення гнучкої організаційної структури організації, ліквідація 
зайвих підрозділів, часткове звільнення співробітників за рахунок 
перерозподілу обов'язків; 

- розробка та послідовна реалізація концепції антикризового управління 
персоналом; 

- впровадження методів кадрового маркетингу, що дозволяє підвищити 
якість кадрової селекції у процесі наймання персоналу; 

- щорічна атестація, аудит персоналу; 
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- модернізація культури управління; 
- діагностика та аналіз кризових явищ в системі управління персоналом; 
- розробка системи заходів щодо заохочення робітників з урахуванням їх 

орієнтації та впливу на кінцеві показники роботи організації. 
Тому, виважений підхід до розробки ефективної системи анткризового 

управління персоналом забезпечить своєчасну діагностику та реагування на 
виникнення кризових явищ в сфері управління персоналом та сприятиме 
зростанню конкурентоспроможності підприємства на ринку у довгостроковій 
перспективі. 
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МAРКСИЗМ ЯК ЕКОНОМІЧНA ТЕОРІЯ  

 
Мaрксистськa філософія формувaлaся в контексті клaсової боротьби і 

війни з фaшизмом. Суспільствознaвці жили в епоху нaдзвичaйних обстaвин і 
були постaвлені перед жорстким вибором: ми aбо вони. Їх виховувaли як 
ідеологічні “бойові мaшини” пaртії. Не тільки прaці В. Ленінa і Й. Стaлінa, 
aле й підручники з мaрксистсько-ленінської філософії були видaні тирaжaми, 
що не поступaлися видaнням Біблії. Звичaйно, не всі ввaжaлися бійцями 
ідеологічного фронту. Клaсовa боротьбa в розвинутих кaпітaлістичних 
крaїнaх поступово йшлa нa спaд і пролетaріaт вже не виступaв проти підстaв 
суспільствa. Фaшизм був придушений, нaступилa своєріднa ерa 
блaгополуччя. У нaс цю епоху нaрекли “зaстоєм”, мaбуть, нa згaдку про 
революційне минуле. 
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Дослідженням особливостей мaрксизму в незaлежній Укрaїні  зaймaлись 
тaкі вітчизняні нaуковці як: Д. Богиня, В. Гaленко, М. Грaчовa, В. Гриньовa, 
Н. Зaзовськa, Н. Крaснокутськa, Е. Лібaновa, В. Лук’янихін, В. Пaвловa,            
Г. Писaревськa, Н. Сaломaтін, І. Сімоновa, М. Сорокінa. 

Метою дaного дослідження є визнaчення основних aспектів мaрксизму 
як економічної теорії. 

Мaрксизм являє собою філософське, політичне тa економічне вчення, 
розроблене Кaрлом Мaрксом і Фрідріхом Енгельсом з метою перетворення 
суспільствa і його переходу нa більш високий щaбель свого розвитку. 
Мaрксизм — це не просто ідеологія aбо своєрідний погляд нa світ, це цілa 
нaуково обґрунтовaнa доктринa, якa пояснює розвиток суспільствa і 
можливість переходу нa нову модель суспільних відносин – комунізм. 
Популярність цього вчення нa сьогоднішній день дуже незнaчне, aле його 
послідовники фaктично визнaчили історію всього ХХ століття. 

У сфері економіки Кaрл Мaркс сконцентрувaв увaгу нa додaтковій 
вaртості, тобто нa тому, що призвичaїлися нaзивaти прибутком. Робітники 
створюють продукцію, aле одержують у вигляді оплaти лише чaстину тієї 
вaртості, яку виробляють. Влaсники коштів виробництвa зaбирaють все інше, 
що і є додaтковою вaртістю. Aле Мaркс ігнорує той фaкт, що влaсники 
вклaдaють свої зaсоби, ризикують ними, сaмі беруть учaсть в оргaнізaції тa 
упрaвлінні виробничим процесом. Кaрл Мaркс довів, що кaпітaлізм зaзнaє 
постійних криз перевиробництвa (тому що широкі нaродні мaси не можуть 
дозволити собі купити всі необхідні товaри при нaдлишку їх нa ринку), що 
після фaзи глибокої депресії призведе високорозвинені індустріaльні крaїни 
до зaгибелі [2, с. 121]. 

Основні роботи Кaрлa Мaрксa: «До критики Гегелівської філософії 
прaвa», «Економічно-філософські рукописи», «Святе сімейство», «Тези про 
Фейєрбaхa», «Німецькa ідеологія», «Убогість філософії», «Мaніфест 
Комуністичної пaртії», «Клaсовa боротьбa у Фрaнції», «Кaпітaл», «Критикa 
Готської прогрaми». 

Знaчний вклaд вніс Кaрл Мaркс у розробку теорії соціaльних клaсів. 
Кожне суспільство ділиться нa двa клaси: клaс володaрів зaсобів виробництвa 
тa чисельно перевaжний у склaді нaселення клaс промислових робітників. 
Звідси Кaрл Мaркс робив висновок про необхідність спрaведливого переходу 
влaди до рук пролетaріaту, тобто до рук більшості, що нaзвaне «диктaтурою 
пролетaріaту». Суспільство керується інтересaми вищого клaсу aбо клaсу 
влaсників і встaновлює ті зaкони, що йому необхідні, щоб утримaти влaду. 
Вaжливим мотивом, який випрaвдовує зaхоплення влaди пролетaріaтом, є 
переконaння про неспрaведливість володіння привaтною влaсністю, що 
формується нa бaзі здобуття влaсникaми зaсобів виробництвa додaткової 
вaртості, що виробляється робітникaми в процесі прaці тa виготовлення 
продуктів виробництвa. 

Об'єднaвши економічну теорію тa теорію клaсів, Кaрл Мaркс дaв 
визнaчення процесу історичного розвитку людствa. Нa думку Кaрлa Мaрксa, 
існуючі в будь-якому суспільстві об' єктивні, мaтеріaльні, незaлежні від 
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свідомості людей відносини, що склaдaються між ними в процесі 
виробництвa суспільного продукту тa розподілу мaтеріaльних блaг, є 
виробничі відносини, які є основою будь-якого способу виробництвa, тому 
що люди не можуть виробляти, не об' єднуючись для спільної діяльності тa 
для взaємного обміну своєю діяльністю. Основою виробничих відносин 
виступaють відносини влaсності нa зaсоби виробництвa. При суспільній, 
колективній влaсності члени суспільствa рівні по відношенню до зaсобів 
виробництвa, між ними існують відносини співробітництвa тa взaємної 
допомоги. Нa основі привaтної влaсності між людьми встaновлюються 
відносини пaнувaння тa підпорядкувaння. Суспільнa влaсність виступaє в 
історії у вигляді влaсності роду, племені, громaди, a привaтнa влaсність 
проявилaся в історії у трьох основних формaх: рaбовлaсницькій, феодaльній 
тa кaпітaлістичній, чому відповідaли три основні типи експлуaтaції людини 
людиною. Коли ж основоположний економічний бaзис суспільствa не 
відповідaє політичній нaдбудові, системa руйнується. 

Центрaльною для мaрксизму є ідея комунізму: 
1. Процедури знищення привaтної влaсності,  
2. Центрaлізовaне упрaвління зaсобaми виробництвa;  
3. Поєднaне скaсувaння кaпітaлу;  
4. Скaсувaння нaймaної прaці; 
5. Експропріaція буржуaзії; 
6. Нaціонaлізaція промисловості, сільського господaрствa;  
7. Остaточне визволення людствa [1, с. 88].  
У цьому контексті мaрксизм виконує функцію релігії � як доктринa, 

зaсновaнa нa вірі в те, що рaй aбсолютного зaдоволення людських бaжaнь 
принципово досяжний зa допомогою силових процедур соціaльного 
перевлaштувaння.  

Ромaнтичний ідеaл «солідaрного» суспільствa, зaсновaний нa 
ідеaлізовaному обрaзі невеликого дaвньогрецького містa-держaви, 
популярний в німецькій трaнсцендентaльної-критичної філософії зaлучив 
Мaрксa. Він особливо aкцентувaв перспективну знaчущість зaдоволення 
центрaлізовaно визнaчaються і регульовaних «спрaвжніх» aбо «нaсущних» 
потреб індивідів.  

Мaрксизм відмовляв індивіду в прaві приймaти сaмостійні економічні 
рішення, зaтaврувaвши цю сферу як «негaтивну свободу». Джерело подібних 
теоретичних положень у тому, що володіння привaтною влaсністю 
передбaчaлося єдиним джерелом економічної влaди. 

Стaновлення олігaрхічного клaсу номенклaтури в СРСР, що з'єднaв 
економічну влaду з політичної, історично спростувaло цей догмaт Мaрксa.  

Мaрксизм нaбувaв поширеність всюди, де влaдa спирaлaся нa 
неспрaведливість і нерівність, які споруджувaли перешкоди нa шляху 
людських бaжaнь, нaпрaвляючи невдоволення тa aгресію людей нa 
«зловмисників», якими будь-якa соціaльнa групa моглa виявитися прaктично 
в будь-який момент.  
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Тaким чином, мaрксизм як економічнa, соціaльно-політичнa, 
філософськa теорія, ідеологія пролетaріaту виник в 40-і роки XIX століття в 
Німеччині, у відповідь нa суспільну потребу в теоретичному обгрунтувaнні 
нового суспільно-політичного руху - робітничого руху. Основоположники 
мaрксизму Кaрл Мaркс і Фрідріх Енгельс були не тільки теоретикaми, aле і 
оргaнізaторaми боротьби пролетaріaту зa свої прaвa. 
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ОФШОРНІ ЗОНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 
Найбільш суттєвою рисою сучасного розвитку світової економіки є 

глобалізація, яка проявляється у зростанні економічної залежності між 
країнами світу. Важливою формою інтернаціоналізації господарського життя 
є міжнародний рух капіталів.  

На сучасному етапі розвитку економіки досить поширеними стали так 
звані «офшорні зони». Термін «офшор» в перекладі з англійської означає 
«поза берегом», це такий невеликий регіон (юрисдикція) на території окремо 
взятої країни, в якому, по-перше, присутні відносно низькі податки, а по-
друге, відсутні відносно великі напруження з приводу створення нової 
компанії [1, с. 43]. Офшором також може бути ціла країна − Багами, Кіпр, 
Ліхтенштейн та ін. Дослідження даного питання є актуальним у зв’язку зі 
значним поширенням офшорів на території України. 

«Офшорні зони»  мали місце у багатьох працях зарубіжних та 
вітчизняних економістів серед яких: О. О.  Бондаренко, Ю.О.Волкова,            
Н. В. Ворнавський, І. І. Галкін,  Ю. В. Сорокін та інших. 

Вважається, що офшори виникли ще в Давній Греції − коли в Афінах 
ввели податок на експорт і імпорт товарів, купці вирішили реалізовувати 
свою продукцію на сусідніх островах, де податків не існувало взагалі.            
У XV ст. англійці продавали вовну не в себе на батьківщині, а у Фінляндії, 
де, знову ж таки, податкова служба особливо не лютувала. У XVIII ст. 
американці «з метою податкової оптимізації» використовували Латинську 
Америку, щоб обійти високий податок на імпорт, встановлений Англією для 
своїх колоній. У нас епоха офшорів почалася в 1991 р., тоді відкрити один 
офшор коштувало близько 5 тис. дол. Зараз оголошення про послуги по 
створенню та обслуговуванню офшорів досить поширені і мінімальні тарифи 
впали до 500 дол.[2]. 
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Сьогодні спостерігається зростання інтересу підприємців всього світу до 
офшорних зон, про це свідчить те, що майже половина світового руху 
капіталів у прямій та позиковій формах проходять через офшорні компанії. 

Офшорні компанії не є якимись нелегальними або забороненими 
інструментами. За правильної організації та управління вони можуть бути 
ефективними механізмами для зниження податкових платежів та захисту 
активів на цілком законних підставах. 

В Україні офшорними зонами можна назвати спеціальні (вільні) 
економічні зони (ВЕЗ), що розглядаються як один із важливих інструментів, 
за допомогою яких досягається відкритість економіки нашої держави 
зовнішньому світові і стимулюється міжнародне економічне співробітництво 
на основі залучення іноземних інвестицій. В Україні виділяють  11 ВЕЗ, але  
діяльність їхня тимчасово призупинена. 

Правовий режим ВЕЗ в Україні визначається Законом України «Про за-
гальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних 
зон» від 13 жовтня 1992 р. [3]. Цей закон визначає порядок створення та 
ліквідації і механізм функціонування даних зон на території України, 
загальні правові й економічні основи їхнього статусу, а також загальні 
правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з 
місцевими радами народних депутатів, органами державної виконавчої влади 
тощо. 

Привабливість офшорного механізму для українських підприємців 
підсилюється двома досить важливими на сьогодні обставинами: 
нестабільністю фінансових інститутів України, високим ступенем ризику. 
[4,с.70]. 

Разом з тим, офшорному бізнесу притаманні негативні якості, оскільки 
«податкові гавані» та «фінансові раї» стали ключовою ланкою у 
різноманітних схемах легального та нелегального ухилення від 
оподаткування, важливим елементом тіньової економіки, з якою боряться всі 
країни світу. 

Слід також зазначити, що до негативних сторін наявності офшорних 
територій у глобальній економіці  відносять: недобросовісну податкову 
конкуренцію та ухилення від оподаткування, створення елементів нестабільності 
у світовій економіці та фінансах у зв’язку з можливістю накопичення в 
офшорних зонах великих обсягів капіталів, насамперед спекулятивних, 
створення умов для відтоку капіталів, підтримку тіньової економіки, зменшення 
зайнятості в країнах-донорах, отримання позаконкурентних переваг тими 
компаніями, які використовують офшори [5, с. 24]. 

Тема відмивання українських капіталів досить проблемна, тому що 
кожного року з України на закордонні рахунки через офшорні зони 
переводяться мільярди гривень, цьому сприяє наше недосконале 
законодавство у сфері валютного контролю. Це все негативно впливає на 
розвиток української економіки і економічної безпеки держави в цілому. 
Зрозуміло, що вивезені кошти при цьому залишаються в офшорних зонах, 
підтримуючи економічну стабільність інших країн. 
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За останні два роки вітчизняні банки перерахували в офшори цілий 
державний бюджет. З України виведено понад 53 млрд. доларів, або більше 
ніж 400 млрд. грн. [6]. 

Всі вище зазначені негативні риси в цілому призводять до послаблення 
регулюючих вимог у фінансовій системі і негативно впливають на 
благополуччя світового суспільства в цілому, підриваючи фінансову 
стабільність[1, с.44]. 

Щоб оцінити ситуацію з офшорами в Україні, потрібно зрозуміти, що їх 
використання переслідує дві мети: перша – те, для чого офшори спочатку 
створювалися, а саме, зменшення оподаткування, і друга причина, яка більш 
властива країнам з нестабільною правовою системою – це захист права 
власності. 

На сьогоднішній день українському уряду слід активніше зайнятися 
реформами, очищенням судової системи, щоб повернути громадянам довіру 
до цієї системи. Було б корисно поліпшити умови для ведення бізнесу, в тому 
числі й у сферах захисту права власності, верховенства права та інших 
сферах, які могли б дати бізнесові достатній рівень безпеки, щоб їм не 
довелося передавати право власності в іншу юрисдикцію [7].  

Отже, одним з найважливіших завдань будь-якої держави є правовий 
контроль над офшорним бізнесом. Адже бізнесмени, які прикриваються 
офшорними операціями з метою «відмивання грошей», переходять у 
тіньовий сектор діяльності і ставлять у глухий кут економічний розвиток, пе-
решкоджають протіканню трансформаційних процесів, спрямованих на по-
ліпшення добробуту країни. Необхідно, щоб законодавство постійно 
вдосконалювалося тоді офшорні зони почнуть використовуватись лише як 
законний інструмент мінімізації оподаткування шляхом його планування, що 
визначається як зменшення розміру податкових зобов'язань шляхом 
цілеспрямованих правомірних дій платника податку, які включають повне 
використання всіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та 
інших законних прийомів і способів.   
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У наш час на даному етапі розвитку ринкової економіки особлива увага 

приділяється фінансовій сфері, а найбільше – фінансовому стану 
підприємства, оскільки починаючи з підприємства формується фінансове 
становище його працівників, галузі народного господарства, регіону та 
країни в цілому. Питання рентабельності набуває великого значення, 
особливо якщо детально досліджувати проблему світової фінансової кризи, 
яка стала викликом для економік багатьох розвинених країн і Україна не є 
винятком. 

Основним фінансово-економічним показником діяльності підприємства 
в ринкових умовах є прибуток. Проте прибуток показує лише абсолютний 
ефект діяльності підприємства, без врахування використаних при цьому 
ресурсів.  Співвідношення прибутку підприємства і факторів його 
виникнення є показником рентабельності. 

Оцінці рентабельності діяльності торговельних та промислових 
підприємств багато уваги приділяють як вітчизняні, так і іноземні 
економісти, серед яких можна виділити В.Г. Андрійчука, В.В. Горлачука, 
Л.Л. Мельника, Н.О. Власову, Н.М. Ушакову, О.В. Павловську та 
інших. Проте, швидкозмінні умови господарювання підприємств потребують 
пошуку нових підходів до вивчення рентабельності та шляхів підвищення 
ефективності господарсько-фінансової діяльності. 

Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує 
рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що наявні на 
господарстві, в процесі виробництва і реалізації продукції. Підприємство 
рентабельне, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на 
виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність 
характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про 
спроможність підприємства збільшувати свій капітал [3]. 

До основних функцій рентабельності можна віднести:  
– облікову функцію, яка пов'язана з фіксуванням результатів 

діяльності фірми, показує зростання або зниження обсягів виробництва;  
– оціночну функцію, яка порівнює фактичні значення прибутку з 

витратами, ціною та доходами , допомагає встановлювати оптимальну ціну 
до обсягу випущеної продукції;  
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– стимулюючу функцію, яка дозволяє підприємству успішно 
протидіяти негативним змінам у економічній сфері. 

Показники рентабельності повніше, ніж прибуток, характеризують 
остаточні результати господарювання, тому що їх величина відображає 
співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Їх 
використовують і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. 
Різноманітність варіантів рішень, що приймаються при визначенні прибутку, 
поточних витрат, авансованій вартості для розрахунку рентабельності 
обумовлюють наявність значної кількості її показників Основні показники 
рентабельності можна об’єднати в наступні групи: показники рентабельності 
капіталу (активів); показники рентабельності продукції; показники, 
розраховані на основі потоків наявних грошових коштів [2]. 

Одним з факторів зростання рентабельності та підвищення ефективності 
виробництва є розширення. Розширити виробництво можна як екстенсивним 
шляхом, тобто збільшити кількість залучених факторів, так і інтенсивним 
шляхом - за рахунок поліпшення технологій. 

Бухгалтерська звітність дозволяє розрахувати велику кількість 
показників рентабельності, тому їх необхідно систематизувати в аналітичні 
групи з метою впорядковування і забезпечення оптимальності при виконанні 
аналітичних процедур [1].  

Рентабельність характеризує фінансові результати та дохідність різних 
напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), 
окупність витрат. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають кінцеві 
результати господарчої діяльності підприємства, тому що їх величина 
показує співвідношення ефекту до наявних або використаних ресурсів. Їх 
використовують для оцінки діяльності підприємства та як інструмент в 
інвестиційній політиці та ціноутворенні [2]. 

Збільшення показників рентабельності підприємства значною мірою 
залежить від зростання чистого прибутку, який залишається в розпорядженні 
підприємства після сплати податків. Адже в умовах ринкової економіки 
чистий прибуток є основою економічного та соціального розвитку 
підприємства. Тому для підвищення рівня рентабельності 
підприємства,  досліджується власне місце та місце конкурентів на ринку 
споживачів, проводяться маркетингові дослідження та робиться прогноз 
кон’юнктури ринку, приймаються заходи для збільшення виручки 
підприємства, бо саме вона має великий вплив на прибуток. У свою чергу, 
прогресивні технології у виробництві та обслуговуванні, вдосконалена 
організація виробництва та обслуговування, технічна оснащеність 
підприємств, підвищення продуктивності праці, прогресивні інформаційні 
технології, економія на підприємствах, вдосконалена система оплати праці, 
підвищення мотивації, все це сприяє підвищенню рентабельності 
підприємства  [4]. 

Сама рентабельність характеризує рівень прибутковості і більшою 
мірою, аніж прибуток показує кінцеві результати діяльності підприємства. 
Тільки після оцінки факторів впливу на рентабельність, підприємство може 
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виявити, за рахунок чого можливе нарощення обсягів виробництва і 
реалізації товарів. Заходи, щодо здійснення оцінки факторів впливу на 
рентабельність направлені на підвищення продуктивності праці працівників, 
зменшення витрат на виробництво продукції, цінову політику, покращення 
системи маркетингу на підприємстві, тощо. 

Виявлення зайвих для підприємства запасів товарно-матеріальних 
ресурсів у вигляді непрацюючого устаткування, машин, приладів, 
понаднормативних запасів сировини, матеріалів, інструментів й інших 
цінностей однаково важливе і на стадії планування прибутку, і  в процесі 
повсякденного контролю за виконанням плану прибутку. Саме виявлення 
«зайвого» на підприємстві та своєчасно прийняті заходи щодо залишених 
запасів, вкладання фінансових ресурсів у такі активи, можуть суттєво 
уповільнити обіговість коштів підприємства, що у свою чергу призведе до 
зниження рентабельності виробництва. 

 Таким чином, для зростання прибутку та підвищення рентабельності, 
підприємства повинні бути зацікавлені у залученні всіх залишених запасів, 
намагаючись використати всі можливі шляхи вдосконалення виробництва та 
підвищення конкурентоспроможності власної продукції. 
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РОЛЬ ЄВРОРЕГІОНІВ У РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНІ 
 
Метою статті є висвітлення теоретичних засад розвитку та 

функціонування євро регіонів їх перспектива розвитку як вищої 
організаційної форми транскордонного співробітництва та узагальнення 
актуальних проблем їх діяльності. 

Дослідженням різних форм транскордонного співробітництва, а також 
особливостей функціонування єврорегіонів,відображені у наукових працях 
таких вчених, як В.Демченко, О. Жук, В. Ляшенко, Н. Мікула, О.Піріашвілі, 
О. Соскін, Д. Стеченко, В. Толкованов,Ю. Цибульська та ін. Значна частина 
даних досліджень присвячена вивченню теоретичних питань соціально – 



170 
 

економічного розвитку прикордонних територій та практичної діяльності 
єврорегіонів.[2] 

Європейська інтеграція — це процес політичної, юридичної, 
економічної (а в деяких випадках — соціальної та культурної) інтеграції 
європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На 
даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок 
розширення Європейського Союзу та Ради Європи. Євроінтеграція — 
складний та суперечливий соціально-економічний процес налагодження 
тісного співробітництва європейських держав. [1] 

На першому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС 15 грудня 2014 
р. сторони домовилися актуалізувати Порядок денний асоціації Україна – ЄС 
(див. рисунок 1) [3]. 

 
 

Рис.1.Програмні документи у сфері євроінтеграційної політики України 
 
Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності економіки та 

темпів технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному 
європейському ринку та забезпеченню вільного доступу до новітніх 
технологій, капіталу, інформації; підвищенню кваліфікації робочої сили за 
умов їх вільного руху в межах єдиного ринку; створенню більш 
сприятливого інвестиційного середовища; істотному зростанню обсягів 
торгівлі на ринку ЄС; створенню передумов для прискореного зростання 
взаємообміну в галузях з підвищеним рівнем науки та техноємності; 
підвищенню якості регулятивних інститутів у бюджетній, банківській, 
фінансовій сферах та корпоративному управлінні. Економічна інтеграція 
також надасть можливість використовувати фонди регіонального розвитку 
ЄС для прискорення виходу на вищий рівень економічного розвитку, 
властивий більш розвиненим країнам Євросоюзу.[2] 

Один із видів євроінтеграції є єврорегіони. 
Єврорегіон́ - організаційна юридично закріплена форма 

транскордонного регіонального співробітництва між територіальними 
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громадами та/або органами державної влади прикордонних регіонів кількох 
держав зі спільним кордоном.[1] 

На сьогодні 15 областей України залучені до роботи 9 єврорегіонів. 
Першим з них став Карпатський єврорегіон, який був заснований 14лютого 
1993 р. у м. Дебрецені, де представники місцевої влади України, Польщі, 
Угорщини,Словаччини та Румунії підписали угоду простворення 
міжрегіональної асоціації «Карпатський регіон». 

«Буг», до складу якого входять прикордоннірегіони України, Польщі та 
Білорусі. Єврорегіон був створений у вересні 1995 року. Через йоготериторію 
проходять важливі комунікаційні шляхи,які з’єднують країни Західної 
Європи з Росією,Україною та Білорусією. 

«Нижній Дунай», був створений у серпні 1998року. До складу 
єврорегіону входять прикордонні райони України, Румунії та Молдови. 

«Верхній Прут» - єврорегіон був створений увересні 2000 року до 
складу якого увійшли прикордонні регіони України, Молдови та Румунії. 

«Дніпр» - єврорегіон, створений у 2003 році натериторії трьох держав - 
Росії, Білорусії та України.На території єврорегіону проходять важливі 
транспортні магістралі: залізничні шляхи,автомагістралі. 

«Ярославна» - єврорегіон, створений у квітні2007 року , до складу якого 
увійшли прикордонні регіони України та Росії. 

«Слобожанщина» - єврорегіон створений улистопаді 2003 року, до 
складу якого входять прикордонні регіони Росії та України. 

«Чорне море» - єврорегіон створений у вересні2008 року,до країн ,що 
входять до складу єврорегіону відносяться Україна,Румунія, Росія, 
Азербайджан, Туреччина, Греція,Болгарія, Вірменія, Грузія, Молдова. 

«Донбас» - єврорегіон створений у жовтні 2010року на  прикордонних 
регіонах Росії та України.[3] 

У Вінниці також існує євро регіон «Дністер» створений 2 лютого 2012 
року, до складу якого увійшли Вінницька область України, Сорокський, 
Флорештський и Шолданештський райони Молдови.Основною метою 
створення та діяльності Єврорегіону «Дністер» є здійснення програм 
комплексного гармонізованого розвитку територій, прилеглих до річки 
Дністер.[1] 

Метою створення даних євро регіонів є організація та координація 
спільної діяльності,сприяння економічному, науковому, 
екологічному,освітньому співробітництву, а також підтримка окремих 
проектів розвитку прикордонної інфраструктури сусідніх територій, 
сприяння розвитку контактів між громадянами країн – членів єврорегіонів, 
визначення потенційних напрямів багатостороннього співробітництва країн 
учасниць. 

Але на даний час до транскордонного співробітництва залучені не всі 
прикордонні регіони України. Тобто потенціал розвитку транскордонного 
співробітництва не вичерпаний і може бути використаний у довгостроковій 
перспективі.[2] 

Розвиток транскордонної співпраці,яка має істотне значення для 
розв’язання проблем прикордонних територій, пов’язаних з їх 
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периферійністю, сприятиме здійсненню господарської діяльності та 
прискоренню суспільно-культурних змін, що є необхідною запорукою 
налагодження добросусідських відносин. Однак у сьогоднішніх реаліях для 
України,особливо для її територій, процеси міжрегіональної інтеграції є 
новими, а тому потрібен час, щоб на державному, і на регіональному рівнях 
усвідомити їх важливість і забезпечити організаційно – правові,фінансові, 
кадрові можливості для підвищення участі регіонів у транскордонному 
співробітництві. 

Список проблем розвитку транскордонного співробітництва, зокрема 
проблем функціонування єврорегіонів на території України, є відкритим, 
його можна продовжувати в залежності від тих задач, що стоять перед 
нашою країною на даний час. Вцілому, єврорегіон є досить ефективним 
інструментом зовнішньої політики, здатним адаптуватися та змінюватися в 
залежності від існуючої на визначений момент ситуації, корегуватиме ту і 
способи дій, тим самим, може принести визначену користь у досягненні 
стратегічних задач країни.[2] 
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ВИГОДИ ТА РИЗИКИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З  МІЖНАРОДНИМ 

ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ 
 

Сучасний етап економічного розвитку України ознаменувався глибокою 
соціально-економічною кризою та нестабільністю політичної системи. 
Падіння ВВП, прогресуючий рівень інфляції, девальвація національної 
валюти, дефіцитний платіжний баланс, значне зубожіння нації, ріст 
безробіття та збройний конфлікт на Сході держави – усе це спрямовує усі 
зусилля державної влади на проведення болючих реформ та трансформацій 
передусім економічної, монетарної, фіскальної та нормативно-правової 
політики. Важливим елементом проведення вищезазначених перетворень є їх 
фінансування. В період економічних потрясінь, основним джерелом 
фінансових ресурсів виступають міжнародні фінансові організації та окремі 
держави, які спроможні надати фінансову допомогу тій чи іншій країні у 
вкрай нелегкий для неї час. 
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Проте, у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, з 
окремими державами чи будь-якими іншими кредиторами існують як вигоди, 
так і ризики. Саме тому дослідження даної тематики є неабияк актуальним у 
наш час, оскільки за останні роки наша держава значною мірою посилює 
свою співпрацю із рядом найбільш впливових міжнародних фінансових 
інституцій, основною з яких є Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

Теоретичне дослідження особливостей співпраці України з 
міжнародними фінансовими інституціями висвітлювали у своїх працях такі 
науковці, як О. Рогач, С. Боринець, В. Кабанов, В. Колосова та ін. [1, с. 325]. 

Метою даної роботи є висвітлення особливостей співпраці, обсягів 
кредитування України з боку МВФ, а також виявлення вигод та ризиків від 
даного співробітництва. 

Починаючи з 1994 р., основними цілями співпраці України з МВФ, як 
правило, були покриття дефіциту державного бюджету, стабілізація 
фінансової системи України, отримання фінансових ресурсів для проведення 
структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного 
зростання [1, с. 326]. 

З усіх можливих у МВФ механізмів кредитування, за період з 1994 р. по 
2015 р. Україна найчастіше отримувала позики за умовами «Стенд-бай» 
(Stand-by) та механізму розширеного фінансування (EFF) (табл. 1). Перший 
передбачає відкриття кредитної лінії позичальнику на визначену суму коштів 
строком до 3-х років, які той може повністю або частково використовувати, в 
залежності від існуючих у нього потреб. Механізм розширеного 
кредитування складніший, але передбачений на надання кредитів на 
триваліший строк і в більших розмірах. Його особливість полягає у тому, що 
на відміну від «Стенд-бай», кредитні кошти надходять невеликими 
траншами, отримання яких, як і кредитів від МВФ взагалі, залежить від 
виконання країною-позичальницею встановлених фондом вимог. 

Таблиця 1 
Розмір та механізми кредитування України  з боку МВФ, млрд. дол. 

США 
Механізм 

кредитування 
Періоди

1994-2007 р.р. 2008-2013 р.р. 2014-2015 р.р.
«Стенд-бай» 2,7 14 4,3 
Механізм 

розширеного 
кредитування 

1,6 - 6,7 

Разом 4,3 14 11 
Джерело: складено автором за даними [2] 
 
Так, в період з 1994 р. по 2015 р. за різними механізмами кредитування 

Україна отримала від МВФ 29,3 млрд. дол. США. При чому 24 млрд. дол. 
США або 82 % всієї суми кредитів було отримано за останні 8 років, а 11 
млрд. дол. США або 38 % – у 2014-2015 р.р., тобто за останні 2 роки, що явно 
є свідченням того, що Україна в останні роки все більше поглиблюється в 
«боргову яму».  
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Станом на 01.01.16 борг України перед МВФ складає 12,5 млрд. 
спеціальних прав запозичення (СПЗ) або 17,4 млрд. дол. США, що по 
відношенню до державного боргу (65,5 млрд. дол. США на ту ж дату) 
становить 26 %, тобто понад чверть усіх боргів України належить МВФ [2]. 
Тим не менш, сьогодні співпраця по отриманню кредитів від фонду 
продовжується. 

12 лютого 2015 р. Україною було підписано меморандум про 
чотирирічну співпрацю з МВФ в рамках механізму розширеного 
кредитування обсягом 17,5 млрд. дол. США. Програма співпраці містить ряд 
вимог, серед яких можна виділити такі: 

– поступове підвищення тарифів на газ та опалення до 2017 року; 
– проведення ряду реформ, зокрема в банківській, судовій та податковій 

сферах, а також атикорупційної реформи; 
– скорочення видаткової частини державного бюджету; 
– скорочення числа державних службовців та ліквідація спеціальних 

пенсій та ін. [3]. 
З вищезазначених вимог, найбільш вразливими для населення є 

підвищення тарифів на газ та опалення, оскільки при інфляції 43 % у 2015 
році [2], при відсутності росту заробітних плат, зокрема й мінімальної, 
платоспроможність домогосподарств залишає бажати кращого.  

Як правило, для отримання фінансової допомоги, державні органи влади 
вимушені були йти на досить жорсткі кроки, серед яких підвищення 
пенсійного віку, замороження соціальних стандартів, скорочення соціальних 
програм, скорочення видатків з державного бюджету та ін. Усе це 
виявляється у соціальному невдоволені щодо діяльності влади, а співпраця з 
фондом взагалі не раз піддавалась критиці серед українців. 

Підсумовуючи вищесказане, можемо казати про те, що співпраця 
України з МВФ несе більше ризиків, аніж вигод. До останніх можемо 
віднести залучення фінансових ресурсів, що їх отримує держава в скрутний 
час, на реалізацію перетворень у фіскальній та монетарній політиці, 
стимулювання ділової активності та ін. 

Ризики ж охоплюють набагато більший ареал. По-перше, висуваючи 
вимоги для отримання кредитів, МВФ надає консультації щодо виходу 
країни з кризи, проте, як правило, вони є досить поверхневими і 
малоефективними, оскільки не враховують усіх особливостей розвитку 
національної економічної системи у той чи інших період часу. По-друге, 
беручи кредити у МВФ, наша держава все більше нарощує державний борг, 
оскільки часто частина чергового траншу йде на погашення інших кредитів. 
По-третє, враховуючи реалії політичної системи України, реальні, системні, 
соціально-орієнтовані реформи проводяться вкрай рідко, а отримані кошти 
«проїдаються» українською соціально-економічною системою.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛНИХ                

ВІДНОСИН УКРАЇНИ 
 

Останнім часом в Україні відбуваються суттєві зміни у 
зовнішньоторговельній політиці держави: закриття одних зовнішніх ринків 
та відкриття інших, що спричиняє зміну в обсягах експорту та імпорту, а 
також зовнішньоекономічних партнерів на макро- та мікрорівні [1,  с. 138]. 

Суттєвий внесок у дослідження питань, пов’язаних з аналізом 
зовнішньоторговельних відносин зробили такі науковці: Л. Абалкін,             
А. Вічевич, О. Гребельник, І. Дахно, О. Шкурупій, Ю. Козак, С. Соркін та ін.  

Зовнішньоторговельні відносини являють собою систему відносин 
однієї країни з іншими країнами з приводу обміну, тобто купівлі-продажу, 
товарів та послуг. З цих відносин випливають експортно-імпортні операції, в 
результаті проведення яких відбувається ввезення та вивезення товарів та 
послуг із однієї країни в іншу. Держава, як центральний орган управління, 
забезпечує регулювання та контроль за даними операціями за допомогою 
зовнішньоторговельної політики, суть якої полягає у стимулюванні й 
розвитку торговельних відносин з іншими країнами [2, с. 122]. 

Скориставшись даними наведеними в табл. 1, проаналізуємо зміни 
обсягів експорту та імпорту у географічному вимірі. 

Таблиця 1 
Географічна структура обсягів зовнішньої торгівлі України                         

за 2013 та 2015 роки 

Країна 

Експорт Імпорт 
2013 2015 2013 2015 

млн. дол. 
США % млн. дол. 

США % млн. дол. 
США % млн. дол. 

США % 

Всього  63312 100 38134 100 76964 100 37502 100 
у тому числі: 

Росія 15065 23,8 4830 12,7 23234 30,2 7485 20,0
Китай 2727 4,3 2399 6,3 7901 10,3 3770 10,1
Туреччина 3805 6,0 2772 7,3 1853 2,4 851 2,3 
Єгипет 2721 4,3 2081 5,5 137 0,2 55 0,1 
Італія 2358 3,7 1980 5,2 2087 2,7 976 2,6 
Польща 2548 4,0 1977 5,2 4069 5,3 2325 6,2 
Індія 1975 3,1 1444 3,8 838 1,1 443 1,2 
Німеччина 1604 2,5 1329 3,5 6771 8,8 3900 10,4
Франція 690 1,1 498 1,3 1730 2,2 892 2,4 

Джерело: складено автором за даними [3] 
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Як видно з табл. 1, обсяги експортних та імпортних операції України 
загалом, та з її основними торговельними партнерами зокрема, починаючи з 
2013 року, мають стійку тенденцію до зниження. Це й не дивно, якщо 
враховувати події відповідних років, впродовж яких українська економіка не 
лише втратила частину ВВП, а й поринула у рецесію, яку супроводжували 
повна девальвація національної валюти та різкі темпи інфляції.  

Так, Росія, як торговельний партнер України, за аналізований період 
знизила свої позиції у структурі обсягів експорту із 23,8 % або 15065 млн. 
дол. США у 2013 році до 12,7 % або 4830 млн. дол. США у 2015 році, 
залишаючись, тим не менш, основною країною-партнером зовнішньої 
торгівлі. Приблизно те ж відбувалося і у структурі обсягів імпорту України з 
Російської Федерації. Натомість експорт до ряду найбільших європейських 
торговельних країн-партнерів з України, зокрема до Італії, Польщі, 
Німеччини та Франції за аналізований період збільшився у відсотковому 
відношенні із 11,3 % у 2013 році до 15,2 % у 2015 році. Причиною цього 
може слугувати, з одного боку, напруженість відносин України з Росією в 
останній час, а з іншого – розширення співпраці України з європейськими 
державами, зокрема в рамках Угоди про асоціацію України з ЄС. 

Торгівля України з Китаєм за аналізований період також 
продемонструвала зростання із 4,3 % у 2013 році до 6,3 % у 2015 році по 
відношенню до загального обсягу експорту. Обсяг імпорту України з Китаєм 
у абсолютному відношенні скоротився майже вдвічі, у відносному ж 
залишився майже без змін. 

Розглянемо товарну структуру зовнішньоторговельних операцій України 
за 2013-2015 р.р., скориставшись табл. 2. 

Таблиця 2 
Товарна структура зовнішньої торгівлі України  

за 2013 та 2015 роках 

Назва товарів 

Експорт Імпорт 
2013 2015 2013 2015 

млн. 
дол. 
США 

% млн дол. 
США % млн дол. 

США % млн дол. 
США % 

Всього 63312 100 38134 100 76964 100 37502 100
в тому числі: 

Продукти тваринного 
походження 1084 1,7 823 2,2 1892 2,5 547 1,5 
Продукти рослинного 
походження 8876 14,0 7972 20,9 2670 3,5 1144 3,1 
Готові харчові 
продукти 3557 5,6 2469 6,5 3219 4,2 1606 4,3 
Мінеральні продукти 7495 11,8 3099 8,1 22362 29,1 11682 31,2
Недорогоцінні метали 
та вироби з них 17571 27,8 9473 24,8 5003 6,5 2003 5,3 
Електротехнічне 
обладнання 6975 11,0 3944 10,3 12470 16,2 6275 16,7

Джерело: складено автором за даними [3] 
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Як видно з табл. 2, основними товарами експорту України є продукти 
рослинного походження (овочі, плодові та зернові культури), мінеральні 
продукти (кам’яне вугілля, нафта, газ та інші мінерали) та недорогоцінні 
метали та вироби з них (чорні та кольорові метали), які у загальному 
обсягу експорту товарів за 2013 рік склали 14,0 %, 11,8 % та 27,8 % 
відповідно, а за 2015 рік – 20,9 %, 8,1 % та 24,8 %, тобто у 2015 році 
порівняно з 2013 роком спостерігається зростання першої та спад останніх 
двох груп товарів. 

Щодо структури імпорту товарів в Україну, то тут чітко виділяються дві 
групи товарів – мінеральні продукти та електротехнічне обладнання. Їх 
частка у загальному обсязі імпорту у 2015 році порівняно з 2013 роком 
зросла із 29,1% та 16,2 % до 31,2 % та 16,7% відповідно. Дана ситуація 
вкотре доводить енергетичну залежність України від зовнішнього ринку, 
оскільки основними імпортованими товарами із групи мінеральних продуктів 
є нафта і природний газ. 

Підводячи підсумки, слід сказати про те, що обсяг 
зовнішньоторговельного обороту України у 2015 році порівняно з 2013 
роком спав на 46,1 %, майже в півтора рази, із 140 млрд. дол. США у 2013 
році до 75,6 млрд. дол. США у 2015 році. Дана ситуація свідчить про значний 
спад ділової активності в Україні, зокрема, та спад економічного становища 
країни, загалом. 

Починаючи з 2015 року, Україна як суб’єкт світового ринку почала різко 
змінювати географію експортно-імпортних операцій. Частка Російської 
Федерації у загальній структурі обсягів експорту почала стрімко 
зменшуватись, натомість даний показник Китаю, Туреччини, Єгипту, Італії 
та інших країн продемонстрував зростання. 

Також, товарна структура експорту свідчить про переважання в ній 
сировини та матеріалів, а товарна структура імпорту – про переважання 
енергоресурсів та готової продукції. Це означає, що Україна була й 
залишається джерелом сировини для більш розвинених країн, що є вкрай 
негативним. Адже замість як використовувати сировину для подальшої 
переробки і продажу вже готової продукції, в тому числі й за кордон, ми 
змушені імпортувати товари з інших країн, для виробництва яких в нашій 
країні є усі умови, окрім капітальних інвестицій. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
ТОРГІВЛІ 

 
Ефективність діяльності підприємства визначають різні фактори. В 

межах теорії ефективності існує проблема відсутності єдиного підходу 
оцінки ефективності діяльності підприємств. Оцінка ефективності повинна 
враховувати різні аспекти діяльності підприємства і охоплювати показники 
як поточної так і динамічної оцінки. Головною ознакою ефективності 
(продуктивності) може бути необхідність досягнення мети виробничо-
господарської діяльності підприємства з найменшими витратами суспільної 
праці або часу. Проблема підвищення ефективності виробництва полягає в 
забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю 
затрачених трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів. Тому 
критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є 
зростання продуктивності суспільної праці. 

Значний вклад у розробку та вивчення проблеми ефективності внесли 
такі вітчизняні та іноземні автори, 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, П. Т. Саблук, 
Е. А. Смірнов, О. Л. Устенко, Л. М. Христенко, А. В. Шегеда та інші.  Однак 
нестабільність та невизначеність сучасних економічних умов 
функціонування підприємств потребують подальшого дослідження і 
визначення адекватних вимогам сучасності шляхів стабілізації та можливого 
підвищення ефективності їх роботи. 

Метою дослідження є визначити особливості оцінки ефективності 
діяльності підприємства в сучасних умовах, розкрити сутність основних 
сучасних концепцій оцінювання ефективності та удосконалення оцінки 
ефективності діяльності підприємства. 

Серед економічних проблем, що постають перед економікою України, 
на перший план наукового пошуку виходять питання підвищення 
ефективності діяльності підприємств. Зміст категорії ефективність складний 
та багатогранний, і не існує єдиного визначення цього поняття. Загалом 
ефективність – це категорія, що характеризує продуктивність будь яких 
затрат; це комплексне відображення кінцевих результатів використання 
засобів виробництва і трудових ресурсів [3]. 

Основним показником ефективності діяльності підприємства 
визнається рентабельність. Аналіз рентабельності підприємства 
проводиться за допомогою: показників рентабельності, з використанням 
витратного підходу (рентабельність продукції, рентабельність операційної 
діяльності та інші); показників, що характеризують прибутковість продажу 



179 
 

(чиста рентабельність продажу та інші); показників ефективності 

використання ресурсів, або ресурсний підхід (рентабельність власного 

капіталу, рентабельність активів) [1]. 

Рівень рентабельності всіх суб’єктів господарювання залежить від 

величини прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, величини 

основних виробничих фондів і нормованих обігових засобів. Важливими 

факторами, які забезпечують зростання прибутку та рентабельності 

підприємства, слугують зростання продуктивності праці, економія 

матеріальних ресурсів, підвищення фондовіддачі та рівня технічного 

прогресу, а саме: механізації та автоматизації трудомістких технологічних 

процесів, удосконалення організації виробництва та ін. Якомога повніше 

врахування підприємством таких факторів сприятиме підвищенню 

ефективності його діяльності [2, с. 80]. 

 Більше детально розглянемо показники економічної ефективності, яка 

включає наступні складові: 

1. Рентабельність продажів: 

 
 де Рпр – рентабельність продажів; 

Пзр – прибуток за звітний період (рік); 

Vзр – обсяг продажів за звітний період (рік). 

Зменшення цього показника означає падіння попиту на продукцію 

підприємства і, як наслідок, – зниження рентабельності продажів. 

2. Рентабельність активів:  

 
 де Ракт – рентабельність активів; 

Пзр – прибуток (чистий) за звітний період; 

Азр – активи (підсумок балансу) на кінець звітного періоду. 

Рентабельність активів показує ефективність використання 

інвестованого в майно фірми капіталу – основного й оборотного. Низький 

рівень рентабельності активів у порівнянні із цим показником інших фірм 

свідчить про низький попит на продукцію фірми або ж про перекладання 

капіталу в активи. 

3. Рентабельність основного капіталу: 

 
 де Росн – рентабельність основного капіталу; 

Пзр – прибуток (чистий) за звітний період; 

Ок – основний капітал за винятком амортизації на кінець звітного 

періоду. 

Чим вище величина цього показника, тим ефективніше використання 

основних коштів підприємства. 
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4. Рентабельність власного капіталу: свідчить про ефективність 

використання тієї частини капіталу, яка інвестована у фірму за рахунок 

власних джерел фінансування, і розраховується за формулою: 

  

 де Рв – рентабельність власного капіталу; 

Пзр – прибуток (чистий) за звітний період; 

Ск – власний капітал (балансова вартість) на кінець звітного              

періоду[1]. 

Ефективність підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів: 

попиту на продукцію, що випускається, її конкурентоспроможності, 

технічного рівня виробництва, його відповідності сучасним вимогам, 

кваліфікації виробничого і управлінського персоналу тощо. В сучасних 

умовах підвищення ефективності підприємства є головним стратегічним 

напрямком розвитку всіх галузей економіки, об’єктивною необхідністю, 

викликаною вимогами економічних законів. Основні фактори підвищення 

ефективності виробництва - це підвищення його технічного рівня, 

вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна обсягу і 

структури виробництва, поліпшення якості природних ресурсів та інші. 

Важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності функціонування 

підприємств [3]. 

Таким чином, успішна реалізація стратегії розвитку підприємства 

передбачає здійснення результативної, ефективної та конкурентоспроможної 

господарської діяльності. Основні чинники підвищення ефективності 

діяльності підприємства полягають в підвищенні його технічного рівня, 

вдосконаленні управління, організації виробництва і праці, зміні обсягу та 

структури виробництва, поліпшенні якості природних ресурсів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 
 
Сьогодні в економіці України відбуваються швидкі та не до кінця 

прогнозовані перетворення, спричинені політичними та іншими факторами 
впливу. Зрозуміло, що для стабілізації та розвитку нашої держави внутрішніх 
фінансових ресурсів недостатньо, у зв’язку з чим привабливими стають 
кошти іноземних інвесторів. Тому вирішення питань ефективного залучення 
та використання іноземних інвестицій в Україні є одним із найбільш 
актуальних завдань економічної науки. Формування сприятливого 
інвестиційного клімату є одним із стратегічних завдань, що сьогодні стоять 
перед українською державою, від реалізації якого залежить можливість 
стабілізації національної економіки та її подальша соціально-економічна 
динаміка. 

Актуальним питанням залучення іноземних інвестицій в економіку 
України і поліпшення її інвестиційного клімату присвячено чимало праць 
українських вчених, зокрема Л. Борщ, О. Гаврилюка, А. Гайдуцького,            
В. Гейця, А. Дуки, Ю. Козака, Б. Кваснюка, А. Яценко, О. Завгородньої,            
В. Тарасович, О. Задорожної  та інших. 

Метою даної роботи є аналіз інвестиційного клімату України в сучасних 
умовах, можливості його та розробка пропозицій щодо покращення 
інвестиційного клімату України. 

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності 
соціальних, економічних, правових, політичних, соціокультурних передумов, 
що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу 
господарську систему. [1, c. 165] 

В сучасній економічній теорії розрізняють дві основні форми 
міжнародних інвестицій — портфельні і прямі. Портфельні інвестиції — це 
суто фінансові активи у вигляді облігацій та акцій, які деномінуються у 
національну валюту. Проте, більш поширеними у наш час є прямі інвестиції, 
які являють собою реальні капіталовкладення в підприємства, землю, основні 
виробничі фонди або ж здійснюються за допомогою експортних 
інвестиційних товарів чи передачі технологій, досвіду управління, коли 
інвестор зберігає контроль над інвестованим капіталом. Прямі інвестиції 
використовуються, як правило, під час створення нових фірм (спільних 
підприємств) або ж для встановлення контролю над діючою фірмою шляхом 
закупівлі контрольного пакету акцій. [2] 

Щодо самих інвестицій, то відповідно до чинного законодавства 
України вони можуть здійснюватися у таких формах, як:  

– часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з 
українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки 
діючих підприємств;  
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– створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, 
філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або 
придбання у власність діючих підприємств повністю;  

– придбання нерухомого чи рухомого майна шляхом прямого 
одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та 
інших цінних паперів;  

– придбання самостійно чи за участю українських юридичних або 
фізичних осіб прав на користування землею та використання природних 
ресурсів на території України;  

– придбання інших майнових прав;  
– господарська (підприємницька) діяльність на основі угод про розподіл 

продукції;  
– інші форми, які не заборонені законами України, в тому числі без 

створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської 
діяльності України. [1, c. 165] 

Україна має значний інвестиційний потенціал, зокрема: є одним з 
найбільших потенційно містких ринків в Європі; володіє багатими 
природними ресурсами; має високий рівень науково-дослідних розробок у 
багатьох галузях науки і техніки та значний науково-технічний потенціал; 
володіє значним сільськогосподарським потенціалом; має добре розвинену 
інфраструктуру; має відносно дешеву кваліфіковану робочу силу. [1, с. 167] 

Однак, попри ці суттєві переваги, інвестиційна привабливість України 
сьогодні залишається низькою, оскільки інвестиційний клімат в Україні є 
досить ризикованим. Події 2013-2014 рр. в Україні суттєво погіршили 
національну економічну ситуацію та трансформували зовнішньоекономічну 
діяльність нашої держави. Збройний конфлікт на Сході України, звуження 
або закриття ринку Росії мали вкрай негативний вплив на платіжний баланс 
країни. З початку 2014 року Україна втратила 13592,1 млн. дол. (у т.ч. за 
рахунок курсової різниці – 12246,5 млн. дол.) інвестицій, у той час як 
приплив капіталу становив лише 2451,7 млн. дол. США. Сукупний обсяг 
залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку України на 31 грудня 2014 р. становив 
45916,0 млн. дол. США та в розрахунку на одну особу населення складає 
лише 1072,0 дол. [3]. 

Малий обсяг інвестицій в Україну є ключовим показником 
несприятливого інвестиційного клімату. За результатами досліджень 
Європейської бізнес асоціації 85% підприємців незадоволені станом 
інвестиційного клімату в Україні [4]. Серед основних негативних рис 
інвестиційного клімату в Україні експерти визначають: політичну та 
економічну нестабільність, збройний конфлікт на Сході України, 
незавершеність процесу реформ, високий рівень корумпованості та 
забюрократизованості політичної системи, недосконалість та протиріччя 
законодавчої бази, відсутність єдиної стратегії щодо заохочення інвестицій, 
непередбачуваність податкової політики, слабку судову систему, слабке 
валютне регулювання, непослідовну політику НБУ, неефективну роботу 
митниці.  
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За результатами дослідження Світового банку Doing Business 2015, за 
легкістю ведення бізнесу Україна вперше увійшла в ТОП-100, піднявшись за 
рік на 16 позицій і зайнявши 96 місце. Укладачі рейтингу відзначили ряд 
покращень у бізнес-кліматі України: спрощення процесу сплати податків для 
компаній, завдяки введенню електронної системи подання декларацій та 
сплати єдиного соціального податку; зменшення кількості центральних 
органів виконавчої влади, що здійснюють нагляд (контроль) у сфері 
господарської діяльності; адаптація українських стандартів до європейських. 
Разом з тим, більшість цих заходів лише незначно поліпшили існуючу 
систему і Україна в рейтингу поступається як державам-членам ЄС, так і 
своїм найближчим сусідам, включно з РФ [5]. 

Доцільним, на нашу думку, є розробка чіткої державної стратегії 
залучення іноземних інвестицій, визначення пріоритетних галузей 
економіки, ефективне функціонування яких зумовить подальше 
пожвавлення в інших секторах. Сьогодні серед них в Україні можна 
виділити аграрний сектор, сферу високих технологій, ІТ-індустрію, 
машинобудування, нафтогазову та енергетичну галузі. При розробці 
інвестиційної стратегії слід враховувати географічні і соціально-
економічні відмінності регіонів України. Одним з альтернативних джерел 
фінансування регіональних інвестиційних програм та проектів можуть 
стати заощадження мігрантів і національної діаспори Тому, уряду доцільно 
було б розробити стратегію залучення грошових переказів мігрантів з 
урахуванням їх інтересів і потреб. В перспективі, заробивши економічну й 
фінансову довіру мігрантів, Україна може розраховувати й на інші 
складові міжнародного ринку капіталу. 

Для того, щоб ситуація змінилася, державі потрібно докорінно змінити 
ставлення до цієї проблеми і до того становища, в якому перебуває Україна, 
провести і насправді реалізувати низку реформ, які пом’якшили б 
інвестиційний клімат і зробили його придатним і привабливим для іноземних 
інвесторів.  
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ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ В  НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: АНАЛІЗ 
УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ 

 
Найбільш ефективною організацією ринку вважається конкуренція, але в 

умовах ринкової економіки абсолютна конкуренція не є природнім станом, 
оскільки існують монополії, важливу частку яких складають природні 
монополії.  Американському економісту, лауреату Нобелівської премії Полу 
Семюельсону належить фраза: «Реальний світ, яким ми його знаємо, 
виступає як своєрідне сполучення елементів конкуренції з недосконалостями, 
що внесені монополіями» [1].  

 Із природними монополіями тісно пов’язані монополії, які базуються 
на володінні унікальними природними ресурсами. Класичними прикладами 
природних монополій на державному рівні в Україні є транспортування 
електроенергії, нафти і газу, залізничні перевезення, окремі підгалузі зв'язку, 
на регіональному рівні – комунальні послуги, включаючи теплопостачання, 
каналізацію, водопостачання, ін. В Австралії, наприклад, в сфері 
електроенергетики, природні монополії представлені мережею 
високовольтних ліній, у Росії – магістральними лініями передач і 
диспетчерською службою управління. У Великобританії у сфері залізничної 
галузі таким ядром є залізнична мережа (рейкові шляхи, станції, система 
сигналізації), у Білорусії – транспортування нафти і газу по магістральних 
трубопроводах, транспортування і розподіл електроенергії. Водночас, у 
багатьох країнах транспорт, зв'язок, виробництво і постачання електроенергії 
та інші підприємства громадського користування внаслідок монопольного 
становища тією чи іншою мірою зазнають державного регулювання. 

        Згідно ст. 1 Закону України «Про природні монополії» [2], 
природна монополія трактується як стан товарного ринку, за якого 
задоволення попиту є більш ефективним за умови відсутності конкуренції 
внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним 
зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення 
обсягів виробництва), а товари (послуги), що їх виробляють суб’єкти 
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). Сьогодні відомі цілком визначенні, сумісні з природною 
монополією, типи ринкових середовищ, які дисциплінують її роботу в 
соціально бажаних напрямах. Дані типи ринкових середовищ представлені, 
перш за все, конкуренцією на ринках типу Демсеца, конкуренцією на 
змагальних (спірних) ринках і монополістичною конкуренцією типу 
Чемберлена.  

Існування природних монополій спричиняється об’єктивною причиною: 
попит на конкретний товар чи послугу найкраще задовольняється однією або 
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кількома фірмами. В основі природної монополії перебувають особливості 
технологій виробництва й обслуговування споживачів. Знаковою рисою 
природних монополій є наявність мережевих структур, що типово для галузей 
комунального господарства. Ресурси, закладені в прокладених залізничних 
дорогах, телефонних лініях зв’язку та інше, досить специфічні, мають 
обмеженні рамки використання, а тому не можуть бути переорієнтовані на інші 
ринки. Конкуренція на монопольному ринку є небажаною, адже при входженні 
в галузь інших фірм витрати на виготовлення продукції зростають (чим більше 
вироблено продукції, тим менша її вартість). Ряд сучасних галузей природних 
монополій являє собою результат радянської економічної політики, яку 
істотною мірою визначала концентрація виробництва. Наприклад, такі 
монополісти, як HAK «Нафтогаз України», «Укрзалізниця», ПAT 
«Укртелеком» (які прийнято вважати природними монополіями) структурно 
включають як природно-монопольні сегменти, так і підприємства, що за своєю 
суттю та економічним змістом не є такими, а тому можуть ефективно 
функціонувати на конкурентних засадах [3]. 

Запобігання, виявлення та припинення зловживань монопольним 
становищем є напрямом роботи Антимонопольного комітету України, що за 
сучасних умов забезпечує найбільший безпосередній соціально-економічний 
ефект. Станом на 14.03.2016 перелік суб’єктів природніх монополій склав 
482. За даними звіту Антимонопольного комітету України за 2015 р., 9,8 % 
загального обсягу товарів, робіт і послуг реалізовувалося на монополізованих 
ринках (на яких частка найбільшого суб’єкта господарювання становила 
понад 90 %). Порівняно з попереднім роком, на 2 % скоротилася частка 
ринків зі структурними ознаками монополізації, зокрема, внаслідок 
скорочення обсягів реалізації на окремих регіональних ринках. Найбільша 
частка монополізації в 2015 р. – 30 % – була зафіксована у сфері транспорту 
та зв’язку, де зосереджені основні ринки природних монополій (на 7,77 % 
менше, ніж у 2013–2014 рр.), паливно-енергетичному комплексі – 25, 5% (на 
4,98 % менше, ніж у 2013–1014 рр.), будівництві – 10 %, агропромисловому 
комплексі – 1,6 % (на 1,38 % більше, ніж у 2013–2014 рр.), гірничо-
металургійному комплексі – 0,4 %. У сфері торгівлі частка монополізованих 
ринків утричі менша частки ринків з конкурентною структурою. У 2013–2014 
рр. найбільш монополізованими були сфери водопостачання, каналізації, 
поводження з відходами – 96,16 % [4].  

Згідно з даними, у 2015 р. частка зловживань монопольним становищем 
у структурі порушень законодавства про захист економічної конкуренції 
склала 48 % [3]. Безсумнівно, монополії спричиняють придушення 
конкуренції, завищення цін і заниження обсягів виробництва. Монополісти 
нерідко зловживають своїм становищем на ринку, порушуючи правові, 
економічні, етичні норми і правила поведінки на ринку, завдаючи шкоди 
своїм контрагентам та споживачам. Відтак, регулювання діяльності 
природніх монополій є однією з функцій Антимонопольного комітету 
України. За кордоном основні принципи регулювання природних монополій 
можна визначити наступним чином: інформування про об'єкт регулювання; 
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перевага цінового регулювання над регулюванням норми прибутку; повне 
інституційне відділення регулюючого природно-монопольного сектора від 
конкурентних сфер діяльності галузі [5, с. 99]. 

Таким чином, природні монополії, є невід’ємною частиною будь-якої 
національної економіки ринкової системи, в тому числі України. Для 
забезпечення ефективності та запобігання зловживань монопольним 
становищем, держава  повинна залучити всі можливі ресурси, створити 
оптимальну систему антимонопольного законодавства, використовуючи 
досвід розвинених країн. Звичайно, для розвитку та діяльності не лише 
природніх монополій, а й для конкуренції, насамперед потрібно вийти з 
економічної кризи, в якій наша держава перебуває вже тривалий час, 
стабілізувати грошову одиницю та налагодити тісні економічні зв’язки з 
іншими країнами. 
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ПIДПРИЄМСТВО ЯК СУБ`ЄКТ РИНКОВОЇ EКОНОМIКИ 

 
Основною та пeрвинно-органiзацiйною ланкою нацiонального 

господарства є пiдприємство. Пiдприємство-цe самостiйний статутний 
суб`єкт, який має права юридичної особи та здiйснює виробничу, науково-
дослiдницьку i комeрцiйну дiяльнiсть з мeтою одeржання прибутку.[1] Самe 
воно виготовляє продукцiю, утворює робочi мiсця, створює додаткову 
вартiсть. Вiд eфeктивностi функцiонування пiдприємства залeжить добробут 
насeлeння та стан eкономiчного розвитку дeржави. 

Пiдприємство самостiйно органiзовує виробництво, для чого наймає 
робочу силу, купує сировину i матeрiали, напiвфабрикати в iнших 
пiдприємств, платить за цe готiвкою або бeрe в крeдит, користуючись 
бeзготiвковим обiгом, свої товари продає чи тимчасово складає. Шляхом 
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iнкасування готiвки або занeсeння на банкiвський рахунок своїх заявок на 
права володiння пiдприємство пeрeтворює продукцiю в лiквiднi засоби, 
якими сплачуєe борги чи тримає її як лiквiдний рeзeрв для покриття нових 
закупiвeль. Так здiйснюється повторeння процeсу виробництва, i кругообiг 
починається знову. 

Пiдприємство є виробничою одиницeю з виробничо-тeхнiчною 
цiлiснiстю, власною органiзацiйно-адмiнiстративною структурою i 
господарською самостiйнiстю. Воно можe охоплювати кiлька виробничих 
одиниць, алe кожнe з них є юридичною особою, має замкнуту систeму облiку 
та звiтностi, самостiйний баланс, розрахунковий рахунок у банку, пeчатку з 
власною назвою, товарний знак i володiє пeвним майном. Пiдприємства зi 
статусом юридичної особи вiдповiдають цим майном за всiма своїми 
зобов'язаннями. 

Одночасно поряд з органiзацiйною формою господарювання, 
пiдприємство є пeвним майновим комплeксом, що складається з основного та 
оборотного капiталу. 

В умовах ринкової eкономiки пiдприємства нe повиннi мати таку мeту, 
для досягнeння якої щe нe створeно об'єктивних пeрeдумов. Завдання 
повиннi бути рeальними i конкрeтними, з вiдповiдними кiлькiсними та 
якiсними вимiрами, а їх виробництво - забeзпeчeнe нeобхiдними 
рeсурсами.[2] 

Кожнe пiдприємство має сукупнiсть працiвникiв, що  об'єднанi 
загальним процeсом працi. Мiж ними виникають рiзноманiтнi виробничi 
вiдносини, а самe: органiзацiйнi вiдносини, зумовлeнi особливостями 
тeхнологiї виробництва i подiлом працi в мeжах пiдприємства, зв'язки, 
зумовлeнi власнiстю на засоби виробництва та зв'язки з iншими 
пiдприємствами як суб'єктами господарювання. 

Пiдприємство - цe пeвна пiдсистeма виробничих вiдносин. Засоби 
виробництва можуть бути в рiзних формах власностi: рiзних видiв приватної 
та дeржавнiй. Вiдносини власностi на рiвнi пiдприємства рeалiзуються 
бeзпосeрeдньо чeрeз працю та управлiння.  

У виробничо-тeхнiчному вiдношeннi пiдприємство являє собою тeхнiко-
тeхнологiчний комплeкс, систeму робочих машин i мeханiзмiв, пiдiбраних 
пропорцiйно по кiлькостi i потужностi вiдповiдно до видiв продукцiї, що 
випускається (виконуваних робiт, послуг), тeхнологiєю її виготовлeння й 
обсягами випуску. 

Органiзацiйною структурою пiдприємства значною мiрою визначається 
eфeктивнiсть його дiяльностi. Найхарактeрнiшими структурними 
пiдроздiлами пiдприємства є такi: виробництва, цeхи, вiддiлeння, дiльницi, 
бригади, бюро, лабораторiї тощо. Пiдприємства можуть на добровiльних 
засадах об'єднуватися у спiлки, господарськi асоцiацiї, концeрни тощо за 
галузeвим, тeриторiальним та iншими принципами.[3] 

При будь-якiй формi господарювання пiдприємства грають 
найважливiшу роль в eкономiцi дeржави. З макроeкономiчних позицiй 
пiдприємства є основою для: 
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– збiльшeння нацiонального прибутку, валового внутрiшнього 
продукту, валового нацiонального продукту; 

– можливостi iснування всiєї дeржави i виконання єю своїх функцiй. Цe 
пов'язано з тим, що значна частина дeржавного бюджeту формується за 
рахунок податкiв i зборiв iз пiдприємств; 

– забeзпeчeння обороноздатностi дeржави; 
– простого i розширeного вiдтворeння; 
– розвитки нацiональної науки i прискорeння НТП; 
– пiдвищeння матeрiального добробуту усiх вeрств громадян країни; 
– розвитки мeдицини, культури, мистeцтва та iн; 
– вирiшeння проблeми зайнятостi; 
– вирiшeння багатьох iнших соцiальних проблeм. Цю роль 

пiдприємства будуть виконувати тiльки в тому випадку, якщо вони 
eфeктивно функцiонують. 

Пiдприємства i ринкова eкономiка в цiлому можуть динамiчно 
розвиватися за умов постiйного руху виробничих рeсурсiв мiж 
пiдприємствами, галузями, сeкторами eкономiки. Цeй рух вiдбувається 
пeрeважно чeрeз акцiонeрний мeханiзм на принципах саморeгуляцiї — 
рeсурси спрямовуються туди, дe можна одeржати вищу норму прибутку на їх 
авансовану вартiсть. 

Роль пiдприємств в eкономiцi полягає насампeрeд у тому, що в них 
здiйснюється поєднання засобiв виробництва з робочою силою. Будучи 
основними суб’єктами господарської дiяльностi, вони забeзпeчують 
зайнятiсть для пeрeважної частини насeлeння i виробляють нeобхiднi для 
людeй i народного господарства товари й послуги. Вони до пeвної мiри 
мають закiнчeний тип вiдтворeння, оскiльки рeалiзують свою продукцiю, вiд-
шкодовують витрати i забeзпeчують чeрговий цикл виробництва.[4] 

Важливою є і соціальна роль підприємств. Саме там формуються трудові 
навички людей, підвищується їх кваліфікація, виховується організаційна 
культура (дисциплінованість, відповідальність за доручену справу, 
колективізм та ін.), відбувається реалізація здібностей працівників. 
Підприємства беруть на себе функцію задоволення значної частки соціальних 
потреб своїх працівників (часткове забезпечення житлом, безплатними або 
пільговими путівками, створення мережі дошкільних закладів для дітей своїх 
працівників тощо). 

Отже, підприємства виконують важливу соціально-економічну роль. 
Вони є основою економічного розвитку суспільства, задовольняють потреби 
населення та формують державний бюджет. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ФІНАНСОВОГО 

АНАЛІЗУ 
 
Досить актуальним  для сьогодення є питання всебічного, комплексного 

аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, та можливостей 
підтримки його фінансової стійкості. Основою його може стати комплексний 
фінансовий аналіз, що на підґрунті методичного інструментарію, дає змогу 
оцінити фінансову складову діяльності підприємства, визначити тенденцію 
його розвитку, а також розробити заходи за для досягнення поставленої мети. 

Вчені по різному трактують визначення «комплексний фінансовий 
аналіз», що є підставою говорити про його багатогранність. 

Тож, на думку О.О. Шеремета, «комплексний фінансовий аналіз - це 
сукупність заходів, спрямованих на збір, узагальнення та обробку вхідної 
фінансової інформації, з метою ідентифікації економічного потенціалу 
об'єкта аналізу, а також форма подання результатів такої ідентифікації» [1].  

М.Б. Литвин та М.В. Стельмах вважають, що комплексний фінансовий 
аналіз повинен дати повну, всебічну та об'єктивну оцінку стану 
підприємства, адже він спрямований на підтримання фінансової стійкості, 
ліквідності та платоспроможності підприємства і забезпечення ефективності 
господарювання у довгостроковій перспективі [2].  

О.С. Ключник та О.В. Кондратюк ототожнюють поняття «комплексного 
фінансового аналізу» і «комплексної оцінки фінансового стану» і 
визначають, що комплексна оцінка фінансового стану підприємства 
передбачає визначення економічного потенціалу суб'єкта господарювання, 
що дає можливість забезпечити ідентифікацію його місця в економічному 
середовищі. Оцінка майнового і фінансово-економічного стану підприємства 
створює необхідну інформаційну базу для ухвалення управлінських і 
фінансових рішень щодо проблемних питань купівлі-продажу бізнесу, 
напрямів виробничого розвитку, залучення або здійснення інвестицій [3].  

Н.С. Педченко притримується думки, що «комплексний фінансовий 
аналіз  - це процес всебічного аналізу стану господарюючого суб’єкта в 
галузі його фінансового забезпечення із застосуванням різного методичного 
інструментарію, результат якого буде виражений комплексною оцінкою 
підприємства, яка є основою для побудови вектору його розвитку» [4]. 

Комплексний  фінансовий аналіз діяльності підприємства здійснюється 
за безліччю методик, які досліджують фінансово-господарську діяльність 
підприємства, окремих фінансових аспектів їх операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності з метою формування єдиного (інтегрального) 
показника як індикатора ефективності фінансового менеджменту. Метою 
здійснення такого аналізу є ідентифікація фактичних результатів діяльності 
та прогнозування фінансової стійкості підприємства. 
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Методичний інструментарій комплексного фінансового аналізу можемо 
класифікувати відносно специфіки його проведення на: 

- методи ранжування фінансових показників; 
- методи розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості 

підприємства; 
- діагностика банкрутства підприємства; 
Методи ранжування фінансових показників характеризуються 

послідовним розміщенням обраних фінансових показників відносно їх 
оптимального, еталонного або середнього значення.  

Прикладом є спектр-бальний метод комплексного фінансового аналізу, в 
основі якого лежить розрахунок шіснадцяти фінансових показників за 
п’ятьма найбільш суттєвими характеристиками фінансово-економічного 
стану [5]. Даний метод групи ранжування фінансових показників оцінює 
фінансовий аспект діяльності підприємства за зведеними показниками 
фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності 
та структури активів, що дасть можливість виявити низку слабких місць та 
відносно них охарактеризувати стан підприємства вцілому та його 
можливості в майбутньому [4]. 

Методи розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості 
підприємства має на меті розрахунок єдиного показника, в результаті 
зважування визначеної комбінації фінансових індикаторів, який комплексно 
характеризує фінансову стійкість підприємства. 

Основною метою діагностики банкрутства є раннє виявлення ознак 
кризового розвитку підприємства, попередня оцінка масштабів його 
кризового стану і визначення негативних тенденцій у зміні фінансової 
стійкості.  

Отже, комплексний фінансовий аналіз дає змогу всебічно аналізувати 
фінансово-господарську діяльність підприємства, дозволяє виявити його 
сильні та слабкі сторони за допомогою різних методів діагностики та 
визначити прогнозний стан фінансової стійкості підприємства. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА 

ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 
 
В сучaсних умовaх поглиблення впливу глобaлiзaцiйних процесiв 

вiдбувaється поглиблення диференцiaцiї розвитку регiонiв Укрaїни, яке 
охоплює прaктично всi сфери суспiльної дiяльностi. Розбiжностi в розвитку 
регiонiв є об’єктивно неминучими через їх обумовленiсть природно-
клiмaтичними, демогрaфiчними, виробничими, геогрaфiчними фaкторaми, 
що визнaчaє нерiвномiрнiсть у розвитку регiонiв. Розбiжностi мiж регiонaми 
нaявнi в усiх економiкaх, що вимaгaє проведення ефективної полiтики, 
спрямовaної нa їх зглaджувaння. 

Дослiдженням питaнь розвитку регiонiв в Укрaїнi зaймaлись тaкi 
вiтчизнянi вченi як Мaзaрaкi A.A., Бaлaбaнової Л.В., Стровський  Л.Є, 
Дегтярьовa О.I., Герчiкової I.Н., Прокушевa Є.Ф.,  Ноздрьовa Р.Б., Гринько 
I.С. тa iншi. 

Метою дaного дослiдження є визнaчення основних aспектiв 
регiонaльного розвитку тa держaвної регiонaльної полiтики в Укрaїнi. 

Вирiшення проблем регiонaльного розвитку, стaновлення мiсцевого 
сaмоврядувaння тa вдосконaлення вiдносин “центр-регiони” зaлежить, 
нaсaмперед, вiд iнституцiйного тa прaвового поля для розробки й реaлiзaцiї 
держaвної регiонaльної полiтики, чiткого розподiлу функцiй тa координaцiї 
дiяльностi держaвних оргaнiв упрaвлiння рiзного рiвня у сферi 
територiaльного розвитку. 

Головною проблемою iнституцiйного зaбезпечення держaвної 
регiонaльної полiтики Укрaїни є несформовaнiсть системи iнституцiй 
(оргaнiв, устaнов), здaтних у взaємодiї i координaцiї здiйснювaти ефективну 
реaлiзaцiю зaвдaнь держaвної регiонaльної полiтики [2, с. 23]. 

Держaвнa регiонaльнa полiтикa є склaдовою внутрiшньої полiтики 
держaви, спрямовaною нa посилення конкурентоспроможностi економiки 
держaви тa її регiонiв, пiдвищення рiвня добробуту нaселення тa сприяння 
iнтегровaностi її простору. Нa вiдмiну вiд гaлузевих полiтик, вонa, перш зa 
все, мaє орiєнтувaтися нa просторовий ефект певних полiтичних дiй i зaходiв, 
прогрaм тa бюджетiв, слугувaти певним фiльтром, крiзь який окремi види 
полiтики спрямовуються нa конкретнi територiї для досягнення 
оптимaльного (позитивного) ефекту i комплiментaрностi зaходiв            
[1, с. 121]. 

Проблемa iнституцiйного зaбезпечення держaвної регiонaльної полiтики 
нa регiонaльному i мiсцевому рiвнях пов’язaнa iз незaвершенiстю 
формувaння нa цих рiвнях системи держaвного упрaвлiння i мiсцевого 
сaмоврядувaння. Нa сьогоднi вiдсутнє чiтке розмежувaння повновaжень i 
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вiдповiдaльностi тa координaцiї дiяльностi мiж оргaнaми виконaвчої влaди тa 
оргaнaми мiсцевого сaмоврядувaння нa регiонaльному i субрегiонaльних 
рiвнях. Мiсцевi оргaни влaди не мaють нaлежного зaконодaвчого 
зaбезпечення тa фiнaнсової бaзи для вирiшення проблем регiонaльного i 
мiсцевого розвитку. Розбудовa системи держaвного упрaвлiння тa мiсцевого 
сaмоврядувaння нa регiонaльному i субрегiонaльному рiвнях є дуже 
бaгaтоaспектним комплексним зaвдaнням, що потребує окремого розгляду й 
вироблення вiдповiдної системи зaходiв. Вонa тaкож тiсно пов’язaнa з 
проблемою реформувaння aдмiнiстрaтивно-територiaльного устрою, що 
тaкож вимaгaє окремого ґрунтовного дослiдження. 

Вaрто зaзнaчити, ринковi перетворення в Укрaїнi сприяли поглибленню 
диференцiaцiї рiвня розвитку регiонiв прaктично зa бiльшiстю стaтистичних 
покaзникiв. Для оцiнки процесiв диференцiaцiї зaстосовaно пiдхiд 
кiлькiсного вимiрювaння тa комплексного aнaлiзу рiвня розвитку регiонiв 
Укрaїни, який включaє тaкi етaпи:  системний aнaлiз проблеми тa побудовa 
iєрaрхiчної моделi;  розрaхунок групових тa iнтегрaльної оцiнок рiвня 
розвитку;  визнaчення коефiцiєнтiв диференцiaцiї;  порiвняльний aнaлiз 
отримaних результатів [3, с. 170]. 

Вaрто зaзнaчити, що центрaлiзовaний пiдхiд до регiонaльної полiтики в 
сучaсних умовaх � непродуктивний i не дозволяє повною мiрою розкрити 
можливостi всiх регiонiв. Уряди крaїн ЄС тa iнших крaїн свiту дедaлi бiльше 
увaги придiляють принципaм пaртнерствa i координaцiї, стрaтегiчного 
плaнувaння тa цiльового спрямувaння коштiв, у тому числi нa гiбриднi 
iнструменти полiтики (грaнти плюс кредити). Водночaс обсяги фiнaнсувaння 
регiонaльної полiтики у цих крaїнaх постiйно зростaють, a тaкож 
посилюється контроль зa їх використaнням, ведеться глибокий aнaлiзу 
впливу конкретних зaходiв тa iнструментiв зaдля вдосконaлення полiтики в 
мaйбутньому. 

Тaким чином, сучaснi тенденцiї у сферi регiонaльного розвитку в 
Укрaїнi свiдчaть про необхiднiсть удосконaлення оргaнiзaцiйних тa 
фiнaнсових мехaнiзмiв стимулювaння економiчного розвитку регiонiв i, 
вiдповiдно, зменшення диференцiaцiї мiж окремими територiями Укрaїни. 
Для виконaння цих склaдних зaвдaнь недостaтньо обмежувaтися лише 
прямою фiнaнсовою пiдтримкою регiонaльних прогрaм зa рaхунок 
держaвного тa мiсцевого бюджетiв. 
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РОЛЬ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 
 
Роздрібна торгівля є кінцевою ланкою в процесі руху товарів від 

виробників до споживачів. Вона забезпечує перетворення товарів та послуг 
на гроші, адже саме в процесі роздрібної торгівлі відбувається перехід 
товарів зі сфери обігу в сферу споживання. Оскільки сфера роздрібної 
торгівлі є невід'ємною складовою економіки регіону, а отже і національної 
економіки, то зміни, які відбуваються в ній на регіональному рівні, мають 
вплив не тільки на економіку країни в цілому, а також на інші сфери 
суспільного життя. 

Питання розвитку роздрібної торгівлі є об’єктом значної уваги з боку 
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Вивченням цієї проблеми 
займалися такі видатні вчені економісти, як В.В. Апопій, А.А. Мазаракі,    
Л.І. Дідківська, В.О. Точилій, Т. П. Данько, І. О. Бланк, Б. А. Вейтц, 
Л.А.Брагина, та інші.  

Метою дослідження є обґрунтування ролі роздрібної торгівлі у 
забезпеченні розвитку економіки країни. 

Роль роздрібної торгівлі у забезпеченні розвитку країни спрямована 
перш за все на життєзабезпечення населення, підвищення якості його життя. 
Зокрема, такий показник, як обіг роздрібної торгівлі, відображає один із 
аспектів рівня життя населення – його купівельну спроможність, а водночас і 
соціальну безпеку. Роздрібний товарообіг завжди визначався як один із 
найважливіших показників соціально-економічного розвитку країни, що 
характеризує заключний етап руху товарів у сфері споживання. Саме через 
нього відбувається зміна форми вартості споживчих товарів, яка була 
створена в процесі виробництва. В результаті відшкодовуються виробничі 
витрати і створюються умови для подальшого розвитку виробництва. Поряд з 
цим роздрібний товарообіг є одним із важливих показників рівня життя, 
матеріального та культурного благополуччя населення країни. Роздрібна 
торгівля створює нові робочі місця, забезпечуючи роботою економічно-
активне населення країни, посідає перше місце за обсягами реалізованої 
продукції та друге місце за внеском галузі у валову додану вартість. Для 
характеристики рівня життя населення використовується система 
аналітичних показників, що є похідними від обсягу товарообігу: споживання 
окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів, забезпечення 
населення товарами культурно-побутового призначення, відповідність 
споживання раціональним нормам тощо [2]. 

Товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств України за 
2006-2014 роки наведено в таблиці 1 [3]. 

З даних таблиці 1 видно, що  в структурі роздрібного товарообороту 
переважають непродовольчі товари. Щодо динаміки змін в структурі 
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товарообороту, то однозначною її назвати важко. Адже протягом першої 
половини досліджуваного періоду питома вага продовольчих товарів в 
структурі роздрібного товарообороту зростала, але останніми роками 
зростання даного показника поступилося його зниженню. В цілому, в 
структурі роздрібного товарообороту частка продовольчих товарів зросла з 
38,2 % у 2006 році до 40,2% у 2014 році. 

Таблиця 1 
Товарна структура роздрібного товарообороту  підприємств торгівлі в 

Україні 

Рік Питома вага в структурі роздрібного товарообороту, % 
продовольчих товарів непродовольчих товарів

2006 38,2 61,8 
2007 35,3 64,7 
2008 34,4 65,6 
2009 40,0 60,0 
2010 39,5 60,5 
2011 38,9 61,1 
2012 38,5 61,3 
2013 39,7 60,0 
2014 40,2 63,4 

 
Роздрібна торгівля є одним з найбільш перспективних секторів 

економіки країни, що динамічно розвивається та відіграє провідну роль у 
розвитку споживчого ринку й обслуговуванні населення. Роздрібна торгівля 
вирішує багато соціальних завдань, які містять формування та стабілізацію 
споживчого рину для задоволення потреб і зниження соціальної напруги в 
суспільстві, залишається життєздатною та розвивається в економічних 
умовах. Сталим розвитком торгівлі є такий, що враховує економічні та 
соціальні обмеження, які спрямовані на гармонізацію відповідних параметрів 
ринкових відносин. Завданнями сталого розвитку роздрібної торгівлі є 
підвищення якості й ефективності державного регулювання, посилення 
соціальних факторів в економічному розвитку, задоволення потреб громадян 
[1, с.632].  Саме тому головне завдання  розвитку роздрібної торгівлі полягає 
в забезпеченні стимулювання споживчого попиту на послуги та товари з 
урахуванням рівня доходів незахищених верств населення, а також створенні 
розгалуженої мережі об’єктів торгівлі підвищеної комфортності для 
обслуговування заможного населення, що дасть змогу задовольнити потреби 
жителів певного регіону в різноманітних товарах і послугах та забезпечить 
поповнення місцевих бюджетів.  

Отже, роздрібну торгівлю визначають як кінцеву ланку ланцюга руху 
товару від виробника до споживача, і наголошують на важливості особистого 
внеску підприємця в розвиток роздрібної торгівлі. Саме роздрібна торгівля, 
виконуючи свої економічні та соціальні функції, служить задоволенню 
потреб споживача і  є одним з найбільш перспективних секторів економіки 
країни. 
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ОПТОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ 

ПРОБЛЕМИ 
 
Оптова торгівля є важливою ланкою, що забезпечує необхідну 

інтенсивність і прискорення процесу товароруху в умовах ринкових відносин. 
Вона організовує рух товарів каналами розподілу, сприяє синхронізації 
виробництва та споживання товарів. В умовах ринкових відносин зростає 
потреба оптового товарообороту, який гарантує роздрібній торговельній мережі 
невеликі партії широкого асортименту товарів і мінімальні відстані доставки. 
Світовий досвід підтверджує, що зростання виробництва товарів на великих 
підприємствах, спеціалізація виробництва спричиняє зростання кількості 
оптових посередників на ринках розвинутих країн.  

Метою даного дослідження є аналіз обсягів товарообороту та 
визначення проблем розвитку оптової торгівлі в Україні. 

Оптова торгівля являє собою складову частину внутрішньої торгівлі, яка 
займається реалізацією товарів, як великими так і малими партіями, з метою 
їх подальшого перепродажу та виробничого використання. Вона забезпечує 
стимулювання збуту товарів, перетворення виробничого асортименту в 
торговий, здійснює зберігання та транспортування товарних одиниць. До 
числа найбільш вагомих оптових структур відносять підприємства торгівлі з 
повним та обмеженим циклом обслуговування, наприклад, дистриб’юторські 
та дилерські фірми тощо. 

Оптовий товарооборот може бути використаний для характеристики 
ефективності використання ресурсів підприємства і загальної суми витрат на 
реалізацію товарів. Оскільки товарообіг є показником, що відбиває 
найважливіший кінцевий результат господарської діяльності торгового 
підприємства, то його зіставлення з величиною витрачених ресурсів 
(трудових, матеріальних, фінансових) дасть уявлення про ефективність їх 
використання, так як в узагальненому вигляді показник ефективності є 
співвідношення результату і витрат [2, с. 187]. 

Оптовий оборот має інший економічний зміст, ніж виручка від реалізації 
продукції у промисловості або роздрібний товарообіг. Оптовий оборот не 
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відображає виробництво і продаж товарів безпосередньо населенню для 
особистого споживання, а характеризує рух товарів зі сфери виробництва в 
сферу обігу. 

 В нашій країні розвиток оптової торгівлі характеризується мінливими 
показниками ( рис. 1) [3]. 

Виходячи з даних, наведених на рис.1, можна сказати, що обсяг 
оптового товарообороту з 2011 р. по 2014 р. невпинно знижувався: обсяги 
оптових операцій знизилися більше ніж на 100 млн. грн., тому в 2014 р. обсяг 
товарообороту становив 987957 млн. грн., що було зумовлено політичною 
нестабільністю в країні та погіршенням економічного становища.  
 

 
 

Рис. 1. Обсяг оптового товарообороту України 
 
У 2015 р. в результаті стабілізації внутрішнього ринку України 

відбулось поступове відновлення оптового товарообороту, який майже на 
116 906 млн. грн. перевершив рекордний обсяг 2011 р. і сягнув 1103863,6 
млн. грн.  

Проте, незважаючи на динамічність розвитку оптової торгівлі в Україні, 
даний вид діяльності стикається з певними проблемами: 

– невідповідністю нормативно-правової бази сучасним вимогам; 
– відсутністю системи державного регулювання оптової сфери; 
– невмінням оптових підприємств формулювати чітку стратегію 

функціонування та розвитку на ринку; 
– низьким розвитком складської мережі; 
– невідповідністю послуг оптових торговельних посередників вимогам 

основних клієнтів; 
– недостатнім рівнем інформаційного забезпечення клієнтів ринку. 
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Для вирішення даних проблем потрібне втручання державних органів, 
які б могли забезпечувати розвиток конкурентного середовища та подолання 
монополізму на ринку оптової торгівлі, а також надання стимулу роботи 
оптової ланки з упровадження активних форм просування товарів 
українських виробників. 

В Україні відбувається тенденція до зростання темпу оптового продажу 
закордонних товарів та недостатні темпи продажу товарів вітчизняного 
виробництва, поряд зі збільшенням обсягу оптового товарообігу вітчизняних 
виробників з кожним роком. Це в свою чергу свідчить про необхідність 
удосконалення інструментів обмеження імпорту закордонних товарів, 
розширення банківського кредитування вітчизняних підприємств та 
стимулювання розвитку оптової торгівлі вітчизняними товарами [1, с 28]. 

Отже, враховуючи вище наведене, можна зробити такі висновки: оптова 
торгівля є важливим елементом розвитку економічної діяльності, оскільки 
вона значно впливає на товаровиробників та на споживачів, задовольняючи 
їх потреби, через забезпечення мережі роздрібної торгівлі не просто 
товарами, а вже готовим сформованим торговельним асортиментом. 
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 У ринкових умовах кожен господарський суб'єкт повинен мати 

достовірну інформацію про ліквідність та платоспроможність, як свого 
підприємства, так і своїх партнерів. Ліквідність і платоспроможність 
підприємств є об’єктивними складними та багатогранними економічними 
явищами, основна проблема, яких полягає в тому, що до цього часу 
зберігаються суттєві суперечності в трактуванні й розрахунку показників 
ліквідності й платоспроможності. 

Метою публіцкаціїі є з'ясування сутності понять «ліквідність» і 
«платоспроможність» та встановлення різниці між ними. 

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи 
оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності. Розрізняють 
поняття майнової (абсолютної) ліквідності та фінансової (відносної) 
ліквідності. Майнова (абсолютна) ліквідність означає здатність активу 
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трансформуватись у кошти. Ступінь ліквідності активів визначається 
тривалістю часу, необхідного для цієї трансформації. Для визначення стану 
платоспроможності підприємства використовують аналіз ліквідності 
господарюючого суб'єкта. 

У сучасній економічні літературі термін «ліквідність» має широкий 
спектр застосування і характеризує абсолютно різні об'єкти економіки.  

Більшість авторів (А.Д. Шеремет, М.І. Лагун, Г.В. Савицька та інші) 
ототожнюють поняття ліквідності та платоспроможності, як систему 
показників, що оцінюють дані поняття одночасно. Дане ототожнення має 
місце і в нормативних документах Національного банку України, в яких 
показники ліквідності використовуються як платоспроможності. 

Ототожнення ліквідності та платоспроможності знайшло своє 
відображення і у трактуванні поняття криза «ліквідності». Так, на думку А.Д. 
Чернявського, кризою ліквідності є неплатоспроможність підприємства або 
реальна загроза втратити платоспроможність [4]. Аналогічної думки 
дотримуються і О.О. Шапурова, О.Л. Єськов, Р.М. Масалаб та О.В. 
Андрієвська [3]. О.О. Дробишева під кризою ліквідності розуміє 
неплатоспроможність підприємства, тобто відсутність у нього ресурсів для 
фінансування поточного виробництва та здійснення платежів за 
зобов’язаннями. Як індикатор даного стану вона пропонує оцінку показників 
ліквідності та обсягів боргових зобов’язань [2]. 

В більшості випадків основними причинами, що зумовлюють 
недостатній рівень ліквідності та платоспроможності підприємства є: 

- низький рівень розрахунково-платіжної дисципліни; 
- високий рівень низьколіквідних активів у загальній вартості майна 

підприємства; 
- низький рівень окупності капітальних вкладень; 
- відсутність страхових фондів [5]. 
Збір інформації для проведення діагностики ліквідності та 

платоспроможності включає пошук необхідних джерел даних, їх 
трансформацію з метою полегшеного застосування і систематизацію залежно 
від звітних періодів. 

Проведення діагностики передбачає встановлення цілей, що 
супроводжуються її здійсненням. Основними цілями діагностики ліквідності 
та платоспроможності можуть бути: визначення кредитоспроможності 
підприємства, інвестиційної привабливості, задоволення інтересів власників 
щодо ефективності витрачання коштів, визначення здатності підприємства до 
реструктуризації та інші. 

Таким чином, криза ліквідності – такий стан підприємства, коли існує 
значна невідповідність між обсягами зобов’язань, що мають бути погашені, 
та сумою активів, що можна використати для таких розрахунків. Ознаками 
наявності кризи ліквідності є низькі значення системи коефіцієнтів 
платоспроможності (грошової, розрахункової та майнової), а також значний 
диспаритет сум елементів оборотних активів та зобов’язань. 
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Втім, поняття ліквідності й платоспроможності відрізняються, хоча 
взаємопов’язані. Платоспроможність – визначений фінансовий стан 
підприємства, при якому воно вільно, повністю відповідає за своїми 
зобов’язаннями і таким чином здійснює повсякденну діяльність. 

Поняття «платоспроможність» тісно пов’язане поняттям «ліквідність». 
Часто ліквідністю підприємства називають здатність своєчасно виконувати 
свої боргові зобов’язання залежно від розміру боргу та суми ліквідних 
активів. 

Показники ліквідності та платоспроможності мають важливе значення в 
системі показників діяльності підприємства, оскільки забезпечують 
підтримку фінансової рівноваги підприємства[1]. 

Слід зазначити, що для забезпечення оптимальних показників 
ліквідності підприємства, та на цій основі забезпечити його 
платоспроможність необхідно здійснювати постійних моніторинг основних 
напрямків фінансово-господарської діяльності підприємства, слідкувати за 
співвідношенням засобів якими володіє підприємство та його поточними і 
перспективними зобов’язаннями. Крім того важливе значення має 
дослідження та характеристика статей балансу, що характеризують платіжні 
засоби та зобов’язання суб’єкта господарювання, а також оцінка фінансових 
результатів, що дасть змогу здійснити прогнозування надходжень грошових 
коштів. Одночасно слід проводити пошук внутрішніх резервів зростання 
ліквідності та платоспроможності підприємства. В першу чергу сюди слід 
віднести економію наявних ресурсів, оптимізація структури капіталу, 
комплекс заходів з підвищення якості створеної продукції. 

Отже, показники ліквідності та платоспроможності мають важливе 
значення в системі показників діяльності підприємства, оскільки 
забезпечують підтримку фінансової рівноваги підприємства. Ліквідність слід 
розглядати як стан активів у їхньому обороті, який закінчується отриманням 
грошових коштів, що є необхідною умовою платоспроможності. 
Враховуючи, що основу платоспроможності складають активи, яким 
притаманна різна ступінь ліквідності, можна вважати ліквідність якісною 
характеристикою платоспроможності. 
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Оборотні активи підприємств являють собою складну економічну 

категорію, у якій переплітається безліч теоретичних і практичних питань. 
Серед них одним з найбільш важливих є питання  організації ефективного 
управління оборотними активами підприємств. Управління оборотними 
активами підприємства спрямоване на їх формування в необхідному й 
достатньому обсязі при найменших витратах, а також на підвищення 
ефективності їхнього використання. Ця проблема особливо актуальна для 
підприємств, в яких більша частка коштів зосереджена в оборотних активах. 

Проблеми удосконалення методології управління оборотними активами, 
теоретичного та практичного обґрунтування питань, пов’язаних з їх обліком, 
аналізом та управлінням вивчалися вітчизняними та зарубіжними вченими- 
економістами. Серед них Коптева О. П., Биковський В. В., Бондаренко О. С., 
Носов П.Л., Сікора І., Чебанова Н.В., Чухно І. С. 

Мета й характер використання окремих видів оборотних активів досить 
різноманітні. Тому на підприємствах з великими обсягами  оборотних 
активів розробляється самостійна політика управління оборотними активами: 
політика управління запасами товарно-матеріальних цінностей, дебіторської 
заборгованісті, грошовими активами. 

Таким чином, можна сформулювати основні завдання управління 
оборотними активами організації: 

1) формування достатнього обсягу й раціональної структури оборотних 
активів; 

2) визначення потреби організації в оборотних активах, які забезпечать  
її платоспроможність; 

3) оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів; 
4) ефективне використання оборотних активів. 
У рамках рішення першого завдання розглядається склад оборотних 

активів, тобто частини й окремі елементи, з яких вони складаються, і 
структура, що відображає співвідношення між складовими частинами 
оборотних активів або їхніх окремих елементів. Склад і структуру оборотних 
активів доцільно розглядати в залежності від: функціональної ролі в процесі 
виробництва (оборотні виробничі кошти й кошти обігу); ліквідності, тобто 
швидкості перетворення в кошти; ступеня ризику вкладення капіталу. 

Вирішення другого завдання (визначення потреби організації в 
оборотних активах, що забезпечують її платоспроможність) ґрунтується в 
більшій мірі на процесі нормування. Помилки в розрахунку потреби в 
оборотних коштах приводять до фінансових втрат. Недостатність оборотних 
коштів викликає перебої в забезпеченні матеріальними ресурсами, а їхній 
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надлишок приводить до уповільнення оборотності, утворення 
наднормованих запасів матеріальних цінностей і пов'язаних із цим 
додаткових витрат організації. 

Третє завдання управління оборотними активами - оптимізація 
структури джерел фінансування оборотних активів- ґрунтується насамперед 
на визначенні розміру власних оборотних коштів. Наявність власних коштів 
дозволяє підприємству вільно маневрувати, підвищувати результативність 
своєї діяльності. 

Четверте завдання - ефективне використання оборотних активів – 
аналізується за допомогою основних показників оцінки використання 
оборотних активів. В українській практиці оцінка ефективності використання 
оборотного капіталу здійснюється за допомогою показників оборотності: 
тривалість одного обороту в днях і швидкість обороту (коефіцієнт 
оборотності). 

Політика управління оборотними активами підприємства є системою 
обґрунтованих заходів, направлених на зміну величини і структури його 
оборотних активів. Дана політика є частиною корпоративної фінансової 
політики, що розробляється, і орієнтована на формування необхідного обсягу 
і складу оборотних активів, раціоналізацію і оптимізацію структури джерел 
їх фінансування . 

Головна мета управління оборотними активами в контексті забезпечення 
фінансової безпеки полягає в забезпеченні їх достатності для нормального 
функціонування підприємства, а також в найефективнішому їх 
використовуванні у виробничо-господарській діяльності. 

Досягнення цієї мети припускає вирішення завдань:  
-   формування оптимального складу і структури оборотних засобів; 
-   обґрунтоване визначення потреби підприємства в оборотних коштах;  
- формування складу і раціоналізація структури джерел фінансування 

оборотних коштів;  
- максимізація ефективності використовування оборотного капіталу в 

діяльності підприємства [2, с. 39]. 
Політика управління оборотними активами полягає у визначенні 

достатнього рівня й раціональної структури поточних активів й у визначенні 
величини й структури джерел їх фінансування. Вибір відповідних джерел 
фінансування оборотних активів у кінцевому підсумку визначає 
співвідношення між рівнем ефективності використання капіталу й рівнем 
ризику фінансовій стабільності й платоспроможності підприємства. З 
урахуванням цих факторів і будується політика управління фінансування 
оборотних коштів [4, с. 65]. 

Теорія фінансового менеджменту розглядає три принципових підходи до 
формування оборотних активів підприємства. 

Консервативний підхід припускає створення значних резервів 
оборотного капіталу на випадок непередбачених складностей у забезпеченні 
підприємства сировиною й матеріалами, погіршенні умов виробництва, 
затримки інкасації дебіторської заборгованості. 
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Агресивний підхід - в мінімізації всіх форм страхових резервів по 
окремих видах оборотних активів. 

Помірний підхід спрямований на забезпечення повного задоволення 
поточних потреб у всіх видах оборотних активів і на створення нормованих 
страхових резервів й являє собою компроміс між агресивною й 
консервативною моделлю [1, с. 220;]. 

Кожен підхід до управління оборотними активами при практичному 
застосуванні має свій особливий вплив на основні складові оборотних 
активів. 

Складовою частиною процесу управління оборотними активами є 
забезпечення своєчасного використання тимчасово вільного залишку 
грошових активів для формування ефективного портфеля короткострокових 
фінансових вкладень. Мета й характер управління окремими видами 
оборотних активів, сформованих за рахунок операційного капіталу, мають 
істотні відмінності  [3, с. 194]. 

Отже, процес управління оборотними активами є однією з 
найважливіших складових ефективного функціонування підприємства. У 
зв'язку із цим, велике значення набувають теоретичні підходи до визначення 
економічної сутності оборотних активів, а також підходи до управління 
оборотними активами, що мають свій особливий вплив на основні складові 
оборотних активів. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ  

АКТИВІЗАЦІЯ 
 
В період глобальної економічної кризи більшість підприємств 

опинилися на межі виживання. Для того, щоб ефективно функціонувати та 
вести конкурентну боротьбу необхідно випускати дешеву, якісну та новітню 
продукцію. Забезпечення виробництва такої продукції можливе лише за 
рахунок активізації  інноваційної діяльності.«Інновації — запорука 
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успішного розвитку фірми»? стверджує Пітер Дойль. Впровадження 
інновацій на підприємстві сприяє збільшенню прибутку, дозволяє 
продовжити життєвий цикл підприємства та покращити його 
конкурентоспроможність. 

Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес 
створення, використання і розповсюдження нововведень з метою отримання 
конкурентних переваг та збільшення прибутковості свого виробництва. 
Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на впровадження новітніх 
науково-технічних ідей, винаходів, розробок, і передбачає їх удосконалення у 
процесі застосування. У повному обсязі до інноваційної діяльності належать 
усі види наукової діяльності, проектно-конструкторські, технологічні, 
дослідні розробки, діяльність із впровадження нових ідей у виробництво. 

Метою є дослідження сучасного стану інноваційного розвитку 
підприємств України та визначення напрямів підвищення їх інноваційної 
активності. 

Економічні процеси в сфері інноваційного розвитку, які відбуваються в 
Україні привертають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-
економістів. Аналізу інноваційного розвитку, значенню інноваційної 
діяльності присвячено чимало праць науковців, серед яких варто назвати            
А. С. Гальчинського, М. Т. Пашуту, С. В. Корсунського , В. П. Семиноженка, 
Р. А. Фатхутдинова та інших. У цих працях розглянуті різні аспекти 
інноваційної діяльності в Україні, а також світовий  досвід впровадження 
інновацій у виробництво [3]. 

В Україні створено умови для розвитку інноваційної діяльності,  
сформовано основи нормативно-правової бази та механізми здійснення 
інноваційної політики, а також створення умов для розвитку відповідної 
інфраструктури. Проте, незважаючи на високий інноваційний потенціал, 
інноваційна складова забезпечення економічного  розвитку використовується 
слабо.  Стан інноваційної діяльності в Україні більшість експертів науковців  
визначають як кризовий. Так, останні статистичні дані свідчать про поступове 
зниження інноваційної активності підприємств у галузі промисловості, яка 
займає одне з головних місць у національній економіці [1].  

З погляду впливу на підприємство доцільно поділити  шляхи активізації 
інноваційної діяльності на зовнішні та внутрішні. 

Серед зовнішніх шляхів активізації інноваційної діяльності на основі 
досвіду зарубіжних країн можна виділити такі: пільгове оподаткування, 
часткове або повне відшкодування витрат державою на розробку інновацій, 
участь у спеціальних державних програмах допомоги з впровадження 
інновацій. 

Держава повинна бути зацікавлена у мотивації інноваційної діяльності 
підприємств. Не тільки підприємство розвивається і збільшує прибутки за 
рахунок інновацій, але й таким чином збільшуються податкові надходження 
до бюджету, відбувається забезпечення населення робочими місцями, 
збільшується обсяг випуску конкурентоспроможної продукції на світовому 
ринку, і як наслідок зростає рівень життя населення. 
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Основою активізації інноваційної діяльності є внутрішні чинники. Серед 
таких чинників доцільно виділити системи інноваційно-інформаційного 
забезпечення. Тому для активізації інноваційної діяльності та створення 
відповідної інноваційної інфраструктури на підприємстві бажано здійснити 
наступні кроки: ввести в структуру підприємства інноваційно-інформаційні 
центри; запровадити електронні комунікації; запровадити програми 
широкого залучення працівників підприємства до інноваційної діяльності 
шляхом активізації діяльності людей, схильних мислити нетрадиційно. 

Внутрішній шлях активізації доцільно втілювати на основі використанні 
досвіду діяльності інноваційних систем провідних світових фірм. Наприклад, 
дуже результативним виявилося впровадження "інноваційних систем" у 
Eastman Kodak Company, які після кількох років функціонування, лише за 
один рік ідеї принесли прибуток у 300 млн. дол., тоді як витрати на 
утримання цих систем не перевищували 0,3% від річного прибутку [2]. 

На практиці виділяють три основних види інноваційно підприємницької 
діяльності: 

1. Інноваційна діяльність в сфері техніко-технологічного забезпечення 
виробництва пов'язаний з процесом кількісного і якісного оновлення 
виробничого потенціалу, який направлений на підвищення продуктивності 
праці, економію енергоресурсів, сировини і матеріалів та відповідно на 
збільшення прибутків. 

2. Інноваційна діяльність в сфері збільшення виробництва, підвищення 
якості і здешевлення продукції представляє собою процес якісного 
удосконалення продукції, її здешевлення, розширення асортименту, який 
направлено на повніше задоволення потреб населення. 

3. Інноваційна діяльність в сфері соціальної політики пов'язаний з 
розширенням і покращанням сфери послуг для населення, який направлений 
на створення нормативних умов для праці та відпочинку і відповідно на 
підвищення продуктивності праці. 

Дослідження щодо інноваційного шляху розвитку України показують, 
що за останні роки рівень інноваційної активності підприємств суттєво 
знижується. Так, у 2015 р. інноваційною діяльністю України займалося 
близько 12 % від їх загальної кількості, тоді як у 2010 р. – близько 15  %, а в 
2009 р. питома вага підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, 
становила 18 %. Для порівняння у США, Японії, Німеччині й Франції частка 
інноваційних підприємств становить 70–80% від їх загальної кількості. Про 
низьку інноваційну активність підприємств свідчать показники обсягів 
реалізованої інноваційної продукції в Україні.  

Як наслідок, вітчизняна продукція стає дедалі менш 
конкурентоспроможною, а в експорті збільшується частка мінеральної 
сировини і продукції первинної переробки.  Відмічається тенденція щодо 
скорочення кількості підприємств, що займалися впровадженням 
нововведень на підприємствах протягом 2009–2015 рр. Основні фактори, які 
стримують розвиток інноваційної діяльності підприємств, насамперед, були 
вартісні, а саме: нестача власних коштів (80,1% обстежених підприємств). 
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Існують такі чинники, які заважали впроваджувати передові технології, а 
саме такі, 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 %) [4]. 

Отже, для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, 
потрібна належна підтримка державних органів влади, створення 
сприятливого інвестиційного клімату, нові наукові здобутки та 
високотехнологічні рішення. 

Для стимулювання інноваційної діяльності необхідні: мотивація 
працівників до інноваційної діяльності, зменшення міграції вчених; 
законодавчі зміни у галузі інноваційної діяльності щодо пільг і стимулів 
(зниження податків до підприємств, які розвиваються; удосконалення 
амортизаційної політики); розширення джерел фінансування; тісна співпраця 
з іноземними підприємствами, обмін досвідом; активізація діяльності 
технопарків шляхом державної підтримки; розширення практики надання 
інноваційним підприємствам середньострокових кредитів із зниженням 
процентної ставки. 

Список використаних джерел: 
1. Єрмолаєва В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_6/files/EC610_46.pdf. 
2. Ліва О. Інноваційна діяльність підприємства: шляхи активізації. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev_ukr_12/section2/tez21/.   
3. Олійник В. Інноваційна діяльність підприємств України: проблеми 
сьогодення та перспективи розвитку. [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2560. 
4. Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств 
України // Актуальні проблеми економіки. ].– Режим доступу: http://eco-
science.net/ 

 
Iryna Kyryliuk 

Scientific advisor: Susidenko O. V., Cand. Sc. Econ., senior lecturer 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE 

 
EXPORT POTENTIAL OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN THE 

CONTEXT OF ENTERING THE EUROPEAN MARKET 
 
The modern processes of the globalization, integration and 

internationalization of world economy have led to the growth of competition at 
foreign market and also at domestic market of Ukraine. This problem is 
particularly acute for Ukrainian enterprises, whose developmental level 
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significantly influences the state of the Ukraine’s economy as a whole. It means 
that enterprises play a key role in promotion of competitiveness of Ukrainian 
products at domestic and foreign markets. 

Theoretical and applied aspects of the formation and development of export 
potential covered in the scientific works of national and international scientists, 
including Alexandrova P., Komarova L., Kubickova L., Kuzmin O., Kirichenko 
A.,Piddubna L., Skomyakova I., Michailivska O., Sotnikov Y. and other. Yet there 
is no universally accepted definition of export potential or its evaluation method. 
According to Kuzmin O. export potential characterizes opportunities of enterprise 
that may occur in a given area and specific time in a specific context of the 
external business environment. Michailivska O., in turn, believes that export 
potential of the territory is the main potential resource to improve the efficiency of 
foreign trade activities in the region.  

In the XXI century more and more countries are involved in the globalization 
process that encourages them to increase their export potential. Having high export 
potential, Ukraine is not using it fully and effectively in compare with other 
countries. So that the volume of exports of goods per capita, Ukraine yields not 
only developed countries but also most countries in Central and Eastern Europe 
(exports per capita in Ukraine three times less than in Poland and 10 times less 
than in Hungary) [1, p. 25]. 

Export potential of Ukrainian enterprises grew from 2007 to 2009, when the 
slump happened due to the first wave of the world financial crisis. From 2010 to 
2012 the recession phase was replaced by a growth phase until 2013. From 2013 to 
2014 the volume of exports fell again [2]. The reason for obtaining such indicators 
in 2013 was a change in the ratio of fixed sources of GDP due to the decrease in 
imports of natural gas almost 5 billion cubic meters in value, that is nearly 2500 
million $. It is important to notice that the drop in exports in 2014 can be partially 
explained by the removal of exports from the temporarily occupied territory of the 
Autonomous Republic of Crimea.  And 2015 is characterized by significant growth 
of export potential of Ukraine (52,8%) The comparison of exports and imports 
shows that during the whole period of study there was the trade deficit - it proves 
ineffective management of foreign export potential of Ukrainian enterprises. This 
also explains the efficiency of Ukrainian foreign policy. 

Ukrainian exports in 2015 mainly consisted from metallurgical, engineering 
and agricultural industries. The share of these goods in total exports of Ukraine to 
the EU Member States in 2015 was 66,7% or 8 682,2 million $. Major commodity 
groups of Ukrainian exports to the EU countries in 2015 were: ferrous metals 
(export volume - 2623,4 millions $; share of trade with EU - 20,2%); wood and 
wood products (712,7 million $; 7,4%); fats and oils of animal or vegetable origin 
(645,3 million $; 5%) [4]. 

In trade between Ukraine and the EU the decline is also observing. Thus, the 
volume of trade in monetary terms declined by 25,5% (or by 9710,8 million $) and 
amounted 28361,2 million $. At the same time, the share of trade in goods between 
the EU and Ukraine in 2015 reached 37.5% of total trade of Ukraine. While 
exports of goods in monetary terms decreased by 23,4% (or by3985,4 million $) 
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and amounted 13017,5 million $ ( the share of exports to EU countries for the 
same period amounted to 34.1% of total exports of goods of Ukraine) In bilateral 
trade between Ukraine and the EU in 2015 the balance was negative ($-2326,3 
million) and in comparison with the year 2014 decreased by $ 1739,9 million. 
Decline in exports of machine building, metallurgy and other products can be 
explained by the fact that economic ties were severed between the Ukrainian and 
Russian enterprises. This, combined with the fact that Ukraine is hardly noticeable 
in the markets of high technology products, making regional and European 
integration as the only way to restore the economy of Ukraine. In 2016 is expected 
to decline in exports of goods by 11,8% (compared with growth in the previous 
forecast) by maintaining low prices during the year for steel (decline by 22,6% per 
year), mineral (15,9%), crops (4,3%), oil and oil products (5,3%). In addition to the 
overall cost of global export restrictions by the RF and blocking transit of domestic 
products in the RF was estimated at $ 1,3 million ( considering reorienting) [3]. 

Currently, agricultural products is one of the main export products of Ukraine 
to the EU. In the future, agriculture is expected to have a significant share in the 
structure of Ukrainian exports. In addition to crop production, which currently 
dominates agricultural exports, Ukraine also  has a great potential for increasing its 
supplies of animal products. There exist a potential to increase food-industry sales 
to the EU, especially milk and milk products. One of the main barriers that 
prevents the increase of export of milk and dairy products is the problem of 
certification of products and raw materials. Since much of the milk is produced by 
households, it cannot be certified. On the other hand, Ukrainian dairy products can 
be competitive due to their cheapness. However, the lack of state support 
significantly inhibits the development of export potential of the industry. 

It is thought to be impossible to enter the European high-tech markets, 
because there is so much competition. If we consider the example of Poland (its 
breakthrough in transport machine building sector), then access to the markets in 
Europe is possible. Of course, the reorientation of some of the major industries 
focused on CIS countries. If the state will establish necessary conditions for 
enterprises, they can compete with foreign ones.  

The reorientation of the export potential toward the European market, at 
present, is the best way for Ukraine's economy. To sum up the results, it is possible 
to state that for the development of Ukraine’s export potential it is necessary in the 
near future to promote the competitiveness of Ukrainian producers on the basis of 
structural reforms to the economy, particularly to export-oriented sectors, to carry 
out high-quality changes in the specialization of Ukrainian labour.  

The world market is not stable, so the execution's problem of measures to 
support the country's export potential in the global market under conditions of 
globalization is particularly important for Ukraine. The place in the world 
economy depends on the level of export potential of the country, influence on 
global processes, that determine not only the economic but political importance of 
the country's prestige and place of the state in international relations. So, it is 
important to quickly increase the production and exports of goods that in total 
exports of optimal structure occupy a prominent place. 
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ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ефективне управління трудовими ресурсами є одним із основних 

чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства. При цьому 
трудові ресурси виступають важливою її складовою та визначають 
стратегічний успіх підприємства. Недостатня увага до трудових ресурсів у 
підготовці та реалізації господарських рішень, як правило, веде до низького 
економічного ефекту. В сучасних умовах конкурентної боротьби підприємств 
визначається великою кількістю чинників і умов. Одним із важливих 
чинників, які обумовлюють досягнення підприємством конкурентних 
переваг, є наявність достатньої кількості якісних трудових ресурсів і 
ефективне управління ними [1]. 

Перш за все, треба зазначити, що трудові ресурси підприємства є 
важливим стратегічним потенціалом, невичерпним резервом підвищення 
ефективності діяльності підприємства, впливають на його 
конкурентоспроможність, визначають напрямки подальшого розвитку. 

Вплив трудових ресурсів на діяльність підприємства безперечний. Від 
забезпеченості підприємства достатньою кількістю робітників необхідного 
рівня кваліфікації та досвіду, залежить рівень продуктивної діяльності 
підприємства. Зокрема, підвищення ефективності управління персоналом 
сприятливо впливає на ефективність використання устаткування, машин, 
механізмів, своєчасність виконання робіт, і як результат, обсяг виробництва 
продукції, її собівартість, прибуток та ін. показники [2]. 

Досвід багатьох зарубіжних компаній за останні десятиріччя свідчить 
про посилення ролі управління трудовими ресурсами в системі чинників, які 
забезпечують конкурентоспроможність підприємства. Сучасні концепції 
управління базуються на тому, що люди є одним з найважливіших 
економічних ресурсів компанії, джерелом її доходів, конкурентної боротьби і 
розвитку [3].  
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Трудові ресурси мають специфічний вплив на рівень 
конкурентоспроможності підприємства. Достатня забезпеченість 
підприємств трудовими ресурсами відповідного рівня кваліфікації та 
професійних навичок, їхнє раціональне використання, високий рівень 
продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів 
продукції та підвищення ефективності виробництва. Від забезпеченості 
підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання, 
залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність 
використання устаткування, машин, механізмів, і, як результат, обсяг 
виробництва продукції, її собівартість, прибуток та низка інших економічних 
показників [1, 3]. 

Важливим чинником досягнення конкурентоспроможності підприємства 
є ефективний менеджмент. Адже саме під впливом процесу управління 
можна не тільки спонукати та об’єднати людей для праці, але й 
організовувати реалізацію цілеспрямованої діяльності (вплив на технологічну 
установку, сировину, особистість, тенденції розвитку будь-якого об’єкта 
управління). Суб’єкт управління також може в сучасних умовах 
господарювання швидко адаптуватися до зовнішнього середовища, яке 
стрімко змінюється.  

Ефективне функціонування системи управління конкурентної боротьби 
підприємства можливе лише за умови високого рівня кадровою потенціалу. 
Саме від трудових ресурсів залежить ефективне функціонування 
підприємства [2]. 

Отже, можливість виживання підприємства в умовах постійної 
конкурентної боротьби залежить від його конкурентоспроможності, а саме: 
здатності впливати на ринкову ситуацію у власних цілях, здібності виробляти 
продукцію, що відповідає умовам ринку і має більш низьку витратомісткість, 
своєчасно оновлювати продукцію, виробляти товари більшої споживчої 
цінності, мати конкурентні переваги у формуванні та використанні 
ресурсного потенціалу. 

Інвестування в розвиток людського капіталу дає можливість досягти не 
тільки короткострокового економічного успіху, а й закласти основу для 
формування позитивних довгострокових тенденцій у розвитку національної 
економіки і кожного підприємства зокрема. Вкладення коштів у розвиток 
трудових ресурсів підвищить рівень конкурентоспроможності підприємств 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Список використаних джерел: 
1. Мажар М.А. Вплив трудових ресурсів на конкурентоспроможність 
підприємства // Вісник ЖДТУ  №2 (52), 2010. – с.112 – 118. 
2. Бойко О. О. Трудові ресурси підприємства: сутність, структура та їх вплив 
на діяльність підприємства / Бойко О. О., Ксьоншка А. В., Перемишленікова 
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3. Коцюбинська К. Трудові ресурси як основа функціонування підприємства 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
В умовах ринкового господарювання 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. 
Практика країн з ринковою економікою свідчить, що чим вищий рівень 
фінансового планування, тим ефективнішим є управління діяльністю 
підприємств. У цьому зв'язку доцільно визначитися із сутністю та 
завданнями фінансового планування на різних підприємствах. 
  Фінансове планування - це розроблення системи фінансових планів за 
окремими напрямами фінансової діяльності підприємства, які забезпечують 
реалізацію його фінансової стратегії у плановому періоді. 
   Метою фінансового планування є забезпечення господарської 
діяльності необхідними джерелами фінансування. 
  Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає 
можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов 
конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх 
інвесторів. 

Поряд з усвідомленою необхідністю широкого застосування 
досконалого фінансового планування в нинішніх умовах діють фактори, що 
обмежують його використання на підприємствах. Основні з них: 

– висока ступінь невизначеності на  ринку, пов'язана з триваючими 
глобальними змінами у всіх сферах суспільного життя (їх непередбачуваність 
ускладнює планування); 

– незначна частка підприємств, що володіє фінансовими можливостями 
для здійснення серйозних фінансових розробок; 

– відсутність нормативно-правової бази в сфері планування для 
вітчизняного бізнесу. 

Великі можливості для здійснення ефективного фінансового планування 
мають великі компанії. Вони володіють достатніми фінансовими засобами 
для залучення висококваліфікованих фахівців, що забезпечують проведення 
широкомасштабної планової роботи в галузі фінансів[1]. 

На невеликих підприємствах, як правило, для цього немає коштів, хоча 
потреба у фінансовому плануванні більше, ніж у великих. Малі фірми 
частіше потребують залучення позикових коштів для забезпечення своєї 
господарської діяльності, в той час, як зовнішнє середовище у таких 
підприємств менш піддається контролю і більш агресивне. І як наслідок-
майбутнє невеликого підприємства більш невизначено і непередбачувано. 
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Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: 
– забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними 

фінансовими ресурсами; 
– установлення раціональних фінансових відносин з суб'єктами 

господарювання, банками, страховими компаніями тощо; 
– визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінювання 

раціональності його використання; 
– виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок 

раціонального використання матеріальних, трудових та грошових            
ресурсів; 

– здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних 
засобів. 

Планування стане дієвим в тому разі, якщо буде відповідати наступним 
вимогам: 

– планування є безперервний процес прийняття рішень, під час якого 
встановлюють і уточнюються за часом цілі й завдання підприємства у зв'язку 
зі зміною, що відбуваються навколо неї, і визначаються ресурси їхнього 
виконання. 

– планування слід здійснювати за принципом, за яким функціонування 
підприємства має бути рентабельно забезпечуватиме грошові надходження, і 
прибуток у обсязі, зацікавлені у результатах роботи підприємства групи осіб 
(власників, засновників, колективів акціонерів, держава й т.п.). 

– з відмінностей у характері прояви факторів виробництва і завдань, що 
випливають із окремих напрямів діяльності підприємства, планування 
підрозділяється на довгострокове і короткострокове[2]. 

Переваги у здійсненні ефективного фінансового планування мають 
великі компанії. Вони мають достатньо фінансових коштів для залучення 
висококваліфікованих фахівців, які забезпечують проведення 
широкомасштабної планової роботи у сфері фінансів [3]. 

Приділяючи більше уваги фінансовому плануванню, можна            
досягти зміцнення фінансової стабільності підприємства за умови            
виконання прогнозованих бізнес планом обсягів операційної та інвестиційної 
діяльності на засадах фінансової стійкості, створення передумов для 
отримання чистого прибутку, достатнього для самоокупності та 
самофінансування підприємства. 
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О.В.Ареф’єва, Т.Б. Кузенко. - K.: Вид - що Європ. ун-ту, 2005. - 170 с. - 
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2. Білик М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах - 
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ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ 

 
Підписання і ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом передбачає здійснення процесів євроінтеграції в усіх 
секторах економіки України, в тому числі у фінансовій та банківській 
системі. Для цього необхідно проаналізувати наслідки запровадження правил 
діяльності банків Європейського Союзу і визначити їх переваги та можливі 
ризики для українських банків. 

Впродовж останнього десятиріччя теоретичним і практичним проблемам 
розвитку банківської системи України в контексті інтеграційних процесів на 
фінансових ринках приділили багато уваги такі вітчизняні науковці:             
А. Гальчинський, О. Дзюблюк, В. Долгіх, С. Кульпінський, І. Лютий,             
В. Міщенко, Є. Мних, С. Манжос, В. Онищенко, Є. Осадчий, Т. Смовженко 
та інші. 

Процес адаптації вітчизняної банківської системи до європейських 
стандартів вимагає певного перехідного періоду. Разом з тим, ключові та 
принципові зміни у законодавстві мають бути зроблені до початку 
функціонування розширеної та поглибленої ЗВТ. У зв’язку з цим виникає 
питання визначення послідовності та пріоритетності запровадження змін у 
банківське регулювання.    

Вирішення цього завдання передбачає вивчення наслідків 
запровадження в Україні норм і правил діяльності банків в ЄС, в основі яких 
лежать правила Базельського комітету з питань банківського нагляду. На 
даний час в ЄС запроваджуються Треті правила цього Комітету (Базель-ІІІ), 
які з’явилися як відповідь на світову фінансово-економічну кризу.    

Суть правил Базель-ІІІ полягає в акцентуванні уваги на трьох аспектах 
банківської діяльності [4]. А саме:  

1) Посиленні вимог до якості капіталу. Формування «антициклічного 
буферу» капіталу.  

2) Запровадженні коефіцієнту левериджу (відношення обсягу 
позичкових коштів до власних) на рівні 3 % та нових коефіцієнтів 
ліквідності: коефіцієнту ліквідного покриття та коефіцієнту чистого 
стабільного фінансування.  

3) Реформуванні механізмів гарантування вкладів населення. 
Рекомендований мінімум для банків країн ЄС встановлено на рівні 100 тисяч 
євро (в Україні – 150 тис. грн).  

Таким чином, процес адаптації законодавства в сфері банківського 
регулювання до норм, прийнятих в ЄС, закладає цілу низку ключових 
напрямів розвитку фінансової системи в цілому і банківської зокрема на 
найближчі роки.    
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Наслідки євроінтеграції банківської системи повинні відповідати 
стратегічному пріоритету фінансової політики України − забезпеченню 
стабільності банківської системи. Антикризова і антициклічна спрямованість 
новацій Базель-ІІІ дає підстави стверджувати, що імплементація Україною 
цих правил сприятиме [2, c. 17]:  

- забезпеченню ефективного і належного захисту інвесторів і 
покращенню інвестиційного клімату, активізації руху інвестиційного 
капіталу через кордони України;  

- стабільності та надійності банківської системи;  
- підвищенню якості корпоративного управління, систем ризик-

менеджменту та внутрішнього контролю в банках; забезпеченню цілісності 
фінансової системи, що є умовою ефективної співпраці її суб’єктів.  

Оскільки національна банківська система, включаючи банки з іноземним 
капіталом, є підсистемою економіки України, механізми регулювання 
банківської діяльності мають розвиватися із врахуванням необхідності як 
забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів клієнтів 
банків, так і активної участі банків в реалізації пріоритетних завдань 
економічного розвитку країни. Це передбачає: 

- визначення на державному рівні довгострокових стратегічних 
пріоритетів економічного розвитку країни;  

- завершення пенсійної реформи та розбудови небанківського сектору 
фінансової системи, інститути якого спеціалізуються на концентрації 
довгострокових ресурсів;  

- підвищення норми нагромадження, заохочення спрямування 
нагромаджених фінансових, технологічних та організаційних ресурсів на 
інноваційні цілі.  

На поточному етапі розвитку України інтереси вітчизняних 
представників банківської системи та іноземних банків не завжди 
співпадають. На сучасному етапі у країнах ЄС банки сконцентровані на 
вирішенні проблем з ліквідністю, у тому числі, за рахунок припинення 
фінансування закордонних філій та дочірніх банків, виведення з коштів з 
менш розвинених країн. Тоді як першочерговим завданням функціонування 
банківської системи України є не лише збереження стабільності, а й 
розширення кредитування реального сектору економіки. У зв’язку з цим, до 
ризиків, пов’язаних з євроінтеграцією банківської системи України, слід 
віднести:  

- посилення конкуренції на ринку банківських послуг;  
- наростання валютних дисбалансів у структурі активів і пасивів банків; 

збільшення розриву між рівнем розвитку фінансового і реального секторів 
економіки, розбалансування сукупного попиту та пропозиції, а відтак і 
платіжного балансу;  

- здійснення банками з іноземним капіталом кредитної політики, яка не 
завжди відповідає національним інтересам стратегічного розвитку України;  

- збільшення зовнішньої залежності банківської системи та каналів 
впливу нестабільності на міжнародних фінансових ринках на ринок 
банківських послуг України;  
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- посилення циклічності розвитку фінансової системи, що вимагатиме 
застосування потужних антициклічних заходів банківського регулювання, 
жорсткішого контролю за рухом капіталу, валютним ринком, 
макроекономічними фінансовими показниками.  

Враховуючи ризики та проблеми, що нині існують в банківській системі 
ЄС, значні недоліки системи банківського регулювання, які виявила 
валютно-фінансова криза, постійні зміни регуляторного поля в ЄС, до 
процесу євроінтеграції слід підходити вкрай виважено і обережно.    

Основними напрямками інтеграції банківської системи України до 
Європейського Союзу та заходами щодо їх практичної реалізації мають стати 
наступні:  

1. Забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної банківської системи на міжнародних ринках банківських послуг.  

2. Розробка механізму попередження та зниження ризиків, що можуть 
бути додатково привнесені до вітчизняної банківської системи у зв’язку з 
розширенням євроінтеграційних процесів, та інструментів його реалізації. 
Посилення переваг та унеможливлення прояву кризових явищ при інтеграції 
банківського сектору до європейського співтовариства.  

3. Удосконалення функціонування вітчизняної банківської системи в 
умовах посилення інтеграції України до європейської економічної спільноти.  

4. Продовження діалогу із регуляторами банківської діяльності з країн 
ЄС.  

Отже, банківська система України після ратифікації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС постала перед вимогами подальшого розвитку 
й удосконалення на основі світових та європейських стандартів. Регіональна 
взаємодія національних банківських систем в умовах економічної інтеграції 
− об’єктивна закономірність, що потребує відповідного теоретичного та 
нормативно-правового забезпечення, розроблення НБУ й іншими 
державними інститутами комплексу регулювальних заходів для приведення 
банківської діяльності України у відповідність із європейськими та світовими 
нормами. 
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В сучасних умовах основним завданням функціонування вітчизняних 

підприємств є завоювання чи покращення, а також довгострокове  
збереження їхніх позицій на ринку з врахуванням постійних змін у розвитку 
середовищі. Для того, щоб забезпечити високий рівень розвитку 
підприємства, необхідно впроваджувати інновації. Джерелом інновацій 
являються інвестиції в матеріальні і нематеріальні активи, які і дозволяють 
підприємствам досягнути конкурентних переваг у швидко змінюваному світі. 
В зв’язку з цим особливої актуальності набуває розвиток інвестиційної 
діяльності підприємства, основною метою якої є реалізація інвестиційної 
стратегії. 

Питанням формування та реалізації інвестиційної стратегії  
підприємства присвячено велику кількість наукових робіт. Найбільш 
відомими вітчизняними авторами слід відзначити І. Ансоффа, Бланка І. О., 
Козаченко Г. В., Майорову Т. В., Пономаренка В. С., Хрущ Н. А. та інших, а 
серед зарубіжних учених-економістів – Дж. Бейлі, У. Кiнга, Д. Клiланда,            
П. Массе, А. Стерлiнга, А. Томпсона. 

Інвестиційна стратегія займає важливе місце в системі стратегічного 
планування підприємства, оскільки в поєднанні з іншими визначає 
перспективний розвиток суб’єкта господарювання. Інвестиційна стратегія є 
одним з найважливіших інструментів розробки і реалізації управлінських 
рішень щодо інвестиційної діяльності підприємства  [3, с. 145].  

Під інвестиційною стратегією пропонується розуміти один з 
функціональних видів загальної стратегії підприємства у вигляді сукупності 
дій підприємства із залучення і використання капіталовкладень, яка 
передбачає певну послідовність етапів реалізації довгострокових 
інвестиційних цілей із забезпечення розвитку підприємства. Формування і 
реалізація інвестиційної стратегії полягає в тому, що економічна сутність 
капіталовкладень міститься в низці альтернативних інвестиційних проектів, 
які передбачають досягнення встановлених результатів на певних проміжках 
життєвого циклу підприємства. Це потребує врахування низки факторів 
макроекономічного характеру, а також особливостей здійснення 
господарської діяльності певного підприємства. Окрім зазначених чинників 
інвестиційна стратегія формується, виходячи з таких факторів: 

− спрямованість загальної стратегії розвитку підприємства; 
− стадія життєвого циклу організації; 
− інвестиційна привабливість підприємства; 
− рівень інвестиційних ризиків;  
− характеристики ринку інвестиційних і фінансових ресурсів.  
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Інвестиційна стратегія проводиться в декілька етапів [2, с. 166]: 
1) постановка стратегічних і тактичних цілей інвестиційної діяльності; 
2) аналіз поточного стану підприємства та його зовнішнього 

середовища; 
3) розробка найбільш ефективних шляхів реалізації поставлених цілей 

(визначення напрямків інвестування та джерел фінансування); 
4) установлення термінів реалізації певних етапів інвестиційної 

стратегії; 
5) розробка системи організаційно-економічних заходів для реалізації 

обраної інвестиційної стратегії; 
6) контроль за виконанням поставлених завдань; 
7) оцінка результатів розробленої інвестиційної стратегії; 
8) корегування інвестиційної стратегії з урахуванням змін у стані 

підприємства та зовнішнього середовища його діяльності. 
Розробка інвестиційної стратегії за наведеними вище етапами дозволяє 

приймати ефективні управлінські рішення, які спрямовані на розвиток 
підприємства в умовах постійної зміни зовнішніх та внутрішніх факторів 
діяльності суб’єкта підприємницької діяльності. 

Дана стратегія може розроблятися в складі фінансової стратегії або 
самостійно. З’єднуючою ланкою між фінансовою та інвестиційною 
стратегіями виступають інвестиційні витрати. Це відбувається наступним 
чином. Фінансова стратегія формує фінансові ресурси за рахунок власних, 
позикових і залучених коштів, здійснює їх розподіл між усіма стратегіями і 
ефективне використання в процесі їх реалізації. Інвестиційна стратегія ж, 
використовуючи сформовані ресурси, сприяє збільшенню вартості активів 
підприємства і покращує різні сфери його діяльності. Дана стратегія не має 
змісту, якщо визначені довгострокові інвестиційні цілі не можуть бути 
профінансовані. Тому, керівництво підприємства, формуючи інвестиційну 
стратегію, перш за все визначає потребу в загальному обсязі інвестиційних 
ресурсів, а потім визначає можливості їх формування за рахунок різних 
джерел з урахуванням специфіки діяльності підприємства [4, с. 147]. 

Основними джерелами інвестування є бюджетне фінансування, власні 
накопичення підприємства, приватні інвестиції, банківські кредити та 
іноземні інвестиції. Останні в нинішніх умовах набувають важливого 
значення, оскільки бюджетне фінансування є досить проблематичним, а 
накопичення підприємств майже не здійснюються. Саме тому, 
першочерговою проблемою, яка виникає при розробці інвестиційної 
стратегії, є пошук інвестиційних ресурсів, а одним з основних завдань 
підприємства – їх ефективне використання. 

Інвестування власного підприємства націлене на розвиток його 
стратегічного потенціалу. Таким чином здійснюють вкладення коштів в 
освоєння конкурентоспроможних видів продукції, заміну чи удосконалення 
основних засобів, проведення НДДКР, збільшення обсягів виробництва, 
впровадження нових технологій та сучасних методів управління. Так 
інвестиції здійснюються, щоб пожвавити виробництво, збільшити його 
рентабельність, зміцнити конкурентні переваги [4, с. 148]. 
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Оскільки інвестиційна стратегія передбачає вкладення коштів у великих 
об’ємах і на досить тривалий період часу, то при виборі інвестиційних 
проектів необхідно враховувати наслідки їх реалізації для поточної і 
довгострокової діяльності підприємства. Довгострокові інвестиції можуть 
спричинити зниження рівня платоспроможності в поточному періоді. Якщо ж 
інвестування здійснюватиметься за рахунок залучених коштів, то це 
негативно може позначитись на рівні фінансової стійкості підприємства. 
Щоб уникнути подібних ситуацій чи знизити їх негативний вплив необхідно 
продумано обирати інвестиційні проекти, щоб збалансувати такі показники 
як платоспроможність, фінансова стійкість, ризики і прибутковість[1, с. 9]. 

Отже, інвестиційна стратегія – є одним з ключових факторів, що 
обумовлює успішність підприємства і забезпечує його подальший розвиток. 
Процес розробки, обґрунтування і впровадження  інвестиційної стратегії є 
важливою складовою загальної системи стратегічного управління 
підприємством. Формування інвестиційної стратегії має здійснюватися на 
основі всебічного аналізу особливостей зовнішнього економіко-правового 
середовища, специфіки галузі та внутрішніх особливостей підприємства, щоб 
забезпечити сталий розвиток підприємства. 
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МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК ТА ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ 

 
В сучасних умовах важливого значення в Україні набуває ціноутворення 

на монопольному ринку. Дослідження цього ринку економістами почалося 
після появи перших монополістичних підприємств. За часів командно-
адміністративної системи господарювання, коли монополістом була держава, 
потреби у вивченні ситуації на ринку для окремих виробників не було. 
Сьогодні, з переходом до нових умов господарювання, виникає необхідність 
у дослідженні ціноутворення на монопольному ринку. Даний тип ринку 
характеризується пануванням одного господарюючого суб’єкта, який і 
встановлює ціни на товар, послугу. Монополія – це один виробник, 
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продавець. Ціна в цьому випадку вважається монопольною ціною, а 
додатковий доход – монопольним прибутком. Монополізація ринку не 
допускає конкуренцію. Для загальної рівноваги на ринку монополію 
необхідно подолати або контролювати і регулювати за допомогою державних 
органів. В умовах перехідного періоду ринок нерегульований, існують умови 
для безконтрольності монополістів у сфері ціноутворення, а тому 
відбувається руйнація економіки, розширюється зона застою, пасивності 
щодо нових імпульсів попиту. Український ринок в перехідний період 
характеризується високою монополізацією ринку з виробництва товарів, 
послуг. Рівень її в багатьох галузях досягає 90-100 %. Високий рівень 
концентрації виробництва при вузькій спеціалізації призвів до виробничого 
монополізму в багатьох машинобудівних галузях. Особливо негативною для 
споживача є монополія, яка зумовлює цінову дискримінацію[3]. 

Існують певні умови для існування цінової дискримінації. По-перше, 
виробник повністю контролює виробництво і ціноутворення на всіх 
сегментах ринку, по-друге, продавець здатний відокремити різні стійкі групи 
покупців, які відрізняються ціновою еластичністю попиту, по-третє, покупці 
не мають бажання та умов перепродати придбаний товар. 

Встановлення дискримінаційної ціни (тарифів, розцінок) як більш 
прихованої, порівняно з монопольно високими цінами, формою одержання 
монопольно високого прибутку, виявилась в останні роки найпоширенішим 
видом зловживань монопольним становищем.  

Цінова дискримінація можлива в окремих галузях, де різниця в цінах не 
сприяє перепродажу товарів або послуг (тобто відсутні особи, які б 
використовували різницю цін для наживи). Це такі галузі, як медицина, 
юридичні послуги, послуги транспорту. Тут, як правило, враховують рівень 
платоспроможності споживачів. 

Цінова дискримінація — це одночасний продаж однорідних товарів 
різним категоріям покупців за неоднаковими цінами. Розрізняють три види 
цінової дискримінації: 

Цінова дискримінація першого виду, або абсолютна цінова 
дискримінація, існує тоді, коли кожному покупцеві (споживачеві) 
встановлюється індивідуальна ціна на рівні його готовності платити за товар 
(послугу), тобто найвищу із цін, за якою покупець погоджується на купівлю 
одиниці певного товару. Такий принцип ціноутворення дає можливість 
фірмі-монополістові отримувати додатковий прибуток. 

Цінова дискримінація другого виду полягає у встановленні та 
застосуванні різного рівня ринкової ціни залежно від обсягів продажу товару. 
При збільшенні обсягів продажу споживачі погоджуються на купівлю певної 
одиниці товару за нижчою ціною, наступний (додатковий) обсяг продажу 
вони згодні придбати додаткову одиницю певного товару ще дешевше. Цей 
спосіб дискримінації, як і в попередньому випадку, дає змогу збільшити 
сукупний виторг і прибуток монополіста. Така цінова політика поширена на 
ринках енергоресурсів. 



219 
 

На практиці цінова дискримінація другого ступеня часто набирає форми 
різного роду цінового дисконту, або знижок. Наприклад: 

1) знижки на обсяг поставки — чим вищий обсяг поставки або 
замовлення, тим більша знижка до ціни; 

2) кумулятивні знижки — сезонний квиток на залізниці дешевший 
разових квитків, ціна річної передплати на газету або журнал за умов річної 
передплати відносно нижча за їх ціну в роздрібному продажу; 

3) цінова дискримінація в часі — різні ціни на ранкові, денні і вечірні 
сеанси в кіно; різна величина ресторанної націнки в денний і вечірній час, у 
робочі і вихідні дні; різні тарифи на проживання в готелях у літній і зимовий 
сезони і т. п.; 

4) стягнення абонементної плати в поєднанні з пропорційною оплатою 
кількості товару (послуги), що купується[1]. 

Цінова дискримінація третього виду запроваджується фірмою-
монополістом тоді, коли на ринку можна виділити декілька окремих груп 
покупців (споживачів) з різною еластичністю попиту. Така цінова 
дискримінація також дає можливість збільшити прибуток монополіста. Цей 
спосіб цінової дискримінації поширений насамперед на ринках 
авіаперевезень, на залізниці. 

Наслідки цінової дискримінації можуть бути різними. З одного боку, 
диференціюючи ціни, фірми збільшують свої прибутки за рахунок покупців. 
Але з іншого боку – монополістові стає вигідно збільшувати обсяг 
виробництва. У такому випадку цінова дискримінація може сприяти росту 
ефективності функціонування ринку, оскільки вона веде до росту обсягів 
пропозиції та попиту. І позитивним є те, що ті ділянки ринку, товар яких не 
користувався попитом у разі єдиної ціни, також обслуговуються. 

Цінова політика в Україні спрямована на регулювання державою 
відносин обміну між суб’єктами господарювання з метою забезпечення 
еквівалентності у процесі реалізації суспільного продукту, дотримання 
необхідної паритетності цін між галузями та видами економічної діяльності, 
а також забезпечення стабільності оптових та роздрібних цін. 

Використання цінової дискримінації з метою збільшення сукупних 
доходів з боку природних монополістів є досить поширеним, зокрема і на 
українських підприємствах галузі зв’язку, електро- та газопостачання, 
комунальних послуг. Насамперед вона стосується блокового ціноутворення 
для різних груп споживачів, залежно від часу надання послуг. Це 
доповнюється ціновою дискримінацією, що запроваджується державою з 
метою захисту ряду соціальних груп населення: ветеранів війни, учасників 
бойових дій, малозабезпечених тощо[2]. 

Висновок. Практика господарської діяльності в сучасних ринкових 
умовах потребує постійного обліку взаємозв’язків та різноманітних дій між 
ринком і ціноутворенням. Причому тут не можна керуватись лише 
ринковими інтересами суб’єктів господарювання — підприємств чи галузей, 
або навпаки, ігнорувати ці інтереси. Потрібні гнучкі методи, які 
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забезпечували б органічне поєднання економічних інтересів окремих 
товаровиробників з інтересами суспільства і споживачів. Без правильного 
встановлення цін, їх узгодження з принципами визначення прибутку і його 
використання, встановлення різних фінансових платежів (насамперед 
податку на додану вартість), платежів за використані ресурси, з умовами 
фінансування і кредитування неможливо розраховувати на дієвість 
ринкового механізму. Економічне обґрунтування цін у перехідний період 
потрібно підняти до рівня суспільно нормативних витрат. 
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АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ УКРАЇНИ ЗА 2015 РІК 

 
Для активного економічного розвитку країни важливим є наявність 

зовнішньої торгівлі. Експортна діяльність країни є важливим джерелом 
надходження валюти та формування доходів держави.    

Проведемо аналіз експорту товарів України за 2015 рік. В загальному 
експорт 2015 р. порівняно 2014 р. скоротився на 15124 млн. дол. США. Якщо 
характеризувати детальніше динаміку товарної структури експорту, а саме 
частку групи товарів до загального обсягу експорту від найбільшого до 
найменшого, то будемо мати такі дані:  

− продовольчі товари та сировину для їх виробництва - 40,9%; 
− чорні й кольорові метали та вироби з них  - 25,9%; 
− машини, устаткування, транспортні засоби та прилади - 9,4%; 
− мінеральні продукти - 7,5%; 
− продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 6,9%; 
− деревина та вироби з неї - 4,3%; 
− промислові вироби - 1,4% [1]. 
Детальніше динаміку товарної структури експорту показує 

нижченаведена таблиця 1. 
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Таблиця.1 
Динаміка товарної структури експорту товарів за 2015 р. 
Найменування груп  товарів 2015 

І кв.  ІІ кв.   ІІІ кв.  ІV кв.  За рік 
УСЬОГО, млн. дол. США 8 798 8 502 9 030 9 098 35 428
Продовольчі товари та сировина для їх 
виробництва 3 436 3 098 3 610 4 335 14 479
Мінеральні продукти 732 681 681 578 2 672 
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 
промисловості 645 676 577 538 2 436 
Деревина та вироби з неї 361 388 409 382 1 540 
Промислові вироби 107 135 139 122 503 

Чорні й кольорові метали та вироби з них 2 486 2 392 2 391 1 897 9 166 
Машини, устаткування, транспортні засоби та  
прилади 709 845 875 914 3 343 
Різне* 322 287 348 332 1 289 

 
Розглянувши динаміку товарів за широкими економічними категоріями, 

можна сказати, що найбільша частка експорту припадає на товари 
проміжного споживання: 27480 млн. дол. США, що становить 79,3% від 
загального обсягу експорту.        
 Для того, щоб зрозуміти, в який географічний регіон Україна експортує 
найбільше товарів, проведено наступний аналіз.     
 Найбільша частка експорту припадає на Азію: 12276 млн. дол. США, 
тобто 34,7% до загального обсягу експорту, у тому числі на продовольчі 
товари та сировину для їх виробництва - 6827 млн. дол. США, мінеральні 
продукти - 1189 млн. дол. США, продукцію хімічної та пов'язаних з нею 
галузей промисловості - 481 млн. дол. США, деревину на вироби з неї � 264 
млн. дол. США, промислові вироби - 23 млн. дол. США, чорні й кольорові 
метали та вироби з них - 2785 млн. дол. США, машини та  устаткування, 
транспортні засоби, прилади - 613 млн. дол. США. Порівняно з минулим 
роком експорт в Азію збільшився на 0,5%. Хотілось би зазначити, що хоча у 
2015 р. порівняно з 2014 р. експорт  в Америку зменшився на 38,9%, але є 
категорії товарів, на які експорт збільшився, а саме на 70,6% на продовольчі 
товари та сировину для їх виробництва й на деревину та вироби з  неї на 
42,9%. На жаль, загальна ситуація експорту товарів є не досить позитивною, 
адже загальний експорт у всі країни світу скоротився на 29,9%.     
 До найбільших торговельних партнерів з приводу експорту 
відносяться: Російська Федерація - 12,1% до загального обсягу експорту, 
Туреччина - 7,9% та Китай - 6,9%. Але якщо порівнювати з 2014 р., то 
експорт не збільшився до цих країн, а навпаки, зменшився. До країн, в яких 
збільшився експорт українських товарів слід віднести: Таїланд, куди експорт 
збільшився на 138,1%, Ліван -  на 10,2%, Португалія - на 6,6% Румунія - на 
1,9% та Туніс - 0,6% [2].        
 Також варто проаналізувати експорт українських товарів у країни ЄС.  
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Рис.2  Динаміка експорту товарів України в країни ЄС  
 

Падіння українського експорту в ЄС почалося в другій половині            
2014 року і стало результатом блокування роботи підприємств сходу країни. 
Це не дозволило скористатися перевагами, що надавали українському бізнесу 
автономні преференції ЄС.         
 Ще рік тому спад експорту в ЄС здавався недовговічним – 
українському бізнесу потребував часу для налагодження нових контактів. 
Минув рік – і спад експорту в ЄС склав 26,2% [3].      
 Експорт у країни ЄС на 2015 рік становить 10449 млн. дол. США, 
найбільша частка припадає в Італію - 1822 млн. дол. США, Польщу - 1507 
млн. дол. США та в Іспанію - 1025 млн. дол. США.    
 Якщо ж аналізувати товарну структуру експорту в країни ЄС, то варто 
сказати, що найбільше експортується група товарів, до яких відносяться 
продовольчі товари та сировина для їх виробництва, а саме 4045 млн. дол. 
США та група товарів, до яких належать чорні й кольорові метали та вироби 
з них, а саме 2813 млн. дол. США.       
 Отже, можна зробити висновки, що експорт товарів у структурі 
зовнішньоекономічної діяльності України займає важливе місце, адже 
експорт відповідного товару потенційно забезпечує вищу прибутковість 
порівняно з його реалізацією на внутрішньому ринку.    
 Список використаних джерел:       
1.Державна служба статистики України. [Офіційне інтернет-представництво]. 
– Режим доступу:  http://www.ukrstаt.gov.uа/ 
2.Національний Банк України. [Офіційне інтернет-представництво]. – Режим 
доступу:  http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 
3. Міністерство фінансів України. [Офіційне інтернет-представництво]. – 
Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  УКРАЇНИ  
 
В сучасному світі від іноземних інвестицій залежить дуже багато : стан 

національного виробництва, рівень технологічного розвитку, структурна 
перебудова народного господарства. 

Зміни в господарському механізмі України, спричинені переходом до 
ринкової економіки, потребують підвищеної уваги до вирішення питань 
інвестиційної діяльності. Вона дає можливість регулювати розвиток 
економіки і підвищувати її ефективність. Особливу роль в активізації 
інвестиційної діяльності в Україні відіграє залучення на взаємовигідних 
умовах прямих іноземних інвестицій, перш за все з метою реалізації спільних 
проектів для вирішення завдань структурної трансформації економіки, 
впровадження у виробництво новітніх технологій та підвищення 
конкурентоспроможності українських товарів [2 с. 6]. 

 Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу 
та боргових інструментів) в економіку України станом на 31.12.2015 р. 
становив 51195,6 млн. дол. США та в розрахунку на одну особу населення 
складає 1123,7 дол. США [1]. 

  

 
Рис. 1. Розподіл інвестицій за основними країнами-інвесторам (станом на 

31.12.2015) (млн. дол. США) 
 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більше 95% 
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 15 787,3 млн. дол. 
США, Нідерланди – 6 151,5 млн. дол. США, Німеччина – 5 851,5 млн. дол. 
США, Російська Федерація – 3 619,4 млн. дол. США, Австрія – 2 881,8 млн. 
дол. США, Велика Британія – 2 136,9 млн. дол. США, Вірґінські Острови  – 1 
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874,7млн.дол. США, Франція – 1 708,5 млн. дол. США, Швейцарія – 1 676,5 
млн. дол. США та Італія – 1 066,6 млн. дол. США. 

 

 
 

Рис. 2. Розподіл залучених прямих іноземних інвестицій за основними 
регіонами-реципієнтами інвестицій в Україні (млн. дол. США) 

 
Проаналізувавши гістограму, можна зробити висновки, що значна 

частка прямих іноземних інвестицій надходить з Кіпру та Нідерландів. Їх 
інвестиції спрямовувались переважно в промисловість, фінансову і страхову 
діяльність, операції з нерухомістю, будівництво , сільське господарство. 
Найбільші інвестиції надходять до наступних регіонів: Дніпропетровської, 
Київської, Львівської, Харківської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-
Франківської областей та до м. Київ (91,5 % всіх залучених прямих 
іноземних інвестицій). Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є економічно 
розвинутими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів. 

Найбільші обсяги інвестицій - 25 583,7 млн. дол. США (49,9%) 
надходять в місто Київ. Другим лідером за обсягом залучених прямих 
іноземних інвестицій є Дніпропетровська область. Найбільше прямих 
іноземних інвестицій залучено з  таких країн: Німеччини (62% від всіх 
інвестицій), Кіпру, Нідерландів, Великобританії, Австрії, Угорщини. 

Таке спрямування прямих іноземних інвестицій в регіональному розрізі  
сприяє не рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та 
посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.Варто сказати, що Кіпр 
та Нідерланди фактично є українськими офшорними інвестиціями, які 
працюють більше на своїх власників-українців, ніж на інтереси економіки та 
бюджету України у цілому. 
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Рис. 3. Прямі іноземні інвестицій в Україні за видами економічної 
діяльності станом на 31.12.2015р. 

 
Беручи до уваги розміщення інвестицій  за видами економічної 

діяльності, бачимо що станом на 31.12.2015 року найбільша частка прямих 
іноземних інвестицій зосереджена у промисловості – 16 250,2 млн. дол. США 
(32%), фінансовій діяльності – 12 572,7 млн. дол. США (25%), оптовій та 
роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів -            
7 207 млн. дол. США (14%) та операціях з нерухомим майном -3 986,4 млн. 
дол. США (8%) [2]. 

Отже, відтік прямих іноземних інвестицій розвинених країн світу, які 
розміщували свої активи в основному в технологічних галузях національного 
господарства свідчить про погіршення інвестиційного клімату в Україні, 
причинами якого є: політична нестабільність, непередбачуваність та 
непрозорість державної політики, недосконалість правового середовища, 
обтяжлива фіскальна та митна політика.  

Список використаних джерел: 
1. Державна служба статистики України. [Офіційне інтернет-
представництво]. – Режим доступу:  http://www.ukrstаt.gov.uа/ 
2. Давидова Ю. О. Аналіз надходження прямих іноземних інвестицій в 
економіку України / Ю. О. Давидова. // Економічна науки. – 2014. – №2. – С.  
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ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 
 У ринковій економіці за високого рівня монополізації споживач 

постійно стикається з проблемами диференціації отриманої інформації, 
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невизначеності, омани. Уявлення про одні й ті ж самі блага розбігаються у 
різних верств населення. Усі суб’єкти ринкових структур за певних умов 
використовують своє ринкове положення, встановлюючи різні ціни на один 
той самий продукт різним споживачам, прагнучи максимізувати прибуток. 
Діяльність, яка полягає в продажі одного і того ж товару за різними цінами, 
коли ця відмінність в ціні не обумовлена різницею у витратах на 
виробництво, називається ціновою дискримінацією. Ця дискримінація цін на 
ринку створює дискомфорт у задоволенні споживачами деяких потреб, 
сприяє розшаруванню суспільства. Поняття «цінова дискримінація» було 
введене в економічну теорію англійським економістом А. Пігу, хоча це 
явище було відоме і раніше. 

 Застосування дискримінаційних цін може здійснюватися в різних 
формах: 

1) з урахуванням відмінностей в споживачах – різні покупці купують 
один товар чи послугу за різними цінами (наприклад, знижена ціна для 
відвідування музею студентами і пенсіонерами); 

2) з урахуванням іміджу, престижу – встановлення на один і той самий 
товар різних цін залежно від різниці в іміджі (в типі торговельної марки, 
роздрібної мережі, країни походження товару).  

3) з урахуванням часового чинника – реалізація товару за різними 
цінами залежно від сезону, дня тижня чи часу доби (ціна на морозиво влітку 
зазвичай вища, ніж у інші пори року); 

4) з урахуванням якості обслуговування – встановлення цін залежно від 
послуг з продажу, до яких належить консультування в магазині, 
експонування товару, інформаційне підтримання покупців, післяпродажний 
сервіс та інше; 

5) з урахуванням призначення товару – на один і той самий товар 
призначають різну ціну залежно від того, з якою метою цей товар купується 
(клей ПВА – для ремонтних робіт чи канцелярії; коштовні подарункові 
видання книг чи ті самі книги в м’якій обкладинці, на дешевшому папері, за 
невисокими цінами для щоденного читання) [1, с. 776]. 

Для того, щоб оцінити ступінь впливу цінової дискримінації на 
економічний добробут в ринковій економіці, потрібно розглянути яким 
чином застосовуються на практиці ступені цінової дискримінації: перший, 
другий та третій. 

Найбільш вдалим прикладом дискримінації першого ступеня, 
досконалої цінової конкуренції, може бути сімейний лікар, який практикує в 
маленькому містечку. У місті він єдиний лікар (отже, монополіст) і він може 
призначати своїм клієнтам різні ціни в залежності від їх здатності платити 
(адже він чудово знає кожну з родин та її доходи). Подібна ситуація можлива 
також у випадках, коли свої послуги представляють люди, які займаються 
приватною практикою юриста або бухгалтера, який складає податкові 
декларації для заможних клієнтів. Вони також здатні оцінити розмір доходів 
кожного клієнта і запросити гонорар відповідно до його можливості платити. 
[2, с. 190]. 
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Прикладами цінової дискримінації другого ступеня можуть бути: 
кількісні знижки, якісна дискримінація, пов’язані продажі, продаж товарів 
наборами, територіальна дискримінація. 

Кількісні знижки дуже часто використовуються на практиці. Наприклад, 
при продажу товару оптовими партіями та вроздріб для оптових покупців 
призначається більш низька ціна. Кількісні знижки можуть застосовуватися і 
тоді, коли споживач купує першу одиницю товару дещо дорожче, ніж 
наступні. У всіх випадках, очевидно, що ціна одиниці товару знижується зі 
збільшенням обсягу покупки.  

Якісна цінова дискримінація проявляється тоді, коли виробники 
стимулюють самовідбір зміною якості продукту, а не його кількості. 
Припускаючи, що смаки людей щодо якості неоднорідні, виробник може 
запропонувати споживачам ряд наборів "ціна - якість" і через їх вибір 
розсортувати їх по групах. Якісна дискримінація широко використовується 
при встановленні тарифів на водні, залізничні та авіаперевезення. Одним із 
способів її здійснення є пропозиція квитків першого, другого і третього 
класів за різними цінами. Сильні відмінності у зручності та рівні сервісу при 
подорожі першим і третім класом викликані тим, що компанії необхідно 
відмовити споживачів, які здатні оплатити квиток першого класу, поїхати в 
більш низькому класі. Транспортна компанія свідомо створює відмінні умови 
проїзду в різних класах, і щоб запобігти спробам заможних людей заощадити 
на квитках, надає додаткові послуги пасажирам першого класу, при цьому 
змушуючи пасажирів інших класів терпіти безліч незручностей. Подібним 
чином цінову дискримінацію здійснюють і театри, встановлюючи різні ціни 
квитків на один і той же спектакль в залежності від місць. Більш дорогими 
зазвичай є квитки в партер, ніж на балкон [3, с. 255]. 

Ще одним інструментом здійснення цінової дискримінації другого 
ступеня можуть бути  пов'язані продажі. Практика пов'язаних продажів 
означає, що якийсь товар (основний) продається за умови покупки іншого 
товару (доповнюючого). При цьому основний товар споживається в 
фіксованій кількості (зазвичай одна одиниця) і виробляється даним 
виробником. При пов'язаних продажах ціна доповнюючого товару буде 
вищою, а ціна основного товару – нижчою, ніж при продажу кожного з 
товарів окремо.  

Часто виробники застосовують цінову дискримінацію, пропонуючи 
покупцям товарні набори. Продаж товарів у наборах може бути обумовлений 
кількома причинами. По-перше, економією на витратах, коли виявляється 
легше продати кілька скріплених один з одним товарів, ніж кожен товар 
окремо. По-друге, взаємодоповнюваністю товарів. Також може виявитися 
вигідніше продавати товари в наборі через сильне розмежування смаків 
різних споживачів. При продажу товарів окремо, ціна кожного товару 
визначається покупцем, що має найнижчу готовність платити, а об’єднання  
товарів в набір зменшує розмежування готовності платити і дозволяє 
встановити за набір ціну, яка підвищить прибуток виробника (пакет програм 
Microsoft Office: одні користувачі активно використовують Excel, але зовсім 
не користуються Access, а інші - навпаки) [4, c. 316]. 
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Класичним прикладом здійснення цінової дискримінації третього 
ступеня може бути надання знижок студентам, пенсіонерам та іншим 
категоріям споживачів з високою еластичністю попиту. Прикладами 
призначення знижок різним категоріям покупців можуть бути: 

1) проїзні квитки на метро для студентів і школярів; 
2) пільгові квитки (50% від повної вартості) на проїзд у приміських 

поїздах для студентів, пенсіонерів та деяких інших пільгових категорій; 
3) вхід до деяких нічних клубів для жінок дешевший, ніж для чоловіків. 
Ще одним прикладом цінової дискримінації третього ступеня можна 

вважати територіальну дискримінацію, з якою часто доводиться стикатися 
жителям різних сіл та селищ при покупці  меблів, побутової техніки та інших 
товарів, доставка яких до місця проживання покупців вимагає значних 
витрат. Продавці пропонують єдину вартість доставки в межах міста і єдину 
вартість доставки по передмістю на будь-яку відстань. Ціна не відображає 
реальну різницю у витратах з транспортування, а це є одним із проявів 
цінової дискримінації. 

Таким чином, ступінь впливу цінової дискримінації на економічний 
добробут в ринковій економіці є досить значним. Однак надмірна цінова 
дискримінація може негативно впливати на економічний розвиток 
суспільства, тому слід активно шукати шляхи подолання її посиленого 
впливу. Потрібно усунути диспропорції у ринковому механізмі та його 
неефективній взаємообумовленості з державними та суспільними важелями 
впливу, що призводить до того, що цінова дискримінація може набувати 
нових сутнісних форм. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 

 
В теорії та практиці електронної торгівлі одним із центральних є 

питання оцінки ефективності торговельної діяльності Інтернет-магазину та 
визначення шляхів її підвищення. Керівництво суб'єктів господарської 



229 
 

діяльності, які створюють електронні магазини, зобов'язане так побудувати 
процес управління, щоб забезпечити якнайповніше використання наявних 
ресурсів і досягнення високих кінцевих результатів торговельної діяльності. 
В той же час, на багатьох підприємствах, які створюють Інтернет-магазини, 
відсутня ефективна система управління торговельною діяльністю, яка б 
забезпечувала гнучке реагування на зміни умов господарської діяльності, а 
нові підприємницькі формування часто взагалі не мають досвіду ефективного 
управління. У результаті чого, під тиском зовнішніх і внутрішніх чинників, 
такі підприємства втрачають керованість, несуть фінансові втрати, а отже, 
знижується ефективність їх функціонування на ринку. 

Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем 
ефективності діяльності господарюючих суб’єктів зробили українські та 
зарубіжні вчені та практики, зокрема В. Г. Андрійчук, П. С. Березівський, 
С.А. Дражниця, Н. І. Климаш, В.М. Кобєлєв, М.В. Корягін, О. Є. Кузьмін, 
А.В. Куценко, І.Б. Плотніченко, Д.Ю. Слатін, К.Ю. Соколов, М.Г.Чумаченко, 
І. Й. Яремко та багато інших. 

Метою є аналіз змісту методичних підходів до визначення ефективності, 
формування системи показників оцінювання ефективності діяльності 
підприємств електронної торгівлі. 

Електронна торгівля є специфічною формою торгівлі, принципово 
новим способом покупки, продажу і розподілу товарів і послуг із 
застосуванням електронних засобів обміну даними, яка дозволила суттєво 
розширити горизонти торговельної діяльності та підвищити її ефективність. 
Для оцінювання ефективності функціонування систем електронної комерції 
за основу беруться показники оцінки майнового стану, ліквідності, 
фінансової стійкості та ділової активності підприємств, серед числа яких 
наводиться рентабельність продажів. Показники ефективності електронних 
магазинів розділяють на три основні групи: показники оцінки ефективності 
створення (інвестиційного проекту); показники оцінки ефективності 
функціонування; показники оцінки вартості бізнесу (торгівлі). 

Аналізуючи найбільш відомі підходи оцінювання ефективності 
діяльності суб'єктів електронної торгівлі можна виділити такі специфічні 
напрями оцінки ефективності: технічний, економічний, організаційний і 
маркетинговий, кожному з яких притаманні відповідні показники 
ефективності [1]. 

Характерним для технічного підходу оцінки ефективності діяльності 
суб'єктів електронної торгівлі, є застосування різних кількісних моделей міри 
використання  інформаційних технологій (ІТ).  

Підхід, що враховує переважно економічні показники, досить часто 
застосовується на практиці для оцінки економічної ефективності вибраного 
варіанту побудови системи електронної торгівлі; при цьому аналізується 
вартість придбання технічних засобів і програмного забезпечення для 
створення електронного магазину, а також враховуються фінансові 
показники діяльності цього магазину. 

Організаційні показники, як основа організаційного підходу до оцінки 
ефективності діяльності електронної торгівлі, визначають міру інтеграції 
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нової інформаційної системи з існуючою системою, а також з діяльністю 
підприємства і його бізнес-процесами. 

Маркетинговий підхід базується на врахуванні системи показників, що 
характеризують ефективність проведення маркетингової програми реалізації 
і підтримки Web-сервера в середовищі Інтернет і ефективність використання 
інструментів Web-маркетингу.  

Ефективність електронного бізнесу першочергово забезпечується за 
рахунок мінімізації витрат обігу, під якими розуміється сукупність витрат на 
забезпечення торговельно-технологічного процесу та трансакційних витрат, 
тобто витрат, пов’язаних з постановкою проблеми, інформаційним 
забезпеченням, веденням переговорів, укладанням і виконанням контракту. 

Рівень ефективності діяльності суб’єкта електронної комерції, як і будь-
якого підприємства, перш за все визначають фінансові результати, отримані 
внаслідок цієї діяльності. Прибуток є інструментом управління діяльністю 
підприємства електронної комерції. На основі результатів аналізу 
прибутковості приймаються управлінські рішення, спрямовані на 
підвищення ефективності діяльності господарюючого суб’єкта та визначення 
подальших напрямів його розвитку [3, с. 300].  

Під час аналітичного оцінювання враховується вплив різноманітних 
чинників на формування абсолютного розміру прибутку та рентабельність 
підприємства, таких як сфера діяльності, напрям економічної діяльності, 
рівень організації виробництва й управління, структура капіталу та його 
джерела формування, ступінь використання ресурсів, обсяг, якість і 
структура продукції, витрати на виробництво виробів, прибуток за видами 
діяльності та спрямування його використання тощо. 

На теоретичному рівні, існує ряд методів оцінки ефективності ІТ, 
використовуваних для функціонування підприємства електронної торгівлі, за 
такими напрямами, як: продуктивність; корисність для користувача: додана 
вартість (дія ІТ на досягнення цілей організації); улаштованість в бізнес 
(рівень залежності ділової активності суб'єкта господарювання від IТ); дія ІТ-
інвестицій на структуру бізнесу, доходів, інвестицій, бачення керівників [3, с. 
301]. Проте, проблема полягає у реалізації такого підходу шляхом розробки 
показників, які реально відображають кожен з цих напрямів на основі дос-
тупної інформації суб'єкта господарювання та зведенні їх в єдину систему 
оцінювання ефективності з врахуванням рівня важливості кожного з 
напрямів. Відповідно, оцінка ефективності комерційної діяльності будь-якого 
підприємства торгівлі має здійснюватися на підставі оцінки ефективності 
використання його ресурсів (матеріальних, трудових та фінансових) і 
здійснення узагальнюючої оцінки ефективності використання ресурсного 
потенціалу. 

Важливим принципом побудови показників ефективності має бути 
дотримання відповідності між результатом (ефектом) і факторами 
(ресурсами), що зумовили отримання цього результату. В розрахунок 
повинні включати лише ті ресурси (витрати), які брали безпосередню участь 
у створенні відповідного ефекту; в свою чергу і ефект має включати всі 
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складові спожитих вартостей, що мають господарську цінність. Базисом для 
здійснення аналізу показників ефективності діяльності є обліково-звітні 
джерела інформації [2, с.108]. У системі бухгалтерського обліку і звітності 
мають накопичуватися дані, на основі яких стане можливим аналіз основних 
показників діяльності підприємства електронної комерції. 

Отже, здійснення аналізу ефективності електронної комерційної 
діяльності має важливе значення для оцінки поточного економічного стану 
підприємства – суб’єкта електронної торгівлі. Ефективність електронної 
комерції слід розглядати, як комплексну категорію, що складається з 
критеріїв економічної, технологічної, соціальної та екологічної ефективності. 
Поєднання методичних підходів щодо оцінювання ефективності діяльності 
підприємства, дозволить визначити рентабельність підприємства електронної 
торгівлі та сформувати оптимальну комерційну стратегію, спрямовану на 
підвищення ефективності діяльності господарюючого суб’єкта, визначення 
подальших напрямів його розвитку та функціонування. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТAННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  
 
В  yмовaх економічної тa політичної нестaбільності, зокремa підвищення 

рівня безробіття в крaїні, перед нayковцями й фaхівцями постaють питaння 
щодо пошyкy шляхів підвищення ефективності використaння ресyрсів y 
системі yпрaвлінського облікy промислових підприємств, покрaщення якості 
прийняття yпрaвлінських рішень, збереження робочих місць тa 
yнеможливлення втрaти квaліфіковaних кaдрів. 

Отримання вчасно  інформaції про певні недоліки y роботі прaцівників, 
погіршення продyктивності прaці, втрaти робочого чaсy, збільшення часy 
відпочинкyвиявити причини тa визнaчити зaходи щодо їх yсyнення дозволяє 
сaме aнaліз ефективності використaння трyдових ресyрсів. 

Вивченням основних aспектів проведення aнaлізy ефективності 
використaння трyдових ресyрсів зaймaлись тaкі відомі вчені як Д. Богиня,             
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М. Болюх, М. Горбaток, О. Грішновa, A. Линенко, Н. Шyльгa, Л. Черкашим,             
Т. Мельник, A. Aмосов, Ю. Кyценко, М.Aрмстронг, М.Спенс тa ін. 

Метою дaного дослідження є розгляд теоретичних основ тa проблем 
aнaлізy ефективності використaння трyдових ресyрсів нa підприємстві. 

Основними покaзникaми, які хaрaктеризyють ефективність 
використaння трyдових ресyрсів є дaні про чисельність персонaлy різних 
кaтегорій і професій, його квaліфікaцію й освітній рівень, про витрaти 
робочого чaсy, кількість виробленої продyкції чи виконaних робіт, a тaкож 
дaні про рyх особового склaдy підприємствa. Відповідно до нaпрaцьовaних y 
нayковій літерaтyрі методик aнaлізy ефективності використaння трyдових 
ресyрсів aнaліз здійснюється нa основі реaлізaції рядy етaпів [3, с. 147].  

Етaпи aнaлізy стaнy тa ефективності використaння трyдових ресyрсів нa 
підприємстві включaють:  

1) aнaліз чисельності, склaдy тa рyхy робочої сили;  
2) aнaліз використaння фондy робочого чaсy;  
3) aнaліз продyктивності прaці;  
4) визнaчення резервів підвищення ефективності використaння 

трyдових ресyрсів [1, с. 112]. 
Aнaліз впливy трyдових фaкторів нa господaрськy діяльність бyдь-якого 

підприємствa починaється з вивчення зaбезпеченості підприємствa 
прaцівникaми зa кількістю, стрyктyрою, квaліфікaцією і кyльтyрно-освітнім 
рівнем тa хaрaктеристики рyхy робочої сили. Метою тaкого aнaлізy є 
виявлення внyтрішніх резервів економії робочої сили y зв’язкy з більш 
рaціонaльним розміщенням прaцюючих, їхнім зaвaнтaженням і 
використaнням відповідно до отримaної професії, спеціaльності і 
квaліфікaції.  

Aнaліз чисельності персонaлy проводиться в ціломy і зa кожною 
кaтегорією окремо, оскільки роль і знaчення окремих кaтегорій персонaлy y 
виробничій діяльності підприємствa різні. Aнaлізyючи чисельність 
прaцівників визнaчaють aбсолютнy і відноснy зaбезпеченість підприємствa 
робочими кaдрaми, a тaкож вплив зміни чисельності робітників нa виконaння 
виробничої прогрaми. Aбсолютнa зaбезпеченість підприємствa робочою 
силою визнaчaється при порівнянні фaктичної чисельності робітників з їх 
чисельністю, передбaченою плaном.  

Нa етaпі aнaлізy використaння фондy робочого чaсy вивчaється повнотa 
використaння трyдових ресyрсів, якy можнa оцінити зa кількістю 
відпрaцьовaних зa звітний період днів і годин одним робітником, a тaкож зa 
інтенсивністю використaння робочого чaсy. Під чaс aнaлізy необхідно 
визнaчити відхилення фaктичних покaзників від плaнових aбо від 
aнaлогічних покaзників минyлих періодів і встaновити конкретні причини 
можливих відхилень. Тaкий aнaліз необхідно проводити щодо кожної 
кaтегорії прaцівників, кожного підрозділy тa щодо підприємствa в ціломy зa 
звітний період і в динaміці [2, с. 292]. 

Центрaльною лaнкою aнaлізy ефективності використaння трyдових 
ресyрсів є aнaліз продyктивності прaці. Його здійснюють, як прaвило, в тaкій 
послідовності: дaють оцінкy досягнyтомy рівню продyктивності прaці, його 
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динaміці і вивчaють взaємозв’язок різних покaзників продyктивності прaці; 
визнaчaють вплив нa продyктивність прaці екстенсивних й інтенсивних 
фaкторів, виявляють не використaні резерви підвищення продyктивності 
прaці. Підприємство повинне бyти зaцікaвлене y підвищенні продyктивності 
прaці, aдже її зростaння мaє велике господaрське знaчення. Розрізняють три 
методи вимірювaння продyктивності прaці: нaтyрaльний, трyдовий тa 
вaртісний. 

Анaліз використaння трyдових ресyрсів завершyється підрaхyнком 
виявлених резервів підвищення ефективності тa розробкa зaходів щодо їх 
використaння. Серед резервів ефективності трyдових ресyрсів доцільно 
виділити екстенсивні (ліквідaцію понaдплaнових втрaт робочого чaсy, 
yсyнення брaкy тa відхилень від нормaльних yмов прaці) тa інтенсивні 
(зaбезпечення виконaння норм виробіткy yсімa робітникaми-відрядникaми тa 
здійснення нереaлізовaних оргaнізaційно-технічних зaходів). 

Варто зазначити, що основною проблемою є  визнaчення прийнятних 
покaзників співвідношення витрaт прaці і резyльтaтів діяльності. У нayковій 
літерaтyрі відношення резyльтaти/витрaти нaзивaють ефективністю, і нa 
дaний чaс серед aнaлітиків не вироблено єдиного підходy до визнaчення 
цього покaзникa. Вирішення цієї проблеми y контексті сyчaсних yмов 
господaрювaння вітчизняних підприємств потребyє вивчення трaдиційних 
методів розрaхyнкy покaзників ефективності використaння трyдових ресyрсів 
тa виявлення резервів її зростaння y зaрyбіжних крaїнaх, a тaкож з’ясyвaння 
перспектив можливого їх зaстосyвaння до yпрaвління тa ефективного 
використaння трyдового потенціaлy вітчизняних підприємств. 

Проте, незвaжaючи нa підвищенy yвaгy до проблем розвиткy тa 
підвищення ефективності використaння трyдових ресyрсів підприємств, слід 
констaтyвaти недостaтню дослідженість питaнь комплексного оцінювaння 
професійно-квaліфікaційного рівня прaцівників тa техніко-оргaнізaційних 
yмов прaці. Зa сyчaсних швидких змін економічних yмов господaрювaння 
підприємств необхідний подaльший розвиток мехaнізмy yпрaвління 
процесом yзгодження трyдових ресyрсів, їх трyдового потенціaлy з нaявними 
хaрaктеристикaми техніко-технологічного зaбезпечення прaці. Основою 
даного мехaнізмy повинні бyти сyчaсні методики оцінки техніко-
технологічної бaзи, квaліфікaційного рівня тa особистісних трyдових 
хaрaктеристик прaцівників. 

Тaким чином, склaдовими aнaлізy використaння трyдових ресyрсів 
вистyпaють чисельність прaцівників, рівень зaбезпеченості ними 
підприємствa, їх склaд і стрyктyрa, покaзники рyхy робочої сили, 
продyктивності прaці, використaння робочого чaсy тощо. Системa трyдових 
покaзників дaє можливість поєднaти тa пов’язaти окремі покaзники між 
собою, a їх aнaліз дозволяє оцінити вплив кожного окремого й yсієї 
сyкyпності покaзників нa зaгaльнy резyльтaтивність прaці. 
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ПОТОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО МЕТОДІВ 
 
На сьогоднішній день в результаті зміни економічних і соціальних 

відносин в Україні які суто впливають на формування фінансової системи та 
відповідних методів управління фінансами. Фінансове планування як 
важлива складова механізму фінансової системи та одна із функцій 
управління підприємством є актуальною за сучасних умов, коли істотним для 
діяльності є вплив глобалізації, поступової інформатизації суспільства та 
його інноваційного розвитку. 

Система поточного планування фінансової діяльності підприємства 
ґрунтується на розробленій фінансовій стратегії та фінансовій політиці за 
окремими аспектами фінансової діяльності. Цей вид фінансового планування 
характеризується розробкою конкретних видів фінансових планів. Вони 
дають можливість підприємству визначити на поточний період всі джерела 
фінансування його розвитку, сформувати структуру його доходів і витрат, 
забезпечити постійну платоспроможність, а також визначити структуру 
активів і капіталу фірми на кінець планованого періоду. 

За результатами поточного фінансового планування розробляються три 
основні документи: 

- план руху грошових коштів;  
- план звіту про фінансові результати;  
- план бухгалтерського балансу. 
Головною метою розробки цих документів є оцінка фінансового плану 

підприємства на кінець планованого періоду. Згідно із законодавчими 
вимогами до звітності за її періодизацією складають поточний фінансовий 
план на рік з розбивкою по кварталах. Дані, включені у поточні фінансові 
плани, характеризують такі параметри:  

- фінансову стратегію підприємства; 
- результати фінансового аналізу за попередній період; 
- плановані обсяги виробництва і реалізації продукції, а також інші 

економічні показники операційної діяльності підприємства; 
- систему розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат 

окремих видів ресурсів; 
- чинну систему оподаткування; 
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- чинну систему норм амортизаційних відрахувань; 
- середні ставки кредитного та депозитного процентів на фінансовому 

ринку тощо [1, с.194]. 
Аналіз господарської діяльності підприємств національної економіки 

свідчить, що на фінансовий стан суттєвий вплив виявляє їх надлишкова 
енергоємність, складна виробнича та соціальна інфраструктура, традиційна 
орієнтація виробництва на обсяги, а не на якість продукції, значна частка 
відходів та відсутність технологій їх утилізації й переробки. Однак, головною 
причиною зазначених недоліків дослідники називають недостатню 
орієнтованість на кінцевий результат господарської діяльності, яку доцільно 
забезпечувати впровадженням фінансового планування та контролю. 

Більшість підприємств національної економіки в ході виконання 
фінансових планів аналізують такі показники як виручка від реалізації 
продукції підприємства, її собівартість і прибуток. Водночас недостатньо 
аналізуються показники рентабельності власного капіталу, активів, їх 
оборотності, запасу фінансової міцності, темпів економічного зростання 
тощо. Крім того, підприємства часто нехтують і плановим балансом та 
аналізом його структури, динамікою фінансової стійкості та ліквідності 
підприємства. Відсутність такого аналізу як у ході оперативного поточного 
фінансового планування, так і в процесі довготермінового фінансового 
планування суттєво знижує його ефективність. 

Підвищенню ефективності фінансового планування, на нашу думку, 
сприяє координація керівником формування остаточного варіанту 
фінансового плану з особистою участю та ретельним аналізом даних задіяних 
розробників та підрозділів підприємства. 

Водночас, фінансове планування повинно орієнтуватись на ринкову 
кон’юнктуру, враховувати ймовірність настання певних подій, реалізовувати 
моделі поведінки підприємства за мінливих ринкових ситуацій з 
матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. 

Фінансове планування узагальнює не тільки доходи і витрати, але й 
визначає конкретні джерела покриття кожної статті витрат. Для цього 
підприємство використовує ряд методів фінансового планування – 
балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізації планових 
рішень, економіко-математичного моделювання [2, с.114]. 

Балансовий метод передбачає балансування не тільки підсумкових 
показники доходів і витрат, але й визначає конкретні джерела їх покриття за 
кожною статтею витрат. Його застосування доцільне в ході прогнозування 
надходжень і виплат грошових фондів, складання квартальних планів доходів 
і витрат підприємства, платіжного календаря тощо. 

Нормативний метод фінансового планування полягає в розробленні 
фінансових норм і техніко-економічних нормативів, на основі яких 
визначаються як потреби підприємства у фінансових ресурсах, так і джерела 
їх фінансування. Нормативами є передусім ставки податків, зборів і внесків, 
норми амортизаційних відрахувань, оборотних коштів. Розрізняють норми та 
нормативи за видами економічної діяльності, регіональні та індивідуальні. 
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Використання розрахунково-аналітичного методу здійснюється шляхом 
порівняння та аналізу базових (планованих) та фактичних фінансових 
показників планованого періоду. Реалізація вказаного методу фінансового 
планування передбачає й розроблення кількох варіантів планованих 
розрахунків з метою вибору найбільш оптимального. В цьому разі 
критеріями вибору оптимального варіанту можуть бути показники 
максимізації доходу, прибутку (доходу), питомого прибутку на одиницю 
вкладеного капіталу; реальна економія фінансових ресурсів, поточних 
витрат, матеріалів; показники мінімізації вкладеного капіталу за 
максимально ефективного результату тощо. 

Економіко-математичне моделювання як метод фінансового планування 
дозволяє варіювати кількісним співвідношенням різноманітних показників та 
факторів, знаходити їх взаємозв'язки та визначати тенденції фінансових 
результатів. Економіко-математична модель як математичне узагальнення 
факторів фінансового аналізу характеризує структуру та закономірності 
зміни досліджуваного економічного явища на основі математичних 
обчислень. Економіко-математичне моделювання може здійснюватися як за 
функціональними, так і за кореляційними зв’язками, що дозволяє в ході 
фінансового планування перейти від середніх до оптимальних величин. А 
залучення сучасних інформаційних технологій до фінансового планування 
підприємства суттєво підвищує рівень його наукової обґрунтованості, 
розширює аналітичні можливості, уможливлює розроблення значної 
кількості варіантів планів, орієнтуючись на мінливі конкурентні умови 
ринку, доцільні варіанти розвитку підприємства з наступним вибором 
найбільш прийнятного фінансового плану. [2, с.117] 

Отже, фінансова стабільність є важливою передумовою успішного 
ведення господарської діяльності. Вона формує імідж суб'єкта 
господарювання, є його візитною карткою. Тому підприємствам торгівлі 
необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходи для її 
зміцнення. У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має 
відводитися особлива роль. 

Таким чином, використання розглянутих систем і методів фінансового 
планування дозволяє забезпечити цілеспрямованість фінансової діяльності 
підприємства та підвищити її ефективність. Адже кожне підприємство, 
незалежно від масштабів і виду діяльності, в умовах ринкового 
господарювання займається плануванням. Відсутність планів 
супроводжується помилковими маневрами, несвоєчасною зміною орієнтації, 
що призводить до втрати позицій на ринку, нестійкого фінансового стану, 
банкрутства підприємства торгівлі. 
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ЕКОНОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
 
Достовірний прогноз основних макроекономічних показників є одним із 

ключових чинників для успішного проведення макроекономічної політики. 
Найважливіший напрямок системи управління сільським господарством в 
Україні сьогодні прямо пов'язують з розробкою комплексів моделей 
прогнозування економічного й соціального розвитку, пріоритетне місце 
серед яких займають економетричні моделі. Успішність в галузі сільського 
господарства у значній мірі залежить від проголошення чітких та зрозумілих 
цілей обраної політики та їх ретельного дотримання, де напрями цієї 
політики, а в подальшому і ефективність діяльності сільського господарства, 
залежать саме від економетричних прогнозів.  

Вагомий внесок в розвиток економетрики, а головне застосування 
екнометричних моделей при визначенні та обґрунтуванні політики 
розширення прихованих у сільському господарстві можливостей і 
використання їх вніс американський економіст Теодор Вільям Шульц (англ. 
Theodore William Schultz, 30.04.1902–26.02.1998, США).  

Роботи Т. Шульца присвячені аналізу ролі сільського господарства в 
економіці слаборозвинених країн. Серед проблем, які стали об’єктом його 
досліджень, слід відзначити: 

− вплив державної політики на сільськогосподарське виробництво в 
національних інтересах, де він виступав проти традиційного підходу до 
економічних відношень, вказуючи на більшій важливості вкладень 
інвестицій у людський капітал (освіту) і сільське господарство, ніж у машини 
і заводи; 

− вплив факторів постачання продуктів харчування, 
сільськогосподарської робочої сили, технологій, кваліфікації фермерів і 
капіталовкладень у фермерське господарство на розвиток сільського 
господарства ("Food for the World", 1945); 

− оцінка вартості робочої сили, включаючи витрати на освіту, рівно як 
вартість праці, втраченої людиною за час його навчання, що особливо 
важливим на той час було для фермерських сімей (Capital Formation by 
Education", 1960); 

− оцінка ефективності використання фермерами ресурсів і межах 
доступної інформації ("Transforming Traditional Agriculture", 1964) [2]. 

Серед наукових робіт аналогічної тематики також слід відзначити 
роботи узбецького радянського вченого-економіста, спеціаліста з економіки 



238 
 

сільського господарства Середньої Азії Кузьми Івановича Лапкина 
(31.10.1904 – 19.07.1989, Ташкент). Основна увага K. І. Лапкина висвітлена у 
дослідженні проблем розробки науково обґрунтованої системи розвитку 
продуктивних сил Узбекистану, перш за все в сільському господарстві. Він 
один з керівників розробок наукових основ розвитку і розміщення 
продуктивних сил Узбекистану на довгострокову перспективу з врахуванням 
використання природних і трудових ресурсів [3, с. 304]. 

Прогнозування галузі – це оцінка перспектив її розвитку на основі 
аналізу кон'юнктури ринку, зміни ринкових умов на майбутній період. 
Результати прогнозування діяльності сільськогосподарських підприємств і 
фірм враховуються у програмах підприємств з маркетингу, при визначенні 
можливих масштабів реалізації продукції, очікуваних змін умов збуту і 
просування товару [3, с. 305]. Прогнозування як результат економетричних 
досліджень є вихідним пунктом організації виробництва і реалізації, саме, 
тієї продукції, яка має найбільший попит на ринку. Основна мета прогнозу – 
визначити тенденції факторів, що впливають на діяльність галузі [4]. 
Побудова досконалих моделей пов’язана із значними труднощами, оскільки в 
більшості випадків досить важко передбачити величини тих екзогенних 
факторів, які мають значний вплив на зміни в галузі. Однак точність моделі 
залежить не тільки від достовірного прогнозу саме екзогенних факторів 
моделі, але й адекватного визначення основних факторів впливу. Вибір 
оптимальної кількості факторів впливу та аналіз кількісних та якісних 
параметрів їх впливу є основною задачею при побудові моделі.  

Сьогодні сільське господарство України переживає важкі часи, оскільки 
не має чіткої законодавчої та нормативної бази, не врегульовані відносини 
між власниками сільськогосподарських підприємств та державою, 
нераціонально використовується природний та ресурсний потенціал, не 
вирішуються соціальні проблеми села. В результаті знижується ефективність 
господарювання, що ставить під загрозу перспективи його існування та 
розвитку, вирішення загальнодержавних завдань.  

Незважаючи на наявність в Україні родючих земель, сприятливі 
кліматичні умови, вигідне географічне розташування, світову продовольчу 
кризу, перехід населення розвинутих країн до здорового способу життя, 
діяльність господарства країни відстає за розвитком, порівняно з 
європейськими країнами. За допомогою економетричних досліджень в 
сільському господарстві України виявлено низку факторів, які 
перешкоджають розвитку галузі. Це такі, як:  

− незадовільний стан виробничої та соціальної інфраструктури;  
− повільне впровадження новацій в сільському господарстві;  
− низька мотивація персоналу;  
− нераціональне ціноутворення;  
− нераціональне використання земельних ресурсів [5, с. 70]. 
Отже, застосування економетричних моделей при прогнозуванні розвитку 

сільського господарства сприяє забезпеченню сталого розвитку сільських 
територій, визначаючи регіональні пріоритети в економічній, екологічній та 
соціальній сферах та знаходячи можливості реалізації кожного з них.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

У сучасних умовах розвитку країни однією з глибинних проблем постає 
проблема ефективного використання та розвитку інтелектуального капіталу в 
межах сучасних підприємств. 

Розвиток інтелектуального капіталу підприємства виступає основною 
метою його господарювання, враховуючи корисність (цінність), яку він 
приносить не лише для його власників, менеджерів, працівників, а й 
локальних громад, в середовищі яких воно функціонує, і країни загалом. 
Поняття інтелектуального капіталу стало об’єктом дослідження численних 
представників економічної науки: Т. Стюарта, Р.Каплана, Д. Нортона,             
В. Хадсона, Р. Холла, Е. Брукінг, Л. Едвінссона, М. Меллоуна, К. Свейбі,            
Й. Руса, Ґ. Руса, Б. Ловендаля, Дж. Нагапєта, С. Гошала, В. Іноземцева,             
П. Саллівана, М. Братніцкого, Я. Стрижини, Б. Лева, Н. Бонтіса,            
Б. Лєотньєва, Д. Добії, І. Родова. 

Метою даної роботи є визначення ролі та особливостей 
інтелектуального капіталу в підприємстві. 

Інтелектуальний капітал – це система капіталізованих інтелектуальних 
знань, відтворювальне використання яких забезпечує виробництво нових 
інтелектуальних благ та отримання відповідних доходів [3, с. 58]. 

Рівень інтелектуального капіталу та вміння його використовувати з 
найбільшою віддачею визначають успішний розвиток підприємства на ринку. 
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Звідси дуже високе значення розвитку інтелектуального капіталу в межах 
конкретного підприємства і всієї держави загалом. Інтелектуальний капітал є 
основою інноваційної діяльності підприємств. Інтелектуальний капітал – це 
знання, інформація, досвід, організаційні можливості, інформаційні канали, 
які можна використовувати для створення багатства. Інакше кажучи, це сума 
всього того, що знають і чим володіють. Однак, незважаючи на значну 
кількість виконаних досліджень, багато теоретичних, методологічних і 
методичних аспектів здійснення процесу управління інтелектуальним 
капіталом розкрито не повною мірою. Інформація, знання, інтелектуальна 
власність перетворилися на продукти виробничого процесу. Сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології визначають не тільки сьогоднішній, 
а й завтрашній день сучасного суспільства, рівень розвитку якого значною 
мірою залежить від ефективної комунікації і міри використання засобів 
оброблення інформації (комп'ютерів, обчислювальної техніки, ксероксів, 
телефонів, програмного забезпечення). Ефективність реалізації 
інтелектуального капіталу підприємства визначають станом його 
організаційної складової [2 , с. 261].  

На сучасному етапі розвитку інтелектуальний капітал – це насамперед 
чіткі, ясні знання, якими володіє організація; знання, які можна передати; 
знання, які мають свою вартість. 

До особливостей інтелектуального капіталу можна віднести:  
- в умовах інформаційної економіки інтелектуальний капітал виступає 

основним фактором економічного зростання; 
- формування інтелектуального капіталу потребує від самої людини і від 

суспільства в цілому значних затрат, які постійно зростають;  
- інтелектуальний капітал у вигляді знань, досвіду, навичок може 

накопичуватись;  
- з накопиченням інтелектуального капіталу його доходність зростає до 

певного рівня, обмеженого тривалістю активного працездатного віку, а потім 
різко знижується;  

- характер і види інвестицій в інтелектуальний капітал зумовлені 
історичними, національними, культурними особливостями та традиціями;  

- інвестиції в інтелектуальний капітал повинні забезпечувати його 
власнику отримання вищого доходу;  

- інвестиції в інтелектуальний капітал повинні приносити значний за 
тривалістю і обсягом економічний і соціальний ефект. Чим якісніші і 
триваліші інвестиції, тим вищий і триваліший ефект;  

- інтелектуальний капітал невіддільний від свого носія – живої людини, і 
внаслідок цього він, як актив, майже повністю неліквідний;  

- використання інтелектуального капіталу завжди регулюються самою 
особою незалежно від джерела інвестицій на його розвиток [1, с. 58]. 

Отже, інтелектуальний капітал займає важливу роль в розвитку 
підприємства. Він виражається в особливих здібностях персоналу 
підприємства, а саме у знаннях, уміннях, набутому досвіді. Інтелектуальний 
капітал є нагромадженням цінної для підприємства інформації, що надає 
вагому конкурентну перевагу на ринку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

 
Під впливом сучасних тенденцій ринкової економіки будь-яка 

підприємницька діяльність, бізнес, пов’язана з господарським ризиком. 
Значна частина підприємців банкрутує через те, що не має достатніх знань і 
навичок господарювання. Адже наскільки ґрунтовно буде підготовлена, 
організована і проведена попередня робота, настільки успішно 
реалізуватиметься підприємницька ідея. Результатом роздумів, критичного 
аналізу та пошуків відповідей на питання реалізації нової ідеї, що виникла, і є 
бізнес-план. 

Проблемами бізнес планування присвячено багато наукових досліджень, 
навчальних посібників, публікацій зарубіжних і українських вчених 
економістів такі як: К. Барроу, Г. Пітерсса, В.П. Гетало, І.З. Должанського, 
В.О. Козловського, А.О. Кривоноса, Г.М. Тарасюка, В.В. Ясинського         
А.В. Шегди,  Н. Крилової та інші. 

Бізнес-план - це поширений у ринковій економіці інструмент менедж-
менту, основа конкретної маркетингової, фінансової, матеріально - технічної, 
кадрової політики ведення власного бізнесу [4,с.143]. 

Актуальність даного питання полягає в тому, що на сьогоднішній день 
бізнес-план є візитною карткою, за якою потенційні партнери з бізнесу 
оцінюють шанси на успіх підприємницької справи. Цією мовою ведуться 
переговори із закордонними партнерами та майбутніми інвесторами. 

Розробка бізнес-плану в зарубіжній практиці є обов’язковою при утво-
ренні нових підприємств, реконструкції діючих, для обґрунтування 
ефективності інвестицій. 

Нині в Україні необхідність розробки бізнес-планів економісти тісно 
пов’язують з ефективністю приватизації підприємств. Згідно з Державною 
програмою приватизації, головною метою приватизації є зміна відносин 
власності на засоби виробництва для їх якісного відтворення та і ефективного 
використання. 



242 
 

Тому за сучасних умов господарювання в Україні бізнес-план практично 
є робочим інструментом, що використовується в усіх сферах під-
приємництва. Його розробляють у випадку організації нової фірми, 
об’єднання існуючих підприємств, реорганізації , санації, одержання 
кредитів , приватизації державних підприємств способами, що вимагають 
складання бізнес-плану,у разі необхідності залучення іноземних інвестицій 
для посилення конкурентоспроможності фірми на ринку.  

Поняття – «бізнес–план» – документ в якому комплексно обґрунтована 
стратегія розвитку всіх сфер підприємницької діяльності на основі 
перспективного, поточного та оперативного планування такої діяльності [2]. 

Отже, сутність бізнес планування – це планування прибутку, визначення 
оптимального розміру прибутку на основі стабільного зростання обсягів 
підприємницької діяльності і найбільш економного та ефективного 
використання ресурсів 

Бізнес-план - ретельно підготовлений документ,  який розкриває всі 
сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу Він дозволяє 
передбачити не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити 
необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу 
(прибутку)[3].  

Практично його можна назвати формою експертної оцінки доцільності 
та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї. і створення на базі 
цього інтегрованого організаційно-правового утворення, трансформації влас-
ності, започаткування зовнішньоекономічної діяльності. 

Втілення в життя кожної підприємницької ідеї, розробка нового проекту 
діяльності, адаптація до змін ринкового середовища вимагають застосування 
бізнес-плану, специфічного планового документу, що містить опис усіх 
основних аспектів майбутнього комерційного проекту. Він дає можливість 
здійснити техніко-економічне обґрунтування конкурентоспроможності й 
ефективності діяльності підприємства при реалізації задумів підприємця.  

Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу. Він 
охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. До основної зовнішньої цілі 
можемо віднести: переконання майбутніх партнерів і кредиторів в успіху 
справи. До внутрішньої - бути основою управління підприємницькою 
діяльністю. конкретні цілі розкривають зміст і особливості самого 
підприємства, специфіку його діяльності. Бізнес-план дає змогу розв’язати 
цілий ряд завдань основними серед яких є: 

- оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних і 
слабких сторін; 

- обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції 
її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї; 

- розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед, 
обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал; 

- оцінка кон’юнктури ринку та рівня конкуренції; визначення ступеня 
можливого господарського ризику; 

- визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів 
концентрації фінансових ресурсів; 
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- пошук надійних партнерів для розробки й реалізації інноваційно-
інвестиційного проекту; 

- підбір працівників, спроможних реалізувати даний план. 
Центром бізнес-плану є концентрація фінансових ресурсів. Саме він 

виступає важливим засобом збільшення капіталу компанії. [5, с.132] 
Таким чином, бізнес-план, по-перше, використовується для розробки 

концепції бізнесу, для детального відпрацювання стратегії, для 
попередження помилок у діяльності компанії. 

По-друге, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого підприємець 
може оцінити фактичні результати діяльності фірми за визначений період. 

По-третє, він є засобом залучення коштів. 
У зв’язку з тим, що бізнес-план відбиває результати досліджень і 

організаційної роботи з метою обґрунтування конкретного напрямку 
діяльності фірми на певному ринку в сучасних умовах господарювання, він 
спирається на конкретний проект виробництва певного товару(продукту чи 
послуги); всебічний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми 
(ситуаційний аналіз); глибокий аналіз ринково-конкурентної ситуації і 
можливих прогнозованих її змін;результати вивчення найбільш дійових 
організаційних, техніко-економічних та фінансових важелів, застосовуваних 
у підприємництві; конкретних завдань інноваційного характеру; діагностику 
і прогнозування зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації. 

Підготовка бізнес-плану є процесом, що безперервно повторюється та 
поновлюється, отже, і висновки, які випливають з цього, мають час від часу 
переглядатися. Фактично процес підготовки бізнес-плану   є безперервним. 

На практиці не існує стандартної, універсальної, єдиної для всіх 
випадків форм  бізнес-плану. 

Бізнес-план — це комплексний плановий документ підприємницької 
діяльності, в якому передбачені заходи, спрямовані на реалізацію 
підприємницької ідеї, на одержання прибутку[1]. 

Бізнес-план складається на кілька років наперед і переглядається у міру 
необхідності, як правило, один раз на рік. У міру накопичення інформації і 
досвіду процес коригування плану полегшується. 

Крім основного варіанта бізнес - плану, складаються спеціальні 
скорочені його варіанти для осіб, у контактах з якими підприємець 
зацікавлений. 

Отже, при бізнес - плануванні найголовніше - процес систематичного 
обдумування майбутнього нашої фірми, планування використання всіх 
можливостей, що позитивно впливають на її розвиток. 

Правильно складений бізнес-план, показує перспективу розвитку 
підприємства, тобто дає відповідь на найважливіше питання: чи варто 
вкладати кошти в цю справу і чи принесе вона доходи, які відшкодують усі 
витрати. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА  

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 
 
Одним із важливих факторів, що забезпечує розвиток та 

конкурентоспроможність  підприємств є інноваційна діяльність. Вона є 
однією з найважливіших складових процесу забезпечення успішного 
функціонування підприємства. 

Проблеми вивчення та дослідження інноваційної діяльності 
підприємства  висвітлені в працях багатьох вчених: Л. Мельник, Н. Романів, 
Б. Патон, А. Перлак, А. Загородній, С. Бабінська, В. Зубенко, О. Бойко та ін. 
Однак, не зважаючи на велику кількість досліджень  деякі аспекти розвитку 
інноваційної діяльності в Україні потребують подальшого вивчення.  

Метою написання тез доповіді є дослідження інноваційної діяльності 
підприємства та аналіз сучасного стану їх розвитку. 

Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на впровадження 
новітніх науково-технічних ідей, винаходів, розробок, і передбачає їх 
удосконалення у процесі застосування. У повному обсязі до інноваційної 
діяльності належать усі види наукової діяльності, проектно-конструкторські, 
технологічні, дослідні розробки, діяльність із впровадження нових ідей у 
виробництво [2]. 

Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і 
розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і 
прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розроблення і 
впровадження нових видів продукції і технологій. 

У Господарському Кодексі України визначено такі основні напрямки 
інноваційної діяльності [1]:  

 – проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на 
створення об’єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;  

 – розроблення, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових 
видів техніки і технології;  

 – розроблення і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, 
призначених для поліпшення соціального й екологічного стану;  

 – технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво 
нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння 
виробництва нової продукції або впровадження  нової технології.  
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Шляхами розв’язання та вирішення проблем інноваційної діяльності в 
Україні може стати [5]: 

 - вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення розвитку 
інноваційної системи України; 

 - необхідність системного і послідовного впровадження 
функціональних принципів державного управління інноваційною діяльністю; 

 -  органічне включення всіх окремих елементів інноваційного розвитку 
в єдину активно і цілеспрямовано функціонуючу національну інноваційну 
систему. 

На сучасному етапі розвитку економіки виділяють наступні передумови 
формування інноваційної діяльності на рівні підприємства: 

 1) конкуренція між підприємствами; 
 2) попит покупців, що змінюється; 
 3) швидкий розвиток нових технологій;       
Варто зазначити, що результатом інноваційної діяльності підприємства є 

покращення функціонування організації чи її окремих структурних 
підрозділів з метою одержання конкурентних та економічних переваг.  

Необхідність вивчення та організації інноваційної підприємницької 
діяльності обумовлена: потребами підвищення техніко-технологічного рівня 
виробництва; збільшенням затрат і погіршенням економічних показників 
підприємств; швидким моральним старінням техніки і технології; потребами 
істотного скорочення строків створення і освоєння нової техніки; важливістю 
розвитку масової творчості винахідників і раціоналізаторів та використання 
їх пропозицій [4]. 

Активізація інноваційної діяльності в сучасних умовах розвитку 
економіки України має дуже важливе значення як на рівні підприємства, так і 
на рівні держави. Оскільки тільки при розвитку техніки,  науки, технологій 
можливий випуск конкурентоспроможної продукції та послуг. 

Інноваційний процес займає весь період розвитку інновації від 
зародження ідеї, розробки та реалізації інновації у вигляді нового продукту, 
техніки та технології. Розробка інновації або зародження ідеї до розвитку 
інновації виникає тоді, коли створюються умови та виникає необхідність 
створити щось кардинально нове, для отримання більшого прибутку для 
підприємства. Використання в своїй діяльності інновацій дає змогу значно 
підвищити рівень конкурентоспроможності, що на даний час є необхідною 
умовою для ефективного функціонування будь-якого підприємства [2]. 

Серед основних проблем, які гальмують розвиток інноваційної 
діяльності підприємств в сучасних умовах України можна виділити наступні 
[3, c. 83]: 

 1) відсутність власних та недостатній обсяг державних коштів;  
 2) недосконалість нормативно-правового забезпечення щодо розвитку 

інноваційної діяльності;  
 3) нерозвиненість інноваційної інфраструктури, незначна кількість 

інноваційних підприємств;  
 4) низький ступінь розвитку інфраструктури, особливо транспортних 

мереж; 
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 5) відсутність мережі фондів кредитування малого інноваційного 
бізнесу та мережі венчурних фондів для фінансування  проривних 
інноваційних проектів; 

 6) відсутність науково-методологічної бази формування інноваційної 
системи. 

Отже, інноваційна діяльність є однією з головних чинників розвитку 
підприємства, необхідною умовою для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку в сучасних умовах розвитку 
економіки. 
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http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71937. 
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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Актуальність проблеми забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств зростає в результаті інтеграції України до ЄС і подальшого 
розвитку ринкової економіки. Проблема сутності конкурентоспроможності 
підприємства передбачає розуміння основних функцій конкуренції, до яких 
належать: визначення ринкової вартості товару у процесі конкурентної 
боротьби; стимулювання впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу у виробництво як засобу підвищення життєздатності підприємства 
та отримання переваг над конкурентами; сприяння вибору найефективніших 
форм власності та господарювання; формування високоефективних 
конкурентних структур ринку.  

Чимало вітчизняних і зарубіжних вчених досліджували можливості 
підвищення конкурентоспроможності та зробили значний внесок  у розвиток 
сучасної теорії конкурентоспроможності: Г. Азоєв, Л. Гринів, Я. Гордон,   
Ж.-Ж. Ламбен,    А. Павлов, М. Портер, А. Сміт, Ф. Хайєк, Т. Харченко,       
П. Хейне, А. Челенков, Й. Шумпетер, А. Юданов. 
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Метою даного дослідження є визначення можливостей підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних  підприємств в сучасних умовах. 

Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через 
конкуренцію.  Проблема конкурентоспроможності була предметом вивчення 
економічної, соціологічної, юридичної наук, при цьому кожна з них 
обґрунтовувала свої цілі, застосовувала специфічні методи дослідження 
цього інституту. Найчастіше поняття “конкурентоспроможність” вживають 
тоді, коли споживач обирає той чи інший товар або послугу фірми, 
враховуючи їх якісні показники [1, с. 115]. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності від окремого виду 
продукції, бізнес-процесу до підприємства в цілому залежить від вирішення 
проблеми використання наявних резервів. Управління 
конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств повинно базуватися на 
системному підході до цілеспрямованого пошуку всіх резервів, їх аналізу та 
можливості використання для розвитку. 

Під резервами розуміють невикористані в повному обсязі можливості 
підприємства, пов’язані зі скороченням витрат виробництва та забезпеченням 
діяльності на конкурентному ринку. 

Склад резервів може змінюватися: інновації, пов’язані з виробництвом 
продукції, організацією та управлінням підприємством обумовлюють 
виникнення нових видів резервів. Жодне підприємство не може досягти 
переваги над конкурентами у всіх сферах діяльності, але воно спроможне 
використати свої можливості на досягнення конкурентних переваг в 
довгостроковій перспективі. Наявність невикористаних можливостей 
виникає внаслідок появи нових можливостей виробництва та зміни ринкової 
ситуації у зв’язку з безперервним науково-технічним прогресом, що 
безпосередньо впливає на зростаючі вимоги до кваліфікації кадрів і освоєння 
нової техніки та технологій. 

Резерви конкурентоспроможності як невикористані можливості 
пов’язані, з одного боку, з особливостями використання окремих елементів 
внутрішнього потенціалу підприємства, а з іншого, з використанням факторів 
зовнішнього ринкового середовища. Останні включають резерви 
використання правил і норм, що встановлюються державою і резерви самих 
ринкових механізмів [2, с. 44]. 

З метою цілеспрямованого використання резервів для підвищення 
конкурентоспроможності пропонується їх поділити на дві групи: резерви, 
пов’язані із зовнішніми факторами конкурентоспроможності та резерви, 
пов’язані з невикористанням потенціалу підприємства. У реальній дійсності 
можливості підвищення конкурентоспроможності, закладені в зовнішніх і 
внутрішніх чинниках функціонування підприємств, реалізуються неоднаково 
і не повністю. Резерви, як невикористані можливості підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, виникають тому, що завжди є розрив 
у часі між виникненням конкретних науково-технічних досягнень та їх 
використанням у виробничій практиці. Проблема використання резервів - це 
проблема мобілізації можливостей, пов’язаних з максимальним 
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використанням новітніх досягнень техніки і технологій, організації 
виробництва, світового досвіду в даній галузі [3, с. 257]. 

Практика свідчить, що основними напрямами пошуку резервів 
підвищення ефективності діяльності підприємства є: 

1) ресурсний - відображає першочергову необхідність аналізу 
ефективності використання наявної матеріальної бази виробництва та живої 
праці; при цьому потрібно враховувати рівень завантаження обладнання, 
структуру собівартості продукції, що виготовляється з погляду 
співвідношення в ній часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на 
оплату праці; 

2) організаційний - передбачає пошук можливостей підвищення 
ефективності тих процесів, що відбуваються на підприємстві; при цьому 
насамперед увага звертається на ефективність управління — важливої 
складової ефективності підприємства, а отже, значним резервом її 
підвищення, є організація виробничого процесу - від рівня робочого місця 
окремого працівника чи спеціаліста до рівня підприємства в цілому; 

3) технологічний - це удосконалення технічної бази та пов’язані з цим 
організаційно-правові проблеми. На думку багатьох економістів, подолання 
технічного й технологічного відставання потребує не просто переходу на 
сучасні технології, а й упровадження певного комплексу відносин - 
«корпоративної культури». 

При розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності, 
фахівцями визначено найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу. У 
2014-2015 рр. в Україні до першої п’ятірки таких факторів належать 
корупція, нестабільність державної політики, доступ до фінансування, 
нестабільність державної та місцевої влади, неефективність державного 
апарату (у тому числі дозвільної системи). 

Однією із найважливіших умов підтримання конкурентної позиції 
країни у глобальному середовищі є виготовлення і реалізація якісної та 
конкурентоспроможної продукції. Моніторинг стану зовнішньоекономічних 
відносин України з країнами Європейського союзу свідчить, що у загальному 
обсязі частка країн ЄС у 2015 р. порівняно з попереднім роком збільшилась і 
становила в експорті 31,5%, в імпорті – 38,7% (за 2013 р. відповідно 26,6% і 
35,3%). Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали: продукція 
агропромислового комплексу та харчової промисловості – 28,0% від 
загального обсягу експорту, чорні метали – 22,9%, мінеральні продукти – 
16,2%, електричні та механічні машини –12,2% [5]. 

Отже, конкурентоспроможність підприємства – це багатопланова 
економічна категорія, яка характеризує ефективність діяльності підприємства 
порівняно з його конкурентами, включаючи як конкурентні переваги продукції 
та послуг підприємства (якість, ціна, функціональні характеристики), так і 
економічні показники діяльності, його репутацію та імідж, результативність 
використання виробничого та фінансового потенціалу. На нашу думку, до 
основних шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства можна 
віднести такі: грунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів, 
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ефективна рекламна політика; створення нової продукції (активізація 
інноваційної діяльності); модернізація обладнання; покращення якісних 
характеристик продукції; автоматизація всіх виробничо-господарських 
процесів; усебічне зниження витрат; удосконалення обслуговування процесів 
купівлі та післяпродажного сервісу. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У 

ПІДПРИЄМНИЦТВІ 
 
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. Оцінка персоналу розглядається як елемент 
управління і як система атестації кадрів, що застосовується в організації в тій 
чи іншій модифікації. У той же час це необхідний засіб вивчення якісного 
складу кадрового потенціалу організації, його сильних і слабких сторін, а 
також основа для удосконалення індивідуальних трудових здібностей 
працівника і підвищення його кваліфікації. 

Вивчення інновацій в управлінні є актуальним на сьогоднішній день 
саме тому, що вони є необхідним інструментом успішної конкурентної 
поведінки і виведення підприємства зі стадії надмірної стабільності, коли 
зростання в багатьох аспектах припинилося. 

Особливістю сучасного виробництва є його орієнтація на людину. Це 
означає, що організації стають втіленням сукупного професійного, творчого 
та мотиваційного потенціалів їх працівників. На сьогоднішній день 
економічний розвиток та зростання виробництва в країні цілком залежить від 
компетентних керівників організацій та якісних трудових ресурсів [2, с. 7]. 
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Дослідження у галузі управління персоналом показують, що для 
досягнення поставлених цілей і ділового процвітання необхідні такі 
співробітники, які володіють творчим мисленням, досвідом роботи, 
професійною компетенцією та діловою активністю. Саме завдяки таким 
працівникам результати досягаються у короткий проміжок часу, 
використовуючи невеликий обсяг ресурсів [3, с. 254]. 

Співробітники - найважливіше надбання будь-якої організації, яке треба 
зберігати, покращувати, розвивати та використовувати для досягнення 
кінцевих цілей. Від характеру та якості персоналу безпосередньо залежать 
економічні, соціальні та інші можливості організації. Тому до персоналу 
необхідний інтегрований підхід з точки зору всієї організації як системи. На 
сучасному етапі економічного розвитку будь які управлінські рішення 
повинні враховувати людський аспект. Бачення кожного співробітника як 
індивідуальності дає поштовх такими напрямами в роботі менеджерів з 
персоналу, як розробка ефективної системи атестації персоналу, розробка 
системи мотивації працівників, управління діловою кар'єрою співробітника 
тощо[2, с. 5]. 

Узагальнюючи висловлене вище, можна відзначити, що суть сучасного 
етапу в управлінні персоналом (управління людськими ресурсами – УЛР) 
складають: 

– представлення УЛР на вищому рівні керівництва організацій; 
– залучення персоналу до визначення стратегії та організаційної 

структури компанії; 
– участь усіх лінійних керівників у реалізації єдиної політики в галузі 

управління персоналом; 
– інтеграція діяльності менеджерів з персоналу та лінійних керівників у 

всіх підрозділах і на всіх рівнях при вирішенні питань, пов'язаних з 
персоналом і досягненні поставлених цілей. 

При всій необхідності, заходи із забезпечення активізації та підвищення 
ефективності діяльності підприємств на новому рівні не дадуть очікуваного 
результату, якщо вони не будуть стимульованими на державному рівні. 

Серед головних умов, за яких інновації в галузі управління дають 
довгострокові переваги, виділяють наступні:  

– інновації базуються на нових принципах, що кидають виклик 
традиційному управлінню;  

–  інновації повинні бути системними, такими, що включають в себе 
великий спектр методів і процесів;  

–  інновації є частиною безперервного процесу нововведень, що з часом 
приводить до удосконалень [4]. 

На основі аналізу еволюції поглядів на персонал організації перехід на 
більш ефективну концепцію управління людськими ресурсами передбачає 
виведення сформованої системи управління з рівноваги і, по суті, 
вибудовування її заново на базі нових правил та підходів [1, с. 68]. 

Якщо розглядати систему управління персоналом як інновацію, то вона 
має особливості, притаманні будь-якому нововведенню. Зміни в системі 
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управління персоналом націлені на вирішення певних проблем у 
відповідності зі стратегією розвитку організації. Неможливо заздалегідь 
визначити точний результат, до якого вони можуть привести. Зміни системи 
управління персоналом можуть викликати конфліктні ситуації, пов’язані з 
опором працівників, неприйняттям ними нововведень. Також зміни системи 
управління персоналом дають мультиплікаційний ефект, тобто викликають 
відповідні зміни в інших підсистемах організації, завдячуючи тому, що вони 
стосуються найголовнішої складової організації її співробітників [3, с.267]. 

Таким чином, людський ресурс як інноваційна складова розвитку стає 
стратегічною конкурентною перевагою. Можна зробити висновок, що для 
досягнення певних цілей організації необхідно навчитися управляти 
людськими ресурсами в системі корпоративного управління, ефективно 
використовувати знання, навички та вміння персоналу. Говорячи про 
специфічні риси системи управління персоналом як інновації, можна 
виділити такі, як необхідність побудови концепції та моделі, вироблення 
стратегії і політики управління персоналом, а також обліку різних чинників, 
що впливають на управління персоналом. Також, система управління 
персоналом, як і система управління взагалі, передбачає постановку певної 
мети і розробку механізмів контролю їх виконання. Постійно мінливі 
економічні умови, в яких функціонують сучасні компанії, тягнуть за собою 
необхідність зміни стилю їхньої підприємницької діяльності. Це стосується і 
всіх внутрішніх процесів в компаніях. Якщо ми застосовуємо інноваційний 
підхід у виробництві, у збуті, то це можна зробити і у сфері управління 
персоналом.  
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підлягає належній оцінці з точки зору ефективності. Причинами необхідності 
такого дослідження є, у першу чергу, масштабність наслідків від здійснення 
антикризового правління. Адже підприємство або інший господарюючий 
суб’єкт є невід’ємною частиною суспільства, його елементом, що одночасно 
використовує та формує обмежені економічні блага, є місцем застосування 
трудового потенціалу людину та забезпечує задоволення її різноманітних 
потреб. Від ефективності його функціонування залежить ефективність 
діяльності не лише його контрагентів та працівників, а й результативність 
функціонування галузі  державних органів, економіки підприємства країни.  

Критичний аналіз останніх наукових публікацій [2; 8] дозволив виділити 
певні прогалини у області визначення ефективності антикризового 
менеджменту, пов’язаних у першу чергу з неповним врахуванням наслідків 
антикризового процесу, що зумовлює неповну характеристику індикаторів 
його результативності. Таке становище вимагає подальшого опрацювання 
критеріїв ефективності антикризового управління, уточнення і розширення 
кола кількісних і якісних її показників. 

Визначення ефективності будь-якої діяльності вимагає, перш за все, 
чіткої ідентифікації її мети та завдань. Антикризовий менеджмент, як і будь-
який інший вид управління, є успішним, якщо при його здійсненні 
орієнтуються не на досягнення тимчасових ефектів, а ставлять за мету 
формування стійкого позитивного положення підприємства на ринку. Тому 
основною метою антикризового управління є забезпечення стійкого розвитку 
підприємства у ресурсному, організаційному та економічному аспектах. У 
випадку ж визнання недоцільності подальшого існування суб’єкта 
господарювання, основним завданням антикризового менеджменту слід 
вважати задоволення претензій кредиторів підприємства та максимально 
повне відшкодування інвестицій його власникам.  

Як відомо, проблематика ефективності прийняття антикризових рішень 
та підходів до оцінки антикризового управління  розроблялися вітчизняними 
та зарубіжними вченими, що обумовило поширення різних підходів для 
обґрунтування цих понять та формування оціночних показників. 

Досліджуючи дане проблему було виокремлено наведені нижче види 
ефективності: 

1. Залежно від отриманого результату (наслідку) - економічну, яка в 
загальному вигляді характеризує співвідношення між отриманими 
результатами та ресурсами, що були витрачені для їх досягнення, та 
соціальну ефективність, яка додатково враховує соціальні наслідки 
(збереження та створення нових робочих місць, покращення соціально-
психологічного клімату в колективі або умов праці тощо). 

2. Залежно від місця одержання ефекту - народногосподарську 
(суспільну) та локальну (комерційну) ефективність, яка може бути в свою 
чергу оцінена на рівні окремого підприємства, його структурного підрозділу, 
окремого бізнес-процесу, операції тощо. 

3. Залежно від методу розрахунку - абсолютну ефективність, яка 
характеризує загальну або питому ефективність діяльності підприємства чи 
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іншого об'єкта оцінки за певний проміжок часу, та порівняльну ефективність, 
яка відображає наслідки порівняння альтернативних варіантів та вибору 
найкращого з них. 

4. Залежно від підходу до оцінки - часткову (окрему), чинникову 
(обумовлену впливом окремого чинника) та повну (інтегральну) 
ефективність. 

5. Залежно від об'єкта оцінки - ефективність виробництва, ефективність 
використання трудових (праці), матеріальних та фінансових ресурсів; 
ефективність системи управління підприємством або організації певного 
управлінського процесу тощо. 

6. Залежно від ступеня збільшення ефекту - первинна, мультиплікаційна 
та синергічна ефективність. 

Також потрібно відзначити той факт, що підвищення конкуренції на 
ринку вимагає займатися питаннями стратегічного розвитку, що вимагає крім 
великої кількості необхідної перевіреної інформації, також відповідних 
методів підготовки прийняття антикризового рішення, що безпосередньо 
відбивається на їх якості. 

У цьому зв'язку очевидним є те, що якість антикризового рішення 
визначає значною мірою кінцевий результат і ефективність виконання задач. 
Отже, необхідно виявити фактори, що впливають на якість антикризового 
рішення:   якість вихідної інформації (вірогідність, достатність, захищеність 
від перешкод і помилок, форма подання); оптимальний та раціональний 
характер прийнятого антикризового рішення; своєчасність прийнятих 
антикризових рішень (визначається швидкістю розробки рішень, їх 
прийняття, передач і організації виконання); відповідність антикризових 
рішень, що приймаються діючому механізму управління й методів 
управління, що базуються на ньому; кваліфікація кадрів, що здійснюють 
розробку, прийняття рішень і організацію їх виконання;  готовність 
управлінської системи до виконання прийнятих антикризових рішень. 

Можна простежити, що якість антикризових рішень, в основному, 
залежить від рівня інформаційного забезпечення, кваліфікації та рівня 
підготовки менеджменту підприємства. Інформаційне забезпечення є базою, 
на якій будується вся антикризова діяльність підприємства. 

Саме тому, при оцінці ефективності антикризового менеджменту 
підприємства необхідно враховувати специфічність цього процесу, пов’язану 
з сутністю підприємства як відкритої соціально-економічної системи, 
результати діяльності якої зачіпають інтереси значної кількості суб’єктів 
господарювання, населення та державних органів. У зв’язку з цим було 
виділено вісім базових груп учасників антикризового процесу (власники, 
керівництво, персонал, кредитори, споживачі, державні органи, 
господарський суд, арбітражний керуючий), для кожної з яких деталізовано у 
залежності від напрямку докладених ними зусиль (орієнтація на збереження 
чи ліквідацію кризового підприємства) коло основних інтересів (ефектів), а 
також відповідні цим інтересам кількісні та якісні індикатори.  
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
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 
активної участі у їх вирішенні, тому актуальність дослідження даної 
тематики в сучасних умовах цілком очевидна. 
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Дослідженням зовнішньоекономічної діяльності економічних суб’єктів 
займалися такі вчені як: Е. Авдокушин, О. Кірєєв, І. Ансофф, Г. Немиря та 
інші. 

Метою даного дослідження є аналіз основних аспектів 
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 ґрунту та борони.           
Вся ґрунтообробна 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. 

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 [1]. 

Зa дaними Головного упрaвління стaтистики обсяг експорту товaрів  у 
Вінницькій облaсті 2014р. стaновив 742 млн. дол. СШA, a імпорту – 428 млн. 
дол. Бaлaнс зовнішньої торгівлі стaбільно продовжує зaлишaтись позитивним 
і стaновить 314 млн. дол., що зaсвідчує перевaгу експортних оперaцій нaд 
імпортними. Суб’єктaми господaрювaння облaсті експортовaно товaрів у 1,7 
рaзa більше, ніж імпортовано [1]. 

Зовнішньоторговельні оперaції товaрaми суб’єкти господaрювaння 
облaсті здійснювaли з пaртнерaми із 129 крaїн світу. 

Нaйбільше експорт товaрів здійснюється до тaких крaїн як: Китaй (11%), 
Польщa (9%), Білорусь (8%) і Німеччинa (5%); в імпорті – Білорусь (20%), 
Китaй (11%), Німеччинa тa Польщa (по 9%) і Туреччинa (6%). 

Зa попередніми дaними зовнішньоторговельний оборот послуг 
стaновив 79 млн. дол., при цьому обсяги експорту тa імпорту послуг 
склaли, відповідно, 66 і 14 млн. дол. СШA. Дaні зовнішньої торгівлі 
товaрів по Вінницькій облaсті по окремим крaїнaм зa 2015 рік нaведено у 
тaбл.1. 
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Таблиця 1 
Геогрaфічна структурa зовнішньої торгівлі товарами Вінницької облaсті 

за 2015 рік [1] 

 
Експорт Імпорт 

Сальд
о тис.дол. 

США 
у % до  
2014р. 

тис.дол. 
США 

у % до 
2014р. 

Усього 846924,0 114,1 266637,
4 62,3 580286,6 

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 

 
Зa 2015р. з Вінниччини було експортовaно 2 тис. т м’ясa великої рогaтої 

худоби (яловичини), 12 тис. т молокa і молочних продуктів, 815 т мaслa 
вершкового тa інших молочних жирів, 575 тис. т зернових культур, 2 тис. т 
круп зернових, 155 тис. т олії соняшникової, 150 тис. л спирту етилового, 94 
тис. л горілки, 9 тис. т добрив, 103 тис. м3 лісомaтеріaлів. Зa 2015р. нa 
Вінниччину було імпортовaно 548 т м’ясa свиней (свинини), 1 тис. т м’ясa і 
субпродуктів домaшньої птиці, 252 т мaслa вершкового тa інших молочних 
жирів, 190 тис. дaл горілки, 71 тис. т продуктів переробки нaфти, 217 т 
медикaментів, 20 тис. т добрив, 13 тис. шт. шин для вaнтaжних тa легкових 
aвтомобілів, 17 тис. м3 плит деревноволокнистих, 2363 тис. м 2  ткaнин різних 
видів, 13 тис. т прокaту чорних метaлів, 1916 тис. шт. мaшин прaльних 
побутових, 658 трaкторів, 2641 aвтомобіль вaнтaжний, 161 aвтомобіль 
легковий тa 13 комбaйнів зернозбирaльних [1]. 

Левову чaстку в торгівлі товaрaми тa  послугaми зaбезпечують дочірнє 
підприємство УГК «NEMIROFF», ТОВ «Aрісент Технолоджис Укрaїнa», 
ПAТ «Володaркa», ТОВ «Бaрлінек Укрaїнa», ТОВ «Aрісент Укрaїнa», ТОВ 
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«ІВП ІнноВінн», ТОВ «Aльпaрі», ТОВ «Aгрaнa Фрут Укрaїнa», ТОВ «AВA 
13», МПП «Торг–мaркет», ПAТ Хмільницькa швейнa фaбрикa «Лілея», тa 
ТОВ «Експрес» [2]. 

Отже, в облaсті здійснений комплекс зaходів, спрямовaних нa 
зaбезпечення контролю зa дотримaнням зaконодaвствa в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, повернення суб’єктaми 
зовнішньоекономічної діяльності облaсті вaлютних і мaтеріaльних цінностей, 
які з порушенням термінів, устaновлених зaконодaвством, знaходяться зa 
межaми держaви. В облaсті постійно здійснюється роботa по вивченню 
ринків збуту тa пошуку зaрубіжних пaртнерів для взaємовигідного 
співробітництвa. З цією метою, a тaкож удосконaлення мехaнізмів 
вітчизняного експорту тa подолaння негaтивних тенденцій у зовнішній 
торгівлі нaдaно Міністерству економіки Укрaїни тa Міністерству 
зaкордонних спрaв Укрaїни переліки підприємств облaсті, які випускaють 
експортоспроможну тa конкурентоспроможну продукцію для просувaння їх 
нa зовнішніх ринкaх. 

Список використaних джерел: 
1. Офіційний сaйт «Головне упрaвління стaтистики Укрaїни у Вінницькій 
облaсті» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/ 
2. Ціхaновськa В. М. Стaн тa перспективи розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності Вінницької облaсті облaсті / В.М. Ціхaновськa [Електронний 
ресурс]. – Режим  доступу: http://nbuv.gov.ua 
3. Офіційний сaйт ТОВ «Вінницький зaвод трaкторних aгрегaтів» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vzta.com.ua/ru 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Процессы глобализации  актуализируют  вопрос целенаправленного 

государственного влияния на  уровень конкурентоспособности. 
Государственная конкурентная политика  определяется мерами воздействия, 
которые направлены на осуществление идей, которые связаны с 
экономической политикой государства. Для того чтобы реализовать 
конкурентную политику и достигнуть поставленных задач  необходимо 
проанализировать экономический цикл государства и состояние развития, 
спрогнозировать её будущее и принять план по развитию. 

Конкурентная политика – это деятельность государства по созданию и 
развитию конкурентной среды, регулированию конкурентных отношений и 
конкурентного процесса с целью поддержки и поощрения экономической 
конкуренции, борьба с негативными последствиями монополизма, защиты 
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законных интересов предпринимателей и потребителей, содействие развитию 
цивилизованных рыночных отношений, создания конкурентоспособного 
национального производства. 

Регулирование государством  конкурентоспособности  является  одной 
из главных сфер  управленческой деятельности, при этом государство 
выполняет главные функции- структурную и системную. Структурная  
функция заключается в регулировании  структурных условий о создании  
конкурентоспособности  в зависимости  от отраслевых особенностей 
предприятия  и связанного с ним типа  конкурентных преимуществ. 
Системная функция охватывает все уровни регулирования  условий 
воспроизводства  конкурентоспособности. 

Государственная промышленная политика (ГПП) Украины является 
органической частью  конкурентной экономической политики государства. 
Государственная промышленная политика обеспечивает увеличение объёмов 
производства, повышение качества продукции и конкурентоспособности 
промышленных предприятий. Основными  функциями государственной 
промышленной политики является определение приоритетов 
промышленного развития, разработка мер по применению системы  
протекционизма, создание оптимальных  условий наиболее важным и 
перспективным  отраслям и предприятия, формирование  конкурентных 
преимуществ. Особо важную роль государственная промышленная политика 
играет в разработке  и реализации  высокоэффективных программ научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Наиболее сложной 
является деятельность промышленных предприятий по повышению 
конкурентоспособности продукции на мировых рынках. 

Предлагается следующая концепция  совершенствования и эволюции 
государственной промышленной политики: 1) формирование программы; 2) 
определение общенациональных, отраслевых, региональных целей 
государственной промышленной политики; 3)определение механизмов и 
инструментов реализации  государственной промышленной политики. 

Промышленное развитие, «новые индустриальные» и даже некоторые 
развивающиеся страны  накопили обширный опыт государственного 
регулирования экономики , проведения эффективности ГПП. Этот опыт 
может использоваться и в Украине. Формирование конкурентной стратегии и 
конкурентной среды ы любой национальной экономики , в том числе и в 
Украине , должно проходить через государственную промышленную 
политику. При всех различиях методов государственного регулирования  
конкурентоспособности в ведущих странах показателем является  
направленность на содействие в расширение экспорт, освоение 
национальными субъектами новых зарубежных рынков использование 
широкого комплекса средств защиты национальных товаропроизводителей 
на внутренних и внешних рынках. 

Относительно политики как таковой ,так и в отношении конкуренции , 
конкурентной политики и особенно конкурентноспособности предприятия , 
отрасли, национальной экономики такой концептуальной подход является 
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рациональней. При анализе названной теории следует особо выделить 
теорию и методологию формирования международной 
конкурентноспособности предприятия (кстати, наименее исследованная 
сфера общей теории конкурентноспособности). 

В научной литературе названная проблема активно и аргументированно 
исследована в работах харьковских экономистов профессора Пономаренко 
В.С. и професора Поддубной Л.И. в статье «Теория международной 
конкурентноспособности предприятия» авторы определяют предмет теории 
международной конкурентноспособности предприятия слудующим образом. 
Международная конкурентноспособность предприятия объективно возникает  
на основе усиленич роли внешних факторов экономического развития. При 
этом бозовым есть понятие «система международной экономической 
деятельности предприятия», которая включает производственную, 
технологическую,рыночную сферы. Ключевую роль в формировании 
международной конкурентноспособности предприятия играет потенциал 
внешнеэкономического взаимодействия предприятия с наличием в них 
положительных свойств,адекватних свойствам потенциала развития 
внешнего рынка. Рыночный механизм (международная конкуренция) 
выполняет функцию эффективного обмела (реализации) товаров и услуг в 
системе международной внешнеэкономической деятельности предприятия. 
На уровень международной конкурентноспособности предприятия 
существенно влияет институциональный фактор – национальный и 
международно-правовой режимы регулирования международной 
экономической деятельности предприятия. 

Эффективная конкурентная политика является гарантом формирования 
социально ориентировачной национальной экономики, расширения 
сотрудничества Украины с зарубежными странами в сфере конкурентних 
отношений в условиях глобализации мировой экономики. 

Таким образом, государственная конкурентная политика является 
важным стимулирующим средством повышения социально-экономической 
эффективности и создания благоприятного климата для устойчивого 
инновационного развития страны. Конкурентные правила рыночного 
поведения для всех субъектов хозяйствования способствуют установлению 
прозрачных отношений между ними и, следовательно, стимулируют 
процессы детенизации и дебюрократизации отечественной экономики. 
Эффективная конкурентная политика способствует созданию надлежащих 
основ для функционирования социально ориентированной экономики, 
гражданского общества и правового государства, обеспечивающего 
конституционные права и свободы человека. 

Список использованных источников: 
1. Кирцнер Израэл Конкуренция и предпринимательство; Социум - Москва, 
2011. - 288 c. 
2. Мармашова С. П. Международная конкуренция; Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь - Москва, 2011. - 158 c. 
3. Пономаренко В., Л. Поддубная, Ж. «Экономика Украины» 2015г. №10 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНОЗЕМНІ 

РИНКИ 
 

Кожна фірма бажає включитися в міжнародні економічні відносини, 
тому першочерговим завданням стає забезпечення успішного виходу на 
зовнішній ринок. Актуальність обраної теми пов’язана з глобалізаційними 
процесами в економіці, продовженням економічної кризи і посиленням 
конкуренції на внутрішніх ринках дедалі більше підприємств починають  
шукати шляхи виходу на нові іноземні ринки. Нові іноземні ринки 
представляють собою складне утворення, що характеризується значною 
місткістю, що створює значні перспективи для підприємств і де підприємство 
зможе реалізувати свій потенціал.  

Багато дослідників і практиків з питань міжнародного бізнесу і 
маркетингу займалися і займаються дослідженням питань мотивів, які 
спонукають підприємства виходити на іноземні ринки, серед них праці 
іноземних науковців таких, як Ж. Жаннет, Ф. Катеора, Ф.Котлер, П. Кругман, 
Х.Мефферт, Т. Теннессі, Ж. Хулей; роботи вітчизняних авторів, серед яких 
слід виділити І. Акімову, А.Афоніна, І.Бураковського, А.Войчак, 
І.Гончарову, А.Кредісова, І.Новікову, В.Поліванова, І.Спіцина, А.Старостіну, 
В.Федосова.  

При виході на ринок іншої країни, підприємство повинно вести свою 
діяльність за такою схемою: 

- дослідити попередні маркетингові дослідження ринків тих країн, що 
становлять інтерес; 

- вибір конкретного цільового ринку, сегменту ринку; 
-  розробка стратегії виходу фірми на ринок;  
- розробка цінової, збутової, товарної політики фірми; 
- підбір персоналу для реалізації експортної продукції [2]. 
 При виході на зовнішній ринок підприємство потрапляє в умови 

жорсткої міжнародної конкуренції. Підприємство має забезпечити 
відповідність якості товару, упаковки, дизайну, реклами міжнародним 
стандартам. Тому важливу роль при виході підприємства на іноземні ринки є 
вибір стратегії, завдяки якій підприємство буде конкурентоспроможним на 
ньому.  Це такі найбільш поширені стратегії як : експорт, спільна 
підприємницька діяльність, створення закордонної філії. Розглянемо 
детально кожну з цих стратегій.  
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Експорт. Він є найпростішим способом виходу на зовнішній ринок. 
Експорт - це вивезення товару, капіталу та послуг за кордон з подальшою 
реалізацією і з метою отримання прибутку в іноземній валюті[1].             
Переваги цього способу: 

- потребує мінімальних змін у товарному асортименті підприємства, 
його структурі; 

- потребує мінімальних інвестиційних витрат та поточних грошових 
зобов’язань; 

- забезпечує мінімальний ризик при вході на ринок та легкість виходу.  
Експорт буває двох різновидів: непрямий і прямий. За непрямого 

експорту підприємство користується послугами посередників, а за прямого 
проводить експортні операції самостійно. Підприємства, що тільки 
починають свою експортну діяльність, частіше використовують непрямий 
експорт. Вони віддають перевагу цьому варіанту з двох причин. По-перше, 
такий експорт потребує меншого обсягу капіталовкладень, оскільки 
підприємству не доводиться створювати за кордоном власний торговий 
апарат або налагоджувати мережу контактів. По-друге, за непрямого 
експорту підприємство менше ризикує. Оптовою реалізацією товару 
займаються посередники, які застосовують у цій діяльності свої специфічні 
професійні знання, уміння і послуги, і тому продавець, як правило, робить 
менше помилок[3]. 

 Спільна підприємницька діяльність. Цей спосіб виходу підприємства на 
зовнішній ринок ґрунтується на поєднанні його зусиль із ресурсами 
комерційних підприємств країни-партнера з метою створення виробничих і 
маркетингових потужностей. На відміну від експорту при спільній 
підприємницькій діяльності (СПД) формується партнерство, у результаті 
якого за рубежем створюються певні потужності[1]. 

Створення закордонної філії. Одна з переваг такого способу полягає в 
тому, що підприємство може заощадити кошти за рахунок більш дешевшої 
робочої сили або сировини, за рахунок пільг, наданих іноземними урядами 
закордонним інвесторам, за рахунок скорочення транспортних витрат тощо. 
Створюючи робочі місця в країні-партнері, підприємство забезпечує собі тим 
самим сприятливіший клімат у цій країні[3]. 

Серед усіх цих способів виходу на нові іноземні ринки найбільш 
використовуваний – експорт, саме тому багато вітчизняних підприємств 
використовує саме його. 

Отже, аби полегшити вихід на світовий ринок товарів та послуг 
українські підприємства повинні обрати вигідну саме для них стратегію, 
відповідати міжнародним стандартам якості, аби бути 
конкурентоспроможними на цьому ринку. Хоча, вихід підприємств на 
зовнішні ринки зазвичай тривалий та еволюційний процес. Багаторічний 
досвід як іноземних, так і українських підприємств, що роблять кроки в 
напрямку освоєння міжнародних ринків, показує, що систематичне, 
поступове набуття досвіду в зовнішньоекономічній діяльності – найкращий, 
а в багатьох випадках і єдиний шлях до стабільного успіху.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
 
В сучасних умовах господарювання особлива увага приділяється 

бухгалтерському обліку фінансових результатів, які є одним з 
найважливіших складових діяльності підприємств. На сьогодні проблеми 
формування фінансових результатів набувають актуальності і це обумовлює 
необхідність поглибленого вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду, 
пошуку напрямів удосконалення обліку та посилення контролю за повнотою 
отримання доходів, економією витрат та формуванням прибутку (збитку). 

Вагомий внесок у дослідження питань формування фінансових 
результатів зробили такі відомі вітчизняні науковці і практики, як  
П.П. Борщевський, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Ковальчук, Г.Г. Кірейцев,  
Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, В.К. Савчук, М.Г. Чумаченко, 
В.В. Сопко та ін. 

Метою дослідження є виявлення особливостей формування фінансових 
результатів підприємств торгівлі. 

Формування фінансових результатів являє собою регламентований 
нормативно-правовими актами процес утворення прибутку (збитку), який 
здійснюється суб’єктами господарювання з метою виявлення у вартісному 
вираженні підсумків фінансово-господарської діяльності підприємства за 
визначений період. 

Відповідно до порядку розрахунку на величину фінансового результату 
впливає рівень понесених витрат, які у порівнянні з отриманим доходом 
дають підставу стверджувати про прибуткову або збиткову діяльність 
суб’єкту  підприємництва. 

Прибуток є однією з найскладніших категорій, якими оперує ринкова 
економіка, і вважається головною рушійною силою її розвитку. Він створює 
фінансову базу для самофінансування, розширення виробництва, рішення 
проблем соціальних та матеріальних благ трудових колективів.  
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Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання 
яких здійснені ці витрати.  

Показники прибутку є важливі для оцінки виробничої та фінансової 
діяльності підприємства, вся діяльність підприємства спрямована на його 
утворення. Він є джерелом сплати податків.  

Отже, прибуток – це найважливіша фінансова категорія, що відображає 
позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, 
характеризує ефективність виробництва, і зрештою свідчить про якість 
виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.  

На фінансові результати діяльності підприємства впливає багато різних 
факторів. В економічній літературі під фактором розуміють рушійні сили, які 
позитивно чи негативно впливають на економічні процеси. Важливим 
завданням ефективного формування фінансових результатів діяльності 
окремого підприємства є визначення факторів, які впливають на зміну 
результатів господарської діяльності, та виявлення на цій основі резервів 
підвищення ефективності виробництва. Одним із зовнішніх факторів, які 
мають суттєвий вплив на результати діяльності підприємства, є інфляція. 
Фінансова звітність, підготовлена на основі фактичної вартості об’єктів без 
урахування інфляції, знижує вірогідність і об’єктивність представлених 
результатів щодо діяльності компанії або її потенціалу. Більше того, 
фактична оцінка  результатів діяльності за допомогою коефіцієнтів, таких як 
«рентабельність капіталу», не відображатиме реальність, якщо прибуток 
завищений, капітал недооцінений, а оцінка активів провадиться при 
одночасному використанні різних способів (облік за найменшою з вартостей) 
[1, с.151]. 

Розглядаючи фінансові результати як об’єкт аналізу, потрібно звернути 
увагу на те, що вони є узагальнюючим кінцевим результатом роботи. Щоб 
отримати його, підприємство повинно мати доходи та витрати. Оскільки в 
сучасному бухгалтерському обліку порівняння саме цих об’єктів дає змогу 
визначити фінансовий результат, то доцільно його розглядати як систему 
взаємопов’язаних об’єктів:  

- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);  
- валовий прибуток;  
- фінансові результати від операційної діяльності;  
- фінансові результати від звичайної діяльності;  
- фінансові результати від надзвичайної діяльності;  
- чистий прибуток (збиток).  
Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності 

підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи. 
Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від 

звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 
«Фінансові результати».  

У формуванні фінансових результатів під час поточного управління 
виділяють такі обов’язкові етапи, як:  

- визначення необхідного розміру з урахуванням цілей підприємства;  
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- аналіз поточного стану та виявлення найістотніших зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що вплинули на їх зміни;  

- розрахунок планових або прогнозних величин фінансових результатів, 
що найповніше відповідає цільовим настановам;  

- розроблення конкретних заходів задля досягнення запланованих 
значень;  

- моніторинг усіх вищеперерахованих етапів та внесення корективів у 
ході реалізації намічених заходів [2, с.180].  

Якщо підприємство в цілому націлено на високі темпи розвитку, ріст 
обсягу продажів, завоювання частки ринку, максимізацію прибутку, то 
метою формування фінансових результатів є високі темпи їх росту. Якщо 
підприємство стабілізує свою діяльність, задовольняючись мінімальним 
рівнем рентабельності або просто беззбитковою діяльністю, то управління 
фінансовими результатами повинне бути сконцентровано на забезпеченні 
такої їх суми, що забезпечує поточну платоспроможність [3, с.13]. 

Отже, система обліку фінансових результатів є необхідною та важливою 
частиною функціонування підприємств. Формування фінансових результатів 
визначається широким колом факторів, які віддзеркалюють усі аспекти 
фінансово-господарської діяльності підприємств. При цьому недоцільно і 
неможливо поділяти ці фактори на основні та другорядні. Кожен з них може 
як забезпечити високий рівень прибутку, так і спричинити істотні збитки. 
Дослідження питань щодо формування та обліку фінансових результатів 
діяльності є досить актуальними і багато в чому їх вирішення впливає на 
зміцнення економічного стану підприємства. 
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УПРAВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСAМИ ПІДПРИЄМСТВ 

ТОРГІВЛІ 
 
Специфікa кaдрового менеджменту в торгівлі пов’язaнa з особливим 

хaрaктером трудових відносин, що формуються в плюрaлізмі форм 
торговельної діяльності, тa з особливою роллю персонaлу в реaлізaції 
торгово-технологічних процесів, які не піддaються aвтомaтизaції тa 
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мехaнізaції. Упрaвління персонaлом повинно врaховувaти як зміни мехaнізму 
прийняття рішень із урaхувaнням перетворень технічної тa технологічної 
компоненти, тaк і трaнсформaцію сприйняття прaцівникaми цих змін. 
Стрaтегічне бaчення ринкових перспектив, нові умови функціонувaння 
підприємств торгівлі, тa як нaслідок, кaрдинaльні зміни вимог до кaдрового 
склaду, посилюють пошук нових підходів до побудови системи упрaвління 
персонaлом підприємствa торгівлі. 

Дослідженням особливостей упрaвління трудовими ресурсaми 
підприємств торгівлі зaймaлись тaкі вітчизняні нaуковці як: Д. Богиня,            
В. Гaленко, М. Грaчовa, В. Гриньовa, Н. Зaзовськa, Н. Крaснокутськa,            
Е. Лібaновa, В. Лук’янихін, В. Пaвловa, Г. Писaревськa, Н. Сaломaтін,            
І. Сімоновa, М. Сорокінa. 

Метою дaного дослідження є визнaчення особливостей упрaвління 
трудовими ресурсaми підприємств. 

Системa упрaвління персонaлом обов'язково повиннa бaзувaтись  нa 
специфіці сфери діяльності підприємствa. Існують певні особливості 
упрaвління персонaлом нa підприємствaх торгівлі.  

Відмінною особливістю підприємств цієї гaлузі є високий об'єм 
трудових оперaцій, безпосередньо пов'язaних з обслуговувaнням покупців, 
які вимaгaють прямого контaкту з ними. A ці оперaції піддaються мехaнізaції 
і aвтомaтизaції, що визнaчaє високу чaстку витрaт живої прaці нa 
підприємствaх гaлузі (у зaгaльній сумі витрaт звернення роздрібних торгових 
підприємств витрaти нa зміст персонaлу склaдaють 40-50%).  

Необхідність нaближення до покупців пунктів продaжу товaрів мaсового 
попиту (a вони склaдaють перевaжну чaстину продовольчих і 
непродовольчих товaрів) усклaднює можливості їх концентрaції. Тому 
основу роздрібної торгової мережі склaдaють невеликі мaгaзини aбо сaлони з 
чисельністю прaцівників до 15 чоловік. У тaких мaгaзинaх істотно обмежені 
можливості вузького професійного і технологічного розподілу прaці, що 
викликaє відповідно високу чaстку поєднaння трудових функцій між 
прaцівникaми [2, c. 18].  

Ефективність прaці персонaлу торгових підприємств, зaйнятого 
обслуговувaнням покупців, бaгaто в чому зaлежить від інтенсивності 
купівельних потоків. A цей покaзник мaє високий ступінь aритмії впродовж 
робочого дня і в окремі дні тижня, що визнaчaє нерівномірність 
зaвaнтaження прaцівників, велику чaстку вимушених перерв в їх роботі. Тaке 
положення негaтивно познaчaється нa продуктивності прaці персонaлу 
торгового підприємствa.  

Всі ці специфічні особливості діяльності торгових підприємств 
визнaчaють склaдність і великий об'єм функцій, пов'язaних з упрaвлінням 
персонaлом [1].  

Крім того, особливості побудови системи упрaвління персонaлом 
торгового підприємствa бaгaто в чому обумовлені і специфікою структури 
персонaлу торгового підприємствa. В цілях ефективного упрaвління 
процесом формувaння і використaння трудових ресурсів нa підприємствaх 
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торгівлі зaстосовується нaступнa клaсифікaція прaцівників зa нaступними 
основними ознaкaми.  

1. Зa кaтегоріями. У склaді персонaлу підприємств роздрібної торгівлі 
виділяють три кaтегорії прaцівників: a) персонaл упрaвління; б) торгово-
оперaтивний персонaл; в) допоміжний персонaл. Клaсифікaція персонaлу 
торгового підприємствa по кaтегоріях прaцівників є нaйбільш зaгaльною 
формою функціонaльного розподілу їх прaці.  

2. Зa посaдaми і професіями. Нa підприємствaх роздрібної торгівлі у 
склaді персонaлу упрaвління виділяються посaди керівників ( менеджерів ), 
фaхівців і т.п.; у склaді торгово-оперaтивного персонaлу - посaди (професії ) 
продaвців, кaсирів, контролерів-кaсирів і т.п.; у склaді допоміжного 
персонaлу - професії тих, що фaсують, вaнтaжників, прибирaльників і тому 
подібне.  

3. Зa спеціaльностями. У склaді посaд фaхівців виділяють економістів, 
фінaнсистів, товaрознaвців, бухгaлтерів і т.п.; у склaді продaвців виділяють 
спеціaльності - продaвець продовольчих товaрів, продaвець непродовольчих 
товaрів і тому подібне.  

4. Зa рівнем квaліфікaції. Прaцівники основних посaд, професій і 
спеціaльностей зaлежно від рівня знaнь, уміння і трудових нaвиків 
підрозділені нa ряд квaліфікaційних кaтегорій. 

5. Зa стaттю тa віком. Відповідно до порядку обліку, що діє, нa 
підприємствaх торгівлі виділяються чоловіки у віці до 30 років; від 30 до 60 
років; понaд 60 років; a жінки відповідно до 30 років; від 30 до 55 років; 
понaд 55 років. В цілях ефективного упрaвління рухом персонaлу нa крупних 
підприємствaх торгівлі може бути прийнятa і детaльніше угрупувaння 
прaцівників зa віком [3, с. 89]. 

В умовах ринкової економіки організації можуть застосовувати наступні 
стратегії: 

- стратегію економії витрат виробництва як важливу міру скорочення 
витрат на персонал. Суть цієї стратегії полягає у тому, що при поліпшенні 
економічної кон'юнктури притягується додатковий персонал і працівників 
звільняють при перших ознаках її погіршення; 

- стратегію узгодження прогнозів потреби в персоналі з планами 
розвитку; 

- стратегію, що передбачає додаткові вкладення не тільки в підготовку і 
розвиток трудових ресурсів, але і в створення необхідних умов для 
повнішого його використовування, яке створює зацікавленість організацій в 
скороченні текучості працівників. Це характерно для організацій, пов'язаних 
з новими напрямами науково-технічного прогресу і висуваючих строгіші 
вимоги до якості персоналу. 

Довгострокова стратегія управління трудовими ресурсами повинна 
грунтуватися на передумові прискореного введення інновацій, що висуває 
вищі вимоги до якості трудових ресурсів. Ця стратегія передбачає додаткові 
вкладення не тільки в підготовку і розвиток робочої сили, але і в створення 
необхідних умов для повнішого її використовування. Використовування 
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трудових ресурсів - це комплекс заходів, направлених на забезпечення умов 
для можливо ефективнішої реалізації трудового потенціалу працівників. 
Воно повинне відповідати цілям організації, захищати інтереси працівників і 
забезпечувати дотримання законодавства про працю в процесі роботи. 

Тaким чином, систему упрaвління персонaлом підприємств торгівлі 
доцільно трaктувaти з урaхувaнням оргaнізaційного тa функціонaльного 
нaпрямів упрaвління підприємством як «інструмент формувaння кaдрового 
потенціaлу підприємствa, тобто комплексу взaємопов’язaних між собою 
aдміністрaтивних (оргaнізaційно-розпорядних), економічних тa соціaльно-
психологічних методів, спрямовaних нa ефективне упрaвління персонaлом, 
підвищення конкурентоспроможності тa досягнення стрaтегічних цілей 
торговельного підприємствa» тa як «комплекс зaходів із підбору кaдрів, 
плaнувaння потреби в них, aдaптaції тa оргaнізaції прaці персонaлу, його 
оцінки тa стимулювaння до отримaння крaщих результaтів, контролю тa 
моніторингу стaну кaдрів, нaвчaння тa підвищення квaліфікaції персонaлу з 
подaльшим кaр’єрним зростaнням». 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
Оплата праці – найважливіша категорія у системі умов праці. У ній, як в 

жодній іншій сфері, відбиваються усі суперечності суспільства, усі 
досягнення і прорахунки. Тому підходити до економічних питань оплати 
праці необхідно розглядати через дослідження об'єктивних реальних 
суспільних відносин.  

В Україні існує ряд проблем у системі організації заробітної плати: 
розміри зарплати практично відірвані від кінцевих результатів праці 
працівників і підприємств; недосконала диференціація оплати праці; не 
визначена роль мінімальної зарплати. Всі названі проблеми загострила 
платіжна криза, яка привела багато підприємств до заборгованості по 
зарплаті. 
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Ця проблема знайшла своє відображення в дослідженнях багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких Адамчук В.В., Балкін В.Н., 
Генкін Б.М., Жукова А.Л., Мак-Куллох Дж.Р., Мельнова М.А., Некрасова 
В.И., Олімських Н.Н., Робертс Дж., Сарабський А.А., Слезінгер Г.Е та інші. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» сутність заробітної 
плати визначається як «винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виражені, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові 
за виконану ним роботу» [1]. 

Швиданенко Г.О дає таке тлумачення терміна «оплата праці» - це будь-
який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виражені, який за 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану роботу або надані послуги [3, с. 201]. 

Сутність поняття «заробітна плата» складна, багатовимірна і потребує 
вивчення з різних позицій: 

1. Заробітна плата - це економічна категорія, яка відображає відносини 
між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу 
новоствореної вартості. 

2. Заробітна плата - це винагорода або заробіток, обчислений, як 
правило, у грошовому виражені, який за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.  

3. Для найманого працівника заробітна плата - це основна частина його 
доходу, який він отримує за реалізацію своєї здатності до праці.  

4. Для роботодавця заробітна плата - це елемент витрат виробництва, що 
забезпечує матеріальну зацікавленість працівників у високо продуктивній 
праці [2, c. 527-528]. 

Основними вимірниками результатів (затрат) праці є кількість 
виготовленої продукції (обсяг наданих послуг) належної якості або 
витрачений робочий час, тобто кількість днів (годин), протягом яких 
працівник фактично був зайнятий (працював) на підприємстві (в організації). 
Такому поділу вимірників затрат праці відповідають дві форми заробітної 
плати, що базуються на тарифній системі, — відрядна та погодина. 

За відрядної форми оплати праці заробіток працівника прямо залежить 
від кількості та якості виготовленої продукції або обсягу виконаних робіт. 
Розрізняють такі різновиди відрядної форми оплати праці: пряма відрядна; 
непряма відрядна; відрядно-прогресивна; відрядно-преміальна; акордна. 

Погодинна форма оплати праці застосовується в разі неможливості або 
недоцільності встановити кількісні параметри праці; за цієї форми оплати 
праці працівник отримує заробітну плату залежно від кількості 
відпрацьованого часу і рівня його кваліфікації. Розрізняють такі різновиди 
погодинної форми оплати праці: проста погодинна; погодинно-преміальна; 
оплата за посадовими окладами. Можливі та реально застосовувані системи 
оплати праці робітників виробничих підприємств (підрозділів організацій) 
показано на рисунку 1 [4, c. 213-214]. 
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Рис.1. Форми та основні системи оплати праці 
 
Заробітна плата є важливою мотиваційною складовою продуктивності 

зайнятості. Отже, система організації праці, її оплати, мотивації повинна 
бути спрямована на підвищення ефективності праці. При цьому повинні бути 
використані різні підходи, інструменти матеріального та морального 
стимулювання, організаційні заходи: підвищення заробітку, справедливість в 
оплаті праці, добра організація праці, поліпшення організації виробництва. 

Для вдосконалення системи оплати праці в сучасних умовах 
господарювання необхідно: забезпечити підвищення рівня організації 
робочого місця; забезпечити своєчасну видачу робочого завдання; 
поліпшення технічного стану робочого місця, проведення своєчасного 
профілактичного і поточного ремонту, модернізації; вдосконалення 
координації робіт на певному робочому місці з роботою структурного 
підрозділу в цілому і технологічно взаємопов’язаного робочими місцями;  
розробити адаптовану для підприємства гнучку єдину тарифну сітку, власну 
прогресивну шкалу між розрядних коефіцієнтів, що враховують складність 
праці, рівень кваліфікації і відповідальність; забезпечити механізм 
послідовного встановлення мінімальної ставки першого тарифного розряду 
на рівні прожиткового мінімуму; підтримувати стабільність і своєчасність 
виплати заробітної плати, проводити її індексацію з урахуванням інфляції; 
розробити гнучку систему індивідуального і колективного матеріального 
преміювання за наслідками роботи за місяць, квартал, півріччя і рік; 
підвищити якість і зміцніти систему нормування праці у всіх структурних 
підрозділах з використанням різноманітних видів нормування (норм 
виробітка, норм обслуговування, норм часу); визначити чітку 
відповідальність за різного роду порушення, упущення, конкретизувати 
заходи матеріальної і дисциплінарної відповідальності, забезпечити їх 
порівняння з важливістю роботи і важкістю провини; створити оптимальні 
умови для кар’єрного зростання добре працюючим працівникам [5, c. 18-22]. 

Форми Системи 

Відрядна 

Погодинна 

пряма відрядна; 
непряма відрядна; 
відрядно – преміальна; 
відрядно – прогресивна; 
акордна. 

проста погодинна; 
погодинно – преміальна; 
за посадовими окладами. 

ОПЛАТА ПРАЦІ 
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Основним і визначальним елементом трудового процесу є працівник з 
його  вмінням і кваліфікацією, ставленням до праці, потребами й 
можливостями їхнього задоволення. Аналіз, дослідження поняття оплати 
праці дало нам можливість визначити поняття заробітної плати.  

Отже, заробітна плата – це винагорода, зазвичай, у грошовому 
вираженні, яка виплачується працівникові за виконану роботу, необхідна для 
подальшого існування людини та спроможності надалі працювати. Заробітна 
плата повинна залежати безпосередньо від результатів праці й у той же час 
впливати на його показники, стимулювати розвиток виробництва, 
ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Економічна ефективність відображає певні результати складного 
процесу взаємодії факторів, що впливають на розвиток виробництва. В 
умовах мінливості попиту та пропозиції на товари і фактори виробництва, 
змін у конкурентному середовищі, інших макро- і мікроекономічних 
чинників першочерговим завданням управління підприємства стає 
формування й оцінка поточних і перспективних можливостей підприємства, 
тобто його потенціалу. Це зумовлено необхідністю забезпечення 
ефективності функціонування і зміцнення конкурентоспроможності на 
ринку. Одним із напрямів розвитку підприємства є підвищення ефективності 
використання ресурсного потенціалу. У сучасних умовах механізм 
управління ресурсним потенціалом підприємств не повністю відповідає 
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завданням підвищення ефективності їхньої роботи, отримання високих 
остаточних результатів, подальшого розвитку. Особливої актуальності ця 
проблема набуває через обмеженість самих ресурсів, що зумовлює 
необхідність постійного пошуку шляхів повного їхнього використання. 

Питання формування та використання ресурсного потенціалу 
підприємства розглядали Дж. Барней і Д. Кларк, Л. Балабанова і            
Р. Мажинський, С. Близнюк, З. Герасимчук і Л. Ковальська, О. Клімахіна,            
В. Павлова, В. Ременников, М. Щепакін і В. Цициліна та ін. 

Ресурсний потенціал грає важливу роль для ефективної роботи 
підприємства, оскільки він є засобом для отримання максимального прибутку 
і підвищення конкурентоспроможності. В етимологічному значенні термін 
«потенціал» – це засоби, запаси, джерела, які є в наявності та можуть бути 
мобілізовані, приведені до руху, використані для досягнення певних цілей, 
здійснення плану, вирішення якоїсь задачі, можливості окремої особи, 
суспільства, держави у певній області. Потенціал у загальному розумінні є 
можливістю реалізації будь-чого, тому його можна накопичувати, 
вимірювати його величину як ступінь накопичення, реалізувати. У свою 
чергу, можливістю називають засіб, умову, обставину, яка необхідна для 
здійснення будь-чого. Важливою ознакою потенціалу є його здатність до 
відтворення. Потенціал пов’язаний з характером цілей підприємства. 
Формування потенціалу підприємства являє собою процес реалізації заходів 
щодо забезпечення ринкових можливостей підприємства шляхом зміни його 
характеристик та властивостей до необхідного рівня, відповідно до 
поставлених цілей [3, с. 84]. 

Джерелами ресурсного потенціалу є ресурси в розпорядженні 
підприємства – трудові, інформаційні, фінансові, матеріальні, природні. 
Основу ресурсного потенціалу являють фактори виробництва. Засоби та 
предмети праці утворюють матеріальні ресурси, які приводяться в рух 
трудовими ресурсами. Тому до складу ресурсного потенціалу підприємства 
включаємо трудові, матеріально-технічні, інформаційні, фінансові та 
природні ресурси. Саме елементи ресурсного потенціалу створюють 
можливості досягнення цілей розвитку підприємства, які відкриваються при 
застосуванні засобів, предметів праці та робочої сили [3, с. 86]. 

Трудовий потенціал включає в себе можливості свідомої діяльності 
людей виробляти продукцію. Поняття «трудовий потенціал» нерідко 
ототожнюється з поняттями «людські ресурси», «людський капітал» у 
зв’язку з усвідомленням значущості людини в суспільному виробництві, його 
активній ролі в економіці, визнанні економічної доцільності 
капіталовкладень у формування, використання і розвиток працівників. 
Людський капітал підприємства (фірми) є головним ресурсом кожного 
підприємства, від якості й ефективності використання якого залежить якість 
продукції, ефективність роботи підприємства, його конкурентоспроможність 
(табл.1) [2].  
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Таблиця 1 
Витрати на персонал на підприємств України за їх розмірами за видами 

економічної діяльності у 2012-2014 роках [2] 
Види економічної діяльності У 2012 році, 

млн. грн.
У 2013 році, 
млн. грн. 

У 2014 році, 
млн.грн.

Усього 374105,6 378223,2 354424,9
у тому числі  
сільське, лісове та рибне господарство 22300,6 23128,6 23558,3
Промисловість 170564,2 176528,9 158300,9
Будівництво 15197,2 13681,4 15182,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 53312,0 49033,0 50034,0
транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 49860,5 51387,8 45049,0
тимчасове розміщування й організація 
харчування 4135,9 4213,9 3372,1 
інформація та телекомунікації 13004,0 14089,6 14178,9
фінансова та страхова діяльність 4039,9 3552,0 3531,2
операції з нерухомим майном 7868,5 7491,3 6836,6
професійна, наукова та технічна 
діяльність 16437,7 16798,0 16727,1
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 9549,0 10503,1 10700,2 
Освіта 829,5 795,7 724,2
охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 2936,9 2944,7 2306,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2972,0 3178,4 3113,0
надання інших видів послуг 1097,7 896,8 810,0

 
Як бачимо, витрати  на персонал підприємств України у 2014 році 

порівняно з попередніми роками зменшились, на 23798,3 млн. грн. Найбільші 
витрати становлять у промисловості (158300,9 млн. грн.), а найменші – у 
галузі освіти (724,2 млн. грн.). Тому постає об’єктивна необхідність у пошуку 
нових підходів до забезпечення ефективного управління ресурсним 
потенціалом підприємств України. 

Мета управління ресурсним потенціалом промислового підприємства 
повинна відповідати стратегічним і тактичним цілям підприємства.  На рівні 
підприємства управління ресурсами повинно розглядатися як адаптивний 
механізм, за допомогою якого воно постійно перебудовується в процесі 
пошуку найбільш ефективних зв’язків з навколишнім економічним 
середовищем. Управлінню трудовими ресурсами підприємств притаманні 
такі властивості, як безперервність, циклічність, залежність ефективності 
управління від послідовності його етапів, динамічність і стійкість. 
Раціональне управління ресурсами повинно включати такі етапи:  

̶ виявлення та формулювання проблеми чи задачі управління ресурсами 
підприємств, що має бути вирішена на базі використання минулого досвіду й 
наявних даних;  

̶ прийняття управлінського рішення щодо використання ресурсів і його 
реалізація;  
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̶ аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих способів 
його модифікації чи зміни, а також урахування його результатів у процесі 
нагромадження досвіду, який може бути застосований у майбутньому            
[4, с. 186]. 

Отже, з вище сказаного можна зробити висновок, що врахування 
ресурсних можливостей, вибір правильного напряму спеціалізації 
підприємства дозволяє максимальною мірою використати трудовий  
потенціал для реалізації соціально-економічних цілей розвитку. Таким 
чином, ресурсний потенціал акумулює в собі значну частку потенціалу 
промислового підприємства, основне його значення полягає у створенні 
нової вартості в процесі виробництва продукції, що забезпечує економічне 
зростання. 
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
На сьогоднішній день, тема фінансових результатів є досить 

актуальною. З переходом від командно – адміністративної економіки до 
ринкової, створились всі відповідні умови задля повноцінного 
функціонування і розвитку підприємницької діяльності, що позитивно 
відображається у всіх сферах економіки країни. Саме тому кожне 
підприємство намагається покращити свою діяльність, щоб мати змогу 
повноцінно функціонувати з іншими господарюючими суб’єктами та 
досягнути максимального прибутку. Відповідно тому, показники фінансових 
результатів діяльності підприємства є необхідними, щоб аналізувати свою 
діяльність з усіма її складовими. 
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3

5

Головною метою створення та подальшого розвитку будь-якого 
підприємства, не залежно від виду його діяльності чи форми власності, є 
отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. 

Характеристика процесу формування фінансових результатів діяльності 
зображена схематично [1]: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1– спрямування ресурсів для забезпечення всіх видів діяльності 

підприємства; 
2 – вартісна оцінка використання у діяльності підприємства ресурсів; 
3 – реалізація продукції підприємства та тримання виручки; 
4 – здійснення операцій щодо отримання доходів від інших видів 

діяльності та надходження цих доходів на підприємство; 
5 – визнання доходів та витрат у межах звітного періоду та оцінка 

прибутку підприємства; 
6 – оцінка обсягу прибутку підприємства, що спрямовується на 

фінансування розширеного відтворення підприємства; 
7 – поповнення фінансових ресурсів підприємства за рахунок прибутку; 
8 – формування ресурсного забезпечення діяльності підприємства. 

 
Рис.1.  Характеристика процесу формування фінансових результатів 

діяльності підприємства 
 

Фінансовий результат являє собою прибуток або збиток який отримує 
підприємство, внаслідок своєї діяльності. Основним показником результату 
діяльності підприємства є прибуток, збільшення якого характеризує 
ефективне зростання фінансових ресурсів та результатів. Другою складовою 
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фінансових результатів є збиток, показник якого характеризує втрату 
фінансових ресурсів підприємства і якщо більшість фінансових операцій 
нестиме постійний збиток – підприємство збанкрутує. Саме тому, 
результатом діяльності підприємства можу бути прибуток або збиток[2].   

Формування прибутку відбувається поступово протягом фінансово – 
господарського року. Більшу його частину формує прибуток від реалізації 
продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції 
і витратами на її виробництво та збут. 

В сучасних умовах розвитку суб'єктів підприємницької діяльності 
остаточний фінансовий результат (збиток) формується поступово протягом 
фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної 
діяльності та включає: 

- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг); 
- валовий прибуток (збиток); 
- фінансові результати від операційної діяльності; 
- фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування; 
- фінансові результати від звичайної діяльності; 
- фінансові результати від надзвичайної діяльності; 
- чистий прибуток (збиток). 
Загалом, остаточний фінансовий результат – чистий прибуток (збиток) 

визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства 
за звітний період. Сума чистого прибутку спрямовується на формування 
фондів підприємства. Він призначений для покриття витрат, що виникли від 
збитків та позапланових витрат. Виділені кошти зараховуються на 
спеціальний рахунок в банку. 

Крім того, прибуток підприємства може бути використаний за такими 
важливими напрямами[3]: 

- фінансування витрат, пов'язаних із розвитком підприємства (витрати 
на науково-дослідні роботи, розробку й освоєння нових видів продукції і 
технологій, модернізацію обладнання, реконструкцію діючого виробництва); 

- фінансування витрат, пов'язаних із будівництвом об'єктів 
невиробничого призначення, проведенням оздоровчих заходів, утриманням 
об'єктів соціальної інфраструктури (витрати на експлуатацію соціально-
побутових об'єктів, що є на балансі підприємства); 

- витрати на матеріальне заохочення працівників підприємства (виплата 
одноразових премій за виконання важливих виробничих завдань, 
преміювання за створення, освоєння і впровадження нової техніки тощо); 

- формування фінансових резервів у розмірах, рекомендованих чинним 
законодавством; 

- фінансування благодійних заходів; 
- фінансування приросту власних обігових коштів; 
- формування резерву для виплати дивідендів. 
Отже, фінансові результати є складовою частиною будь – якого 

підприємства. Задля повноцінного функціонування на ринку потрібно 
постійно аналізувати свою діяльність задля відображення реального стану 
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підприємства і відповідно удосконалювати негативні моменти своєї 
діяльності. 

Список використаних джерел: 
1. Економіка підприємства : підручник / І.Ю.Чаюн, Г.М.Богославець, 
Н.С.Довгань, Л.Л.Стасюк, І.Ю.Бондар; за заг. ред.. проф..Н.М.Ушакової. – 
К.:Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2005. – 569с. 
2. Лондар С. Л., Тимошенко О. В. Фінанси. Навчальний посібник. - Вінниця: 
Нова Книга, 2009 - 384 с. 
3. Хміль Ф. Г. Менеджмент персоналу: Підр. для студ. вузів. – 
К.: Академвидав, 2006. – 344 с 
4. Фінансові результати: сутність та зміст [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/accountant/17497/ 

 
Богдан Лебедєв  

Науковий керівник: Пазєєва Г. М., ст. викладач 
Коледж економіки, права та інформаційних технологій  

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 
 

АУТСОРСИНГ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

Аутсорсинг на сучасному етапі розвитку економіки в Україні є одним із 
ефективних інструментів спрямованих на підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності діяльності підприємства в вітчизняному 
середовищі. Ця форма діяльності дає можливість підприємству при 
виконанні стратегічних цілей, збільшити прибутковість та уникнути 
додаткових витрат за рахунок передачі додаткових і (або) частково основних 
функцій стороннім організаціям з метою концентрації на ключовій 
компетенції.  

Термін «аутсорсинг» (outsoursing) походить від англійського «outside 
resourse using» – використання зовнішніх ресурсів. Іншими словами – це 
діяльність, яка передбачає укладання контракту між замовником і 
постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, так 
і другорядних бізнес-функцій замовника за певну плату, що зумовлює 
реорганізацію і оптимізацію підприємницької діяльності, а в окремих 
випадках тимчасове залучення персоналу[1, с.30].  

Початком «епохи аутсорсингу» вважають період коли в 1962 році було 
засновано Electronic Data System Corporation (EDS), саме в цей період 60-их 
років ХХ ст. розпочався розвиток інформаційних систем і технологій [4, 
с.128]. У найбільш широкому розумінні аутсорсинг означає передачу 
неосновних функцій або бізнес-процесів деякого суб’єкту господарювання і 
всіх пов’язаних з ними активів в управління професійному підряднику 
(аутсорсеру) [1, с. 32]. Зокрема, Б. А. Анікін та Т. А. Родкіна, розглядають 
аутсорсинг як виконання окремих функцій або бізнес-процесів іншою 
організацією [2, с. 86]. Професор З. Айвазян, характеризує аутсорсинг як 
передавання допоміжних функцій іншій організації, яка спеціалізується в 
певній галузі [3, с. 39]. Такої ж думки щодо визначення аутсорсингу 
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дотримуються С. О. Календжян [4], Дж. Б. Хейвуд [10]. З поданого вище, 
видно, що ключове змістовне розуміння аутсорсингу полягає в передачі 
функцій або бізнес-процесів від одного суб’єкта господарювання іншим, що і 
підкреслюють у своїх роботах відповідні дослідники. 

В сучасній економіці підприємства аутсорсинг можна розділити на три 
групи: 

1. В залежності від форми організації спільної діяльності: внутрішній 
аутсорсинг [back office] та зовнішній аутсорсинг [front office] [1, с.61]. 

2. В залежності від поділу відповідальності і ризиків:  
- частковий (вибірковий) аутсорсинг (partial or selective outsoursing) [3, с.65]; 
- повний аутсорсинг (full outsoursing) [3, с.67];  
- спільне підприємство і частка в акціонерному капіталі [10, c.41]. 
3. В залежності від виду діяльності аутсорсингу[11, с.39]: 
- виробничий (промисловий); 
- IT-аутсорсинг (ITO); 
- аутсорсинг бізнес-процесів (BPO - business process outrecorsing)  
- аутстаффінг (HRO - Human resources Outsourcing);  
Як бачимо різномаїття використання аутсорсингу підприємствам надає 

змогу покращити результати своєї діяльності, підвищити 
конкурентоспроможність на ринку та рентабельність. Але при використанні 
аутсорсингових операцій існує ряд переваг та недоліків. 

Розглянемо переваги аутсорсингу як форми ведення бізнесу (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Переваги аутсорсингу [7, с.107] 
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У загальноекономічному розумінні виділяють три класифікаційні 
переваги аутсорсингу: економічну, управлінську та техніко-технологічну. 
Економічна перевага передбачає насамперед зниження витрат коштів на 
підприємстві за рахунок передачі не основної своєї діяльності аутсорсеру, 
скорочення чисельності працівників відбувається завдяки відсутності в них 
потреби, бо їхні обов’язки перейшли до аутсорсера. Управлінські переваги є 
досить вагомими на підприємстві оскільки співпраця з аутсосером дасть їй 
змогу передати не профільну діяльність та зосередитись на основній своїй 
діяльності. Техніко-технологічні переваги передбачають отримання вільних 
коштів підприємства, які раніше йшли на підтримання не основної 
діяльності, та за рахунок них покращувати рівень якості обслуговування. 

Але поруч с перевагами існують і недоліки аутсорсингу(рис. 3):  
 

 
 

Рис. 3. Недоліки аутсорсингу[9, с.89] 
 
Недоліки використання аутсорсингу так саме як і переваги 

класифікують на економічні, управлінські та техніко-технологічні. 
Економічні недоліки передбачають у собі неконтрольоване зростання витрат 
через передання аутсорсеру функцій більше організаційно-матеріального 
максимуму, другим економічним недолік є непередбачуване банкрутство 
аутсорсингової компанії. Управлінські недоліки включають в себе 
обмеження управлінської гнучкості через передачу частини власних 
зобов’язань аутсорсеру. Через передачу певної організаційно-функціональної 
частини підприємства під керівництво іншої компанії частина бюджету 
переходить разом з цією частиною компанії, тим самим відбувається 
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децентралізація бюджетних надходжень підприємства. Не компетентність 
аутсорсингової компанії на ринку економіки відносять до техніко-
технологічних недоліків. Це передбачається розголошуванням комерційної 
таємниці, конфіденційної інформації, недотриманням договірних відносин. І 
ще одна велика проблема - на вітчизняному ринку аутсорсингу - це 
відсутність професійних відносин між підприємством і аутсорсинговими 
компаніями.  

Ще однієї із основних перешкод на шляху активного впровадження 
аутсорсингу на теренах України є відсутність визначення процесів 
аутсорсингу та їх нормативно-правового регулювання, контролю та 
відповідальності за порушення. Саме поняття «аутсорсинг» в українському 
праві не має дефініції, тому може регулюватись виключно у контексті 
аналогії до деяких правових норм. У той же час у законодавчому полі 
визначено економічну взаємодію через укладання договорів, а також те, що 
кожен має право займатись підприємницькою діяльністю, яка не заборонена 
законом. 

В Україні аутсорсинг має свої особливості щодо популярності окремих 
його видів. Згідно з проведеними дослідженнями Українським національним 
комітетом Міжнародної торгової палати в Україні частіше на аутсорсинг 
передають: IT-послуги (40,5 %), логістику (35,1 %), ресурсне забезпечення 
виробничих процесів (27 %), маркетингові послуги (21,6 %), рекрутмент 
(18,9 %), бухгалтерський облік (13,5 %), розрахунок заробітних плат (13,5 
%),обробку й систематизацію інформації (8,1 %), аутсорсинг медичних 
представників (8,1 %), облік кадрів та кадровий супровід (5,4 %), 
адміністративні функції (2,7 %). (Рис. 4) 
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Рис. 4. Розвиток українського аутсорсингу[Складено авторами на основі 

12] 
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Використання аутсорсингу на підприємствах розпочалося в період коли 
необхідно було передати частину канцелярської роботи (наприклад, 
друкування і зберігання звітів, документів) з метою економії на витратах. З 
розвитком інформаційних технологій став більш розповсюдженим 
аутсорсинг інформаційних функцій. Як бачимо з рис. 4 одним з динамічних 
ринкових сегментів є ринок ІТ-послуг (програмування, call-центри, Internet-
послуги, тощо.), головною формою прояву якого є ІТ-аутсорсинг який 
розвивається зростаючими темпами.  

Для того, щоб визначити доцільність передачі тієї або іншої функції на 
аутсорсинг, потрібно розглянути її з позиції чотирьох аспектів: стратегічного 
фокуса, операційної здатності, фінансової вигоди і можливості для 
вдосконалювання всередині підприємства. 

Проблема впровадження логістичного аутсорсингу є актуальною для 
сучасних підприємств. Рівень логістичного сервісу, що пропонується на 
ринку, надзвичайно низький, тому необхідні серйозні інвестиції у 
проектування та реалізацію відповідних стратегій обслуговування клієнтів. 

Сьогодні в Україні працює декілька комплексних логістичних 
операторів – УВК, Raben Ukraine, SCHENKER, АСНОВА-холдинг. Це 
компанії, які можуть гарантовано доставити продукцію в будь - який регіон 
України за 24–48 годин плюс надають увесь спектр послуг – планування, 
складування, розмитнення тощо. Для того, щоб вижити в конкурентній 
боротьбі, українським логістичним компаніям потрібно дотримуватись 
загальної стратегії тісного зв’язку із клієнтами, тому враховуючи особливості 
розвитку національного бізнесу, найдоцільнішими є такі стратегії: 
будівництво складських потужностей під конкретні потреби клієнта, 
партнерство. Основними напрямками вдосконалення логістичного сервісу є 
різнопрофільне укрупнення, підвищення автоматизації процесів зберігання та 
переміщення вантажів, адресне зберігання, автоматизація бізнес-процесів та 
комплексне обслуговування. 

Інтеграція різнопрофільних логістичних функцій (наприклад, 
транспортних, складських, послуг митного оформлення та послуг експедиції) 
завдяки аутсорсингу дасть змогу: 

- збільшити масштаби бізнесу і можливості інвестування у відсталі 
напрямки; 

- створити єдину компанію, готову до комплексного обслуговування 
клієнтів; 

-  використовувати класичні переваги злиття – синергічний ефект. 
Основними мотивами передачі логістичних функцій на аутсорсинг є 

прагнення зробити бізнес більш керованим, відразу знизити витрати (і при 
цьому одержати якісний гарантований сервіс), отримати прибуток. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновки, що аутсорсинг- 
ефективний і водночас радикальний інструмент розвитку бізнес – 
середовища в Україні. Така форма ведення бізнесу сприяє впровадженню 
інновацій і покращенню інтеграційних зв‘язків вітчизняних підприємств як в 
межах країни, так і поза нею, без чого не можлива ефективна господарська 
діяльність в сучасних умовах функціонування. Найголовнішою перевагою 
аутсорсингу є швидкість та зручність вирішення того чи іншого питання та 
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здібність допомогти збільшенню сегменту ринку, який охоплює 
підприємство. Поряд із очевидними перевагами використання аутсорсингу 
існують серйозні фактори, які стримують його розвиток, а це повязано з 
законодавчою сферою економіки, оподаткуванням, інновційними заходами в 
освітній системі, тощо. 
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ukrainedostig-milliardnyx-dollarovyx-oborotov.html  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних умовах важливе питання надається розвитку інвестиційної 
діяльності, яка спрямована на створення привабливого інвестиційного 
середовища в країні, та суттєвого нарощування обсягів інвестицій. 
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Інвестиційна діяльність є вирішальним чинником загального економічного 
становища держави. Успішна її реалізація дозволяє не тільки швидко 
подолати економічну кризу, а й забезпечити підґрунтя для сталого 
економічного зростання, збалансованої макроструктури, покращення 
інвестиційної ситуації та інших важливих елементів, що є каталізаторами 
загальноекономічного піднесення та прогресивних зрушень. Сьогодні 
Україна стоїть на шляху перетворень.  

Вагомий внесок в дослідження різних аспектів інвестиційного розвитку 
підприємств здійснили в своїх працях відомі вчені: Бойчук Р.М., Шкода Т.Н., 
Буглак О.В., Кулаєв Ю.Ф, Л. М. Борщ, Н. Ю. Брюховецька, В. Я. Гуменюк, 
Й. С. Завадський, М. І. Кісіль, Р.. 

Згідно із Законом України "Про інвестиційну діяльність" [1], інвестиції – 
це всі види матеріальних, інтелектуальних цінностей, які утворюють 
прибуток та соціальний ефект. Проблема розвитку інвестиційної діяльності 
полягає у функціонуванні мотиваційних механізмів формування інвестицій. 
Інвестиційні ресурси, якими володіє підприємство, є джерелом його 
інвестиційної діяльності. 

В Україні чинники, які впливають на процес інвестування, перебувають 
у такому стані, що не можуть сприяти розвиткові цього процесу. Однак 
світовий досвід свідчить, що вихід з кризи неможливий без збільшення 
обсягу інвестицій в країні [3].  

Згідно, статистичних даних за 2015 р. капітальні інвестиції порівняння з 
2014 р. зменшились на 1,7%, що у грошовому вираженні складають 251,2 
млрд грн капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями 
за рахунок усіх джерел фінансування. При цьому 67,4% капітальних 
інвестицій складають власні кошти підприємства, ще 12% кошти населення 
на будівництво житла і 10,4% - кредити банків і кошти іноземних інвесторів.  

Таблиця 1 
Капітальні інвестиції за видами активів по Україні за січень-вересень 

2015 року [5] 

Показники 

Освоєно (використано) капітальних 
інвестицій 

млн. грн. У % до загального 
обсягу 

Усього 160722,6 100,0 

Інвестиції у матеріальні 
активи 

145940,2 90,8 

  Житлові будівлі  26101,0 16,2 
  Нежитлові будівлі  22123,8 13,8 
  Інженерні споруди 29775,3 18,5 
  Транспортні засоби 11118,9 6,9 
  Земля 721,2 0,5 
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Продовження таблиці 1
  Інші матеріальні активи 3289,0 2,1 
Інвестиції у нематеріальні 

активи 
14782,4 9,2 

   З них   
   Права на комерційне 

призначення, об’єкти 
промислової власності, тощо.  

11308,1 7,0 

   Програмне забезпечення 
та бази даних  

2706,3 1,7 

 
Водночас згідно наведених даних ми можемо стверджувати, що за 

видами активів найбільше інвестицій у 2015 р. було спрямовано на 
матеріальні активи, а саме 90,8% при тому, що на нематеріальні активи лише 
9,2%. 

Проаналізувавши капітальні інвестиції 2014 р., слід сказати, що за 
січень-вересень вони складали 135 млрд. 476 млн. грн. і порівняно з 2013 
роком вони зменшились на 23%. Як і в попередні роки, так і в 2014 р. 
найбільшу частку інвестицій було вкладено в матеріальні активи – 130 млрд. 
469 млн. грн.. Так і щодо зміни кількості капітальних інвестицій, стосовно 
порівняння 2013 року з 2012 роком, вони є від’ємними, тобто їх кількість 
зменшилась. Тому, з кожним роком відбувається зниження капітальних 
інвестицій в країні і цьому є низка проблем [4]. Отож, до основних проблем 
інвестиційної діяльності по всій території України включають: 

- зростання концентрації обсягу інвестиційних ресурсів в одних і тих 
самих галузях, що не дає змогу розвивати інші галузі економіки країни; 

- простежується подальше падіння обсягів інвестиційної діяльності у 
регіонах України, про це свідчить те, що у 2015 р. відбулось зменшення 
інвестицій по регіонах майже на 25%. Погіршення даних показників, 
призводить до нестачі коштів на оновлення основних та оборотних фондів, 
реалізації інвестиційних проектів, що в загальному призводить до зниження 
темпів розвитку економіку в цілому; 

- збільшення концентрації обсягу інвестиційних ресурсів в тих самих 
регіонах країни. Тобто у 5 регіонах України: у м. Києві (40 %), у 
Дніпропетровській (8,9%), Київській (8,4%), Львівській (4,1%) та у 
Харківській (3,8%) областях; 

- низька ефективність інструментів стимулювання інвестиційної 
активності підприємств та організацій, що супроводжуються відсутністю 
ініціативи органів місцевого самоврядування щодо інвестиційної діяльності в 
регіонах; 

- незадовільний рівень розвитку інфраструктури, сюди відносять в 
першу чергу – дорожню та супутню.  

- через політичну нестабільність в країні спостерігається нестабільність 
грошової одиниці, яка кожного дня варіюється.  
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Можна стверджувати, що створення сприятливого інвестиційного 
клімату залежить від ефективності застосування різних інструментів 
залучення інвестицій в економіку України, у тому числі, через: 

− стабільність національної валюти та оздоровлення фінансово- 
банківської сфери; 

− впровадження механізмів розвитку державно-приватного 
партнерства для реалізації суспільно значимих інвестиційних проектів в 
широкій сфері діяльності; 

− стабільність законодавчої системи та передбачуваність 
регулятивних заходів; 

− прискорення ринкової трансформації економіки, подальше 
здійснення економічних реформ; 

− залучення інвесторів на умовах укладання угод про розподіл 
продукції, розвиток концесійної діяльності, створення індустріальних 
(промислових) парків тощо. [2]. 

Отже, слід сказати, що інвестиційні ресурси підприємства та країни в 
цілому мають вплив на економіку та розвиток країни. Брак інвестицій не 
дозволяє розкрити внутрішній потенціал регіонів, ефективно використати 
наявні ресурси і розширити галузевий спектр інвестиційної діяльності. А 
внаслідок надмірного нарощування інвестиційного потенціалу 
високозатратних галузей неможливо добитися успіху в економічному 
розвитку всього регіону, а отже і країни в цілому.  
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ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРІВ У ПРАКТИЦІ СУБ`ЄКТІВ ЗЕД 
 
На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні на 

противагу сильному податковому тягарю підприємці шукають різні способи 
мінімізації податків. Одним із універсальних і дієвих інструментів для 
оптимізації оподаткування підприємства є використання легальних 
механізмів офшорних зон, які дозволяють законно уникнути оподаткування 
тих чи інших доходів суб’єкту господарювання. 

Багато вітчизняних та зарубіжних вчених, економістів, фінансистів, 
бухгалтерів займались вивченням діяльності офшорних зон, серед них – 
Баймуратова М.О., Бозуленко О.К., Зоріна О.І., Косе Д.Д., Омельчук Е.С. та 
інші. 

Суб`єкти ЗЕД використовують офшори практично у всіх видах 
діяльності з метою мінімізації податків та захисту свого капіталу. 
Особливостями їх використання в Україні стало те, що вони перетворились в 
інструмент накопичення первісного капіталу та збагачення всіх тих, хто 
отримав до них доступ. 

За даними авторитетних мiжнародних агенцiй, за останнi 15 рокiв з 
України виведено 170 млрд. дол. США. Притому 90 % цих коштiв виведено з 
метою уникнення сплати податкiв. Лише на Кiпрi зберiгається до 30 млрд. 
дол. США вивезених з України [3]. 

Тільки за торговельними операціями з України в офшори надходить 
близько 150 млр. грн, щорічно, в результаті чого бюджет недоотримує 25-30 
млрд. грн. податків [3]. 

Офшори (від англ. offshore – «поза берегом», «поза кордоном») – це 
фінансові центри, що залучають іноземний капітал шляхом надання 
спеціальних податкових й інших пільг закордонним компаніям, 
зареєстрованим за місцем розташування офшору. 

Навколо таких центрів утворюються офшорні зони - різновид вільних 
економічних зон сервісного спрямування, які створюють для підприємців 
сприятливі валютно-фінансові та фіскальні режими. Діють нульова або 
низькі ставки податку на прибутки, мінімальні або відсутні резервні вимоги 
Центрального банку, не існує обмежень щодо конвертування валют, діє 
високий рівень банківської та комерційної таємності у зв’язку з лояльністю 
державного економічного регулювання. Мають місце також послаблені 
вимоги до ліцензування компаній і спрощені схеми регулювання їх 
діяльності [2].  

Таким чином, офшор забезпечує формальну реєстрацією будь-якої 
організації в офшорній зоні. У підприємців на сьогоднішній день є широка 
можливість вибору оптимального варіанту системи оподаткування, адже 
низький рівень податків зараз передбачений у багатьох країнах світу. 
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Офшори користуються попитом серед бізнесменів усього світу. Тому число 
виставлених на продаж зарубіжних компаній, які є потенційними офшорами, 
з кожним роком неухильно зростає.  

В даний час налічується більше 100 держав (територій) - офшорних 
центрів: Австрія, Багамські острови, Кайманові острови, Ізраїль, Греція, 
Ліван, Франція, Данія, Оман, Швейцарія, Швеція, Іспанія, Тайвань, 
Венесуела і т. д. Лідером офшорної індустрії є Багамські острови (більше         
80 тис. офшорних компаній - по одній на кожного четвертого жителя), 
Кайманові острови (40 тис. - по одній компанії на кожного жителя), 
Антильські острови (30 тис. компаній). У Ліхтенштейні прибуток від 
зареєстрованих 40 тис. офшорних компаній складає близько 30% бюджетних 
надходжень (реєстраційні та щорічні платежі)[4].  

Використання офшорів є привабливим для суб’єктів ЗЕД з таких 
причин: 

По-перше, офшори є інформаційно закритими. Податківцям, 
журналістам і активістам надзвичайно важко дізнатися, хто конкретно 
криється за тією чи іншою офшорною фірмою та звідки взялися гроші на 
банківських рахунках. Часто можливим є відкриття анонімних банківських 
рахунків. Популярною формою приховання особи власника є трасти, в яких 
певні активи формально переходять у власність іншої особи (як правило, 
професіонала або спеціалізованої компанії), яка зобов’язується 
розпоряджатися активами в інтересах певних бенефіціарів. У такому разі, 
якщо й стане відомо, хто є власником фірми або рахунку, то ніхто не 
дізнається про бенефіціарів, хоча сьогоднішні реалії показують нам зворотнє. 
Так, 3 квітня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) та 
Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) 
оприлюднили дані про офшорні компанії 140 політиків із понад 50 держав 
світу. Проект, що дістав назву Panama Papers, заснований на масштабному 
витоку інформації від панамської компанії Mossack Fonseca, який потрапив 
до німецької газети Süddeutsche Zeitung, а та, у свою чергу, передала 
матеріали журналістам-розслідувачам з ICIJ та OCCRP. Офшорні фірми були 
знайдені у багатьох політичних лідерів від короля Саудівської Аравії до 
президента України, Петра Порошенка [5]. Та все ж таки, можливості 
офшорів настільки приваблюють фірми, що на Британських Віргінських 
островах з населенням у 25 000 людей зареєстровано 800 000 компаній, тобто 
на кожну людину припадає по 32 фірми [1]. 

По-друге, дуже популярним є механізм трансфертного ціноутворення. В 
його основі лежить ідея, мінімізації декларованих вартостей експортних 
товарів і максимізація декларованих вартостей імпортних. Підприємство 
продає певний товар дочірній компанії, зареєстрованій в офшорі, за 
заниженою ціною і, відповідно, сплачує менше податків з такої реалізації. 
Після цього дочірня компанія з офшору може продати цей товар 
афілійованому підприємству в країні походження (або іншій несекретній 
юрисдикції) за ринковою ціною. Це дозволяє підприємству показати 
занижені прибутки і, відповідно, сплатити значно менший податок. Про 
значущість цього механізму свідчить те, що близько 60% усієї міжнародної 
торгівлі проводиться через офшори [1]. 
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По - третє, офшори охоче використовують для того, щоб спокійно 
здійснювати заборонені «вдома» фінансові операції. Адже в багатьох із них 
можна надати кредит або позичити гроші під будь-який відсоток (все 
регулює виключно «невидима рука» ринку), купити чи продати цінні папери 
будь-якої сумнівності [1].  

Отже, використання в практиці суб’єктів ЗЕД офшорів, явище не нове. 
Підприємці, бізнесмени активно використовують офшорні зони як 
легітимний засіб для зменшення податкового навантаження та як засіб 
захисту свого майна від рейдерських захоплень.  

 Основними перевагами використання офшорів є: відсутність 
обов'язкової сплати податків; наявність певних пільг при реєстрації; високий 
рівень конфіденційності про вид діяльності, структуру компанії, власників та 
акціонерів; звільнення від необхідності подання інформації в органи 
державної влади про свою діяльність і прибуток. Разом з тим офшори 
дозволяють вивозити значні кошти з країни, відмивати брудні гроші, 
забезпечувати діяльність нелегальних,незаконних утворень. Ці правові 
аспекти боротьби з офшорами вимагають окремих досліджень в інших 
галузях знань. 
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Забезпечення прибутковості підприємства – основна мета діяльності 
будь-якого комерційного підприємства. Сутність прибутковості визначається 
економічним станом підприємства і його позиціонуванням на ринку. 
Основою забезпечення прибутковості є якісний розвиток підприємства, який 
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має свої оціночні параметри, серед них ключовим є прибуток, точніше 
показник якості прибутку підприємства. Якість прибутку підприємства 
визначається як узагальнена характеристика структури джерел формування 
прибутку. Висока якість прибутку підприємства характеризується 
зростанням обсягів реалізації продукції та зниженням рівня операційних 
витрат. Тому застосування організаційно-економічного механізму 
забезпечення прибутковості підприємств є вкрай необхідним для успішного 
розвитку не лише окремих підприємств та галузей, а й національної 
економіки в цілому. 

В умовах модернізації економіки дедалі більше вчених-економістів 
зосереджують увагу на дослідженні проблем функціонування економічних й 
організаційних механізмів управління та функціонування підприємств, а 
механізми забезпечення прибутковості в науковій літературі досліджені 
недостатньо. Дослідженнями економічного механізму займаються: 
Кульман А.М., Першко Л.О., Гудак В.В., Малицький А.А. та інші. В 
дослідженнях цих та інших авторів вивчається природа, складові елементи та 
проблеми в їх дієвості. 

Метою є дослідження поняття прибутковості, визначення організаційно-
економічного механізму забезпечення прибутковості підприємства та його 
основних складових. 

Прибутковість характеризує результативність діяльності економічних 
систем (підприємств, територій, національної економіки). Основною 
особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат) 
досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема, 
одержання прибутку). За наданою характеристикою прибутковість 
визначається відношенням результату (ефекту) до витрат [2, с. 37]. 

Таким чином, щоб з’ясувати сутність прибутковості підприємства 
необхідно отриманий прибуток порівняти зі здійсненими витратами.  

На сьогоднішній день, низькі показники прибутковості підприємств, що 
заявлені в статистичній звітності можна обґрунтувати небажанням 
підприємств показувати їх реальні значення, завищенням витрат виробництва 
для зменшення оподаткування.  

В економічній літературі часто вживається поняття «організаційно-
економічний механізм», що застосовується, як правило, для окреслення 
організаційних елементів економічного механізму [1, с. 82]. 

Дія економічного механізму в умовах ринкової економіки розглядається 
як система взаємозв’язків економічних явищ, що виникають у результаті 
функціонування об’єктивних економічних законів ринку.  

Характерною рисою організаційно-економічного механізму 
забезпечення прибутковості підприємства є спонукання виробників до 
високих результатів господарської діяльності через економічний інтерес його 
учасників, який є найбільш потужним і дієвим інструментом здійснення 
перетворень та становлення ефективного власника в різних секторах 
економіки. А головною метою створення організаційно-економічного 
механізму забезпечення прибутковості є стійкий розвиток й ефективне 
управління підприємством у ринкових умовах. 
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Такий механізм – це єдність об’єктивної та суб’єктивної сторін. Суть 
об’єктивної сторони полягає в дії об’єктивних економічних законів, а 
суб’єктивної – у взаємопов’язаній діяльності всіх елементів механізму, що 
побудована з урахуванням їх цілей, потреб та інтересів. 

Цільовою функцією даного структурного утворення є отримання 
прибутку через випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції, 
забезпечення високого рівня рентабельності й ліквідності за допомогою 
управлінських методів (прийняття рішень та їх реалізація, в т. ч. контроль за 
їх виконанням і оцінка одержаних результатів) [3, с. 90-94]. 
При формуванні даного механізму можна виділити ряд важелів впливу. Перш 
за все, це організаційно-економічні елементи, які включають адміністративні 
та ринкові інструменти (державне, регіональне, інституціональне 
регулювання та саморегулювання). 
Економічні важелі впливу включають: інноваційно-інвестиційні заходи, 
фінансово-кредитний механізм регулювання, страхування та оподаткування, 
ціноутворення, мотиваційні механізми, засоби стимулювання на шляху 
підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
До організаційних важелів відносяться: організація управлінської діяльності, 
система планування, маркетингова діяльність, зовнішньоекономічні зв’язки, 
застосування механізмів лізингу та оренди. Вони охоплюють структуру 
управління та розподіл функцій в сфері державного регулювання 
підприємництва і діяльності підприємств; інститути, інституції і діяльність 
держави, організаційні структури, які впливають на розвиток 
підприємництва, система дозвільних та контролюючих органів та ін.  
Отже, суть організаційно-економічного механізму забезпечення 
прибутковості підприємств полягає в створенні державою умов для їх 
ефективної діяльності, які полягають, нехай не у сприянні розвитку 
підприємництва в цілому, а хоча б в обмеженому втручанні контролюючих 
органів в діяльність підприємств. Підприємство в свою чергу для підвищення 
прибутковості повинні збільшувати обсяг прибутку. Це можна зробити за 
допомогою наступних методів: 

− здійснювати заходи щодо підвищення продуктивності праці 
працівників; 

− нарощувати обсяги виробництва та реалізації продукції; 
− зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, 

тобто знижувати її собівартість; 
− з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є в 

розпорядженні підприємства, в тому числі і фінансові ресурси; 
− кваліфіковано здійснювати цінову політику, оскільки на ринку 

діють переважно вільні (договірні) ціни; 
− грамотно будувати договірні відносини з постачальниками, 

посередниками, покупцями; 
− вміти розміщувати (вкладати) одержаний раніше прибуток з 

точки зору досягнення оптимального ефекту [4, с. 55]. 
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Таким чином, організаційно-економічний механізм забезпечення 
прибутковості підприємств – це система елементів організації, пошуку та 
мобілізації доходів та відповідних їм економічних інструментів, поєднання 
яких дозволяє досягти єдиної мети – надходження необхідних фінансових 
ресурсів для здійснення розширеного виробництва. З огляду на це, 
організаційно-економічний механізм функціонування підприємств в 
ринкових умовах слід сформувати як комплекс організаційних заходів і 
заходів економічного характеру зовнішньої і внутрішньої дії, які в процесі 
взаємозв’язку здійснюють активний вплив на економічний інтерес суб’єктів 
господарської діяльності з метою підвищення ефективності і забезпечення 
сталого розвитку виробництва.  
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗИ 
 

З розвитком інтеграційних процесів українським підприємствам все 
інтенсивніше доводиться адаптуватись до нових умов господарювання. 
Актуальним стає завдання забезпечити здатність вітчизняних підприємств 
конкурувати з іноземними підприємствами, менеджмент та техніко-
технологічний рівень яких є значно вищими за українські. Підприємництво – 
це невід’ємна частина розвитку ринкової економіки, це важливий фактор 
формування середнього класу суспільства. Важливу роль у цьому відіграють 
малі та середні підприємства.  

Ефективний розвиток економіки можливо забезпечити за умов 
гармонійного поєднання ринкового саморегулювання зі сприянням з боку 
держави діяльності суб’єктів господарювання. В Україні за роки 
незалежності не вдалося сформувати дієву систему державної підтримки 
реального сектора економіки. Характерними ознаками політики держави в 
цій сфері були безсистемність та непослідовність, розпорошеність заходів за 
великою кількістю напрямів, відсутність належного контролю за процесом 
надання та використання бюджетних коштів і, як результат, низька 
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ефективність здійснюваних заходів. Зазначене свідчить про необхідність 
реформування вітчизняної системи державної підтримки. 

Серед вітчизняних дослідників, що займаються науково-теоретичним 
обґрунтуванням суті й об’єктивної необхідності розвитку підприємництва 
варто назвати О. Барановського, Ю. Єханурова, О.І. Тимченко, О. Кравець, 
А. Кисельова в працях яких розглядаються цілі комплекси економічних 
проблем, що пов’язані з розвитком підприємництва в Україні. 

Зважаючи на те, що в Україні наразі не існує чіткої політики та 
концепції надання державної допомоги, і тільки формується відповідне 
законодавче поле, варто розглядати принципи даної політики ЄС як орієнтир 
для формування власного механізму надання державної допомоги. 

У структурі господарства багатьох розвинутих країн ЄС комплекс 
малого і середнього бізнесу займає левову долю. На їхню частку доводиться 
порядку 2/3 зайнятих і 60 % доданої вартості. Вони стали стимулом розвитку 
конкуренції в європейській економіці, змушують великі компанії поліпшити 
ефективність і впроваджувати нові технології. Підприємства малого та 
середнього бізнесу впливають на рівень зайнятості ЄС, слугуючи важливим 
джерелом створення нових робочих місць. Крім того, багато європейських 
підприємств за правом можуть вважатися світовими гравцями на галузевих 
ринках, тому що їх експорт досягає 13 % їхнього товарообігу, а близько 20 % 
підприємств залучені до зовнішньої торгівлі або мають зв’язки з 
аналогічними підприємствами інших країн. 

За результатами 2014 року частка середнього бізнесу в економіці країни 
становить 41%, а малого бізнесу 17%, загалом 58% в економіці України 
займає середній і малий бізнес. Згідно з офіційними даними на середніх і 
малих підприємствах працює близько 70% від загальної кількості 
працівників приватного сектора економіки [4]. 

На рахунок доходу, середні і малі підприємства України фактично всі 
збиткові або малорентабельні. За підсумками 2014 року по середнім 
підприємствам збитки склали 195 млрд. грн., а по дрібним підприємствам 175 
млрд грн. В 2013 році ситуація була дещо краща: по середнім підприємствам 
був прибуток 8,3 млрд грн, а от по дрібним підприємствам були збитки на 
рівні 25 млрд грн.  

У західних країнах наявні безліч організацій, котрі регулюють і 
підтримують розвиток малого й середнього бізнесу. З боку державної влади 
відповідальність за цей розвиток лежить на декількох міністерствах, або їх 
відділах. Зазвичай, політика підтримки малого і середнього підприємництва 
здійснюється двома-трьома міністерствами. У той час в Україні державне 
регулювання розвитку підприємницької діяльності здійснюється близько 
двадцятьма державними органами. Основна проблема в тому, що керівники 
відповідних підприємницьких структур при відкритті бізнесу повинні 
отримати дозволи в різних державних інстанціях, що занадто бюрократизує 
процес створення підприємств. 

Найгострішою проблемою розвитку малого та середнього бізнесу в 
Україні та приведення підприємств у стан неплатоспроможності вважають 
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існування корупційної практики при взаємодії підприємців із публічними 
органами влади різних рівнів; обмеженість доступу до кредитних та інших 
фінансових ресурсів; неможливість здійснювати господарську діяльність 
повністю прозоро та легально; надмірний податковий тиск; відсутність дієвої 
державної підтримки МСП [2]. 

На сьогоднішній день реалізуються закони України для підтримки МСП. 
Наприклад, «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні», «Про утворення територіальних органів 
Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва», регіональні та місцеві програми підтримки малого і 
середнього підприємництва.  

Також, ведеться діяльність з активізації державної політики 
регулювання підприємницького сектору, позитивним наслідком чого стало 
удосконалення дозвільних процедур і реєстрації (у т. ч. електронної) речових 
прав на майно, спрощення процедур відкриття та закриття бізнесу, 
одержання адміністративних послуг, звуження прямого адміністративного 
державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та 
реформування сфери надання адміністративних послуг, пом’якшення 
податкового тиску, розвиток інфраструктури для надання суб’єктам 
підприємництва фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, 
консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки [3]. 

Важливою є підтримка європейського простору малого та середнього 
бізнесу України в умовах кризи. Наприклад, Європейський банк 
реконструкції і розвитку запланував з 2015 року реалізувати 130 проектів, 
спрямованих на підтримку малого і середнього бізнесу. В рамках цієї 
програми українські підприємці можуть отримати рекомендації експертів по 
розробці стратегій розвитку, маркетингової політики, управління якістю, 
персоналом, поліпшення бізнес-процесів. 

Для покращення стану МСП в Україні державна підпримка має 
орієнтуватися на створення спеціальних організацій, що займатимуться 
регулюванням і підтримкою малого бізнесу; запровадження пільгових умов 
кредитування для малого та середнього бізнесу або ж розроблення державної 
програми, що має на меті надання субвенцій з державного бюджету; 
вдосконалення системи ліцензування та патентування для підприємств, що 
постійно займаються видами діяльності, що підлягають ліцензуванню 
шляхом продовження термінів дії ліцензій та патентів. 

Отже, в умовах кризи державі необхідно приділити більше уваги 
розвитку та підтримці малого та середнього бізнесу. Загальноприйнятим є 
той факт, що малий та середній бізнес має більшу гнучкість та швидкість 
реагування на зміну умов роботи. Враховуючи домінуючий обсяг малого і 
середнього бізнесу в Україні, його підтримка сприятиме пожвавленню 
економічного зростання, зниженню безробіття, а також сталому розвитку 
економіки і суспільства. 
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БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО  

ПОДОЛАННЯ 
 

 Безумовно, банкрутство є закономірністю, яка виконує важливу 
функцію з розв’язання майнових проблем учасників економічних відносин. В 
основі концепції банкрутства лежить просте правило вільного ринку: у 
конкурентному середовищі мають виживати ті підприємства, діяльність яких 
є ефективнішою і товари яких знаходять попит у споживачів. За таких умов, 
подолання банкрутства підприємства набуває актуального значення, адже 
достовірна і своєчасна реакція на дію негативних факторів дозволяє 
сформувати відповідну фінансову політику та розробити заходи, спрямовані 
на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, зростання 
платоспроможності та забезпечення конкурентоспроможності підприємства у 
довгостроковому періоді. 

Дослідженням сутності, розробкою методик і критеріїв прогнозування 
банкрутства займались такі провідні зарубіжні вчені як Е. Альтман, А. Бівер, 
Д. Дюран, Г. Кадиков, В. Ковальов, В. Кривеженко, Р. Ліс, І.Маник,             
Н. Сабліна, Р. Сайфуллін, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, У. Тимошенко,            
Г. Тішоу та ін. Вагомий внесок у вирішення проблемних питань з 
банкрутства та антикризового управління зробили вітчизняні вчені такі як:            
І. Жук, А. Кругленко, А. Матвійчук, О. Терещенко, Т. Тесленко та ін. 

 Мета дослідження полягає у з’ясуванні економічної сутності 
банкрутства підприємства та обґрунтуванні шляхів його подолання. 

Банкрутство – це основоположна, правова категорія економіки України. 
Н. В. Сабліна, В. В. Кривеженко вважають, що з економічної точки зору, 
банкрутство є неспроможністю продовження суб’єктом своєї 
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підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності, 
безприбутковості [2, с. 7]. А. Д. Шеремет та Р. С. Сайфулін визначають 
банкрутство як «неспроможність підприємства фінансувати поточну 
операційну діяльність і погасити термінові зобов’язання». Згідно із Законом 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII, банкрутство – це «визнана 
господарським судом неспроможність боржника відновити свою 
платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не 
інакше як через застосування ліквідаційної процедури» [1]. Проаналізувавши 
наведені визначення, слід зазначити, що більшість авторів при визначенні 
сутності терміну «банкрутство» використовують поняття: 
неплатоспроможність боржника та непогашення зобов’язань.  

Шляхи подолання банкрутства на будь-якому підприємстві включають в 
себе використання таких напрямів: 1) Попередження банкрутства – 
передбачає застосування комплексної системи прогнозування та визначення 
ймовірності банкрутства підприємства, яка у свою чергу передбачатиме:  

– постійний моніторинг фінансово-господарської діяльності 
підприємства та середовища здійснення його діяльності (на мікро- та 
макрорівні)  

– визначення основних ендогенних та екзогенних факторів, що можуть 
спровокувати виникнення банкрутства (іншими словами виявлення всіх 
потенційних загроз); 

– проведення діагностики ймовірності банкрутства підприємства, а саме, 
виявлення негативних тенденцій розвитку, критичних відхилень (експрес-
діагностика, фундаментальна діагностика); 

– запровадження на підприємстві системи раннього попередження та 
реагування, завдання якої полягатиме у своєчасному інформуванні 
керівництва про потенційні загрози та ризики; 

– використання основних вітчизняних та зарубіжних методик 
прогнозування ймовірності банкрутства підприємства (дискримінантний 
аналіз, експертна оцінка, SWOT-аналіз) 

– запровадження на підприємстві прогнозування, як основного елемента 
визначення можливих кількісних і якісних змін стану підприємства (рівня 
розвитку в цілому, окремих напрямів діяльності) в майбутньому, а також 
альтернативних способів досягнення очікуваного стану [3, c. 41]; 

– використання на підприємстві стратегічного планування, яке 
забезпечує конкретизацію його стратегії (базової стратегії як генерального 
напрямку розвитку) і досягнення сформульованих цілей на основі 
використання наявних переваг і створення нових. 

2) Запобігання банкрутству – передбачає здійснення комплексу заходів, 
що підвищують рівень діяльності підприємства та його шанси на 
«виживання» в кризових умовах розвитку, а також сприяють недопущенню 
до критичного стану діяльності підприємства, і як наслідку до банкрутства, 
шляхом: 

– забезпечення економічної безпеки підприємства з метою гарантування 
його стабільного і максимально ефективного функціонування та перспективу 
розвитку; 
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– запровадження та систематичне проведення контролінгу на 
підприємстві, як спеціальної та саморегулюючої системи методів та 
інструментів функціональної підтримки менеджменту через інформаційне 
забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг. 

– здійснення антикризового управління, що передбачає використання 
арсеналу управлінських рішень для фінансової стабілізації діяльності 
підприємства у динамічних умовах сучасності. 

– створення на підприємстві своєрідного механізму управління 
ризиками – ризик-менеджменту, що включає ідентифікацію ризиків, 
планування заходів щодо зменшення ризиків, моніторинг ризиків і контроль 
виконання заходів з їх зменшення, аналіз ефективності реалізованих заходів 
та накопичення досвіду. 

– здійснення реінжинірингу, який базується на використанні сучасних 
інформаційних технологій для досягнення нових ділових цілей та передбачає 
докорінну перебудову ділових процесів для досягнення радикального 
поліпшення діяльності підприємства. 

3) Подолання банкрутства – передбачає активізацію всіх можливих 
способів та заходів недопущення ліквідації підприємства мобілізуючи всі 
наявні сили та ресурси, шляхом: 

– проведення фінансової санації або фінансового оздоровлення 
підприємства шляхом послідовних взаємопов’язаних заходів фінансово-
економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціального 
характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і 
відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності. 

– проведення реорганізації, тобто повної або часткової заміни власників 
корпоративних прав підприємства, зміни організаційно-правової форми 
організації бізнесу, ліквідації окремих структурних підрозділів або створення 
на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або 
прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступником. 

– здійснення реструктуризації, тобто зміни структури підприємства, а 
також його елементів, що передбачає вдосконалення системи управління, 
фінансово-економічної політики компанії, її операційної діяльності, системи 
маркетингу та збуту, управління персоналом. 

– ліквідація – припинення діяльності суб’єкта підприємницької 
діяльності, визнаного арбітражним судом банкрутом, з метою здійснення 
заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом 
продажу його майна. 

Отже, можна зробити висновок, що банкрутство – це міра економічної 
та юридичної відповідальності господарюючого суб’єкта, виражена в 
припиненні його господарсько-фінансової діяльності за рішенням суду, у 
зв’язку з нездатністю задовольнити визнані правомірними вимоги кредиторів 
і виконати зобов’язання перед бюджетом через перевищення заборгованості 
над вартістю його майна. Превентивні заходи можуть захистити 
підприємство від банкрутства та подальшої ліквідації шляхом попереднього 
виявляння кризових умов розвитку та застосування всіх необхідних 
контрзаходів для стабілізації його стану та покращення умов розвитку. 
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ОЛІГОПОЛІСТИЧНИЙ РИНОК: ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ) 

 
Олігопольний ринок – це тип ринкової структури, у якій більша частина 

продажу здійснюється кількома фірмами, кожна з яких власними діями 
спроможна впливати на ринкову ціну, будучи змушеною при цьому зважати 
на дії конкурентів [2, c. 203]. Олігополія є однією з найпоширеніших 
структур в сучасній ринковій економіці. У більшості країн, у тому числі в 
Україні, такі галузі промисловості, як металургійна, хімічна, 
автомобілебудівна, електротехнічна, ін., мають саме таку структуру. Часто 
зустрічається олігополія на регіональних ринках. Так, в 
загальнонаціональних масштабах нерідко діє багато компаній, але в 
конкретному місті чи регіоні представлені лише два-три великих «гравці». 
Така ситуація є типовою, наприклад, для оптової торгівлі товарами в Україні. 

Олігополістичні галузі прийнято поділяти на такі, в яких значною є 
диференціація продукту (наприклад, автомобілебудування, електротехніка, 
електроніка) та такі, у яких продукція стандартизована (цементна, нафтова 
промисловість, більшість галузей металургії, ін.). Перший підтип ринку 
називається диференційованою олігополією, і йому притаманні ряд 
закономірностей, властивих ринку монополістичної конкуренції (єдиний 
ринок розпадається на ряд сегментів; особливого значення набуває нецінова 
конкуренція, яка ведеться на базі якості, сервісу і рекламного супроводу 
товару). Другий підтип ринку – недиференційована олігополія – 
характеризується тим, що продукт є стандартизованим. 

Найбільш помітною рисою олігополії, яка, власне і констатує цей тип 
ринку, є нечисленність діючих на ньому фірм. Водночас у галузі, насамперед, 
при диференційованій олігополії, поряд з великими фірмами часто діє 
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чимало дрібних конкурентів. Останні займають вузькі спеціалізовані ніші, 
тоді як великі фірми випускають масовий продукт. Таким чином, для 
віднесення ринку до олігополістичного важливою є не стільки кількість фірм, 
скільки їх частка. Як правило, до олігополістичних відносять ті галузі, де 
кілька найбільших фірм виробляють понад половину всієї продукції. Якщо ж 
концентрація виробництва виявляється нижчою, то галузь вважається такою, 
що діє в умовах монополістичної конкуренції. 

Загалом, головною причиною формування олігополії є економія на 
масштабах виробництва. Галузь набуває олігополістичної структури тільки в 
тому випадку, якщо великий розмір фірми забезпечує істотну економію 
витрат. У свою чергу, великі розміри фірм-олігополістів створюють суттєві 
бар'єри для входу на ринок нових фірм. Великих фірм у галузі ніколи не 
може бути багато. Щоб увійти на ринок, «чужинцю» потрібно відразу 
вкласти таку суму, яка інвестувалася «господарями галузі» протягом 
десятиліть. Виключає можливість проникнення в галузь також патентування 
та ліцензування технологій. 

Велика частка у випуску продукції, своєю чергою, забезпечує фірмам-
олігополістам значний ступінь контролю над ринком. Окремі продавці самі 
можуть впливати на ціну, подібно монополіям, але ціна при цьому 
визначається діями, що здійснюються всіма продавцями, як при досконалій 
конкуренції. Кожній фірмі доводиться приймати рішення не тільки з огляду 
на те, як будуть реагувати покупці на її дії, але й з огляду на те, як на це 
відгукнуться фірми-конкуренти, оскільки їхня реакція суттєво впливає на 
величину прибутку конкретної фірми [1, c. 315]. Як і всякій недосконалій 
конкуренції, олігополії властиві недовиробництво, завищення цін, тенденція 
до отримання економічних прибутків.  

Існує безліч моделей олігополії, і жодну з них не можна вважати 
універсальною. Тим не менше, загальну логіку поведінки фірм на цьому 
ринку вони пояснюють. Найчастіше на ринку зустрічаються наступні моделі 
олігополій: 

- нескоординована олігополія, при якій фірми не вступають ні в які 
контакти одна з одною і несвідомо намагаються знайти точку рівноваги, яка 
їх влаштує; 

- картель (або змова фірм), що орієнтується на довгострокову 
монополістичну рівновагу. Ціни і обсяг виробництва картель встановлює на 
тому рівні, який обрала б монополія. Після укладення змови учасники 
картелю ділять між собою отриманий монополістичний прибуток (більш 
високий, ніж прибуток олігополістичний); 

- картелеподібна структура ринку (або «гра за правилами») при якій 
фірми свідомо роблять свою поведінку зрозумілою і передбачуваною для 
конкурентів. Фірми отримують при цьому олігополістичний прибуток             
[3, c.187]. 

Оскільки в питанні встановлення ціни на продукцію олігополії залежні 
одна від одної, для кожної з них важливо знати найбільш імовірну реакцію 
конкурентів у випадку зміни ціни. Таким чином, типова поведінка олігополії 
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– знижувати ціну слідом за зниженням ціни конкурентом і не реагувати на 
збільшення ціни останнім. 

Економічні наслідки олігополії економістами оцінюються неоднозначно. 
Одні вважають, що олігополія забезпечує розвиток НТП, сприяє збільшенню 
зайнятості населення, зростання обсягу виробництва, підвищення якості 
продукції. Інші, навпаки, наполягають на тому, що олігополія гальмує НТП. 
У порівнянні з досконалою конкуренцією, олігополістична форма ринку 
менш сприятлива для суспільства в силу своєї меншої продуктивної та 
неефективності розподілу ресурсів. Небажані наслідки олігополії можуть 
бути ще більш серйозними, ніж в умовах монополії, з огляду на 
неможливість здійснення контролю над їхньою діяльністю з боку держави, 
менш вираженого ефекту масштабу і широкого використання дорогих 
нецінових форм конкуренції.  

В Україні олігопольний ринок має свої характерні особливості з низки 
причин, спричинених особливостями економіки. До таких можна віднести, 
по-перше, відносну її незрілість (Україна здобула незалежність у 1991 р. і 
командно-економічна система почала свою перебудову за рахунок ринкових 
ознак). По-друге, через розпад СРСР Україна втратила низку зовнішньо-
торгівельних зв’язків; більшість українських підприємств не мали 
замкнутого циклу виробництва. Крім того, в Радянському Союзі 
функціонувало багато державних монополій. Усе це, безперечно, вплинуло 
на формування олігополістичного ринку, надало йому специфічних ознак             
[1, c. 318]. 

На сьогодні яскравим прикладом олігополістичного ринку в Україні є 
ринок мобільного зв'язку (5 операторів, частка 3-х найбільших із яких – 
«МТС», «Київстар», «Life» – становить близько 90 %; інші 10 % ринку ділять 
між собою ТМ «Білайн», «Golden Telecom» GSM) [4]. Ринок мобільного 
зв'язку відрізняється високими адміністративними й економічними бар'єрами 
вступу на нього нових фірм. Насамперед, це необхідність отримання ліцензій 
на надання послуг та сертифікації обладнання техніки зв'язку, дозволу 
оператора зв'язку на приєднання до мережі загального користування, дозволу 
Державного комітету зв'язку на виділення номерного ресурсу, потреба у 
великих інвестиціях тощо.  

Відкрите Акціонерне Товариство «Мобільні Телесистеми» (МТС) – 
найбільший оператор стільникового зв'язку в Україні і країнах СНД, який 
обслуговує більше 75 млн абонентів. Одним із лідерів мобільного зв'язку 
України є компанія «Київстар» – закрите акціонерне товариство, акціонерами 
якого є компанії «Telenor» (56,52 %) та «Storm» (43,48 %). Своєю мережею 
«Київстар» охоплює всі великі й малі міста та понад 28 тис. сільських 
населених пунктів, усі основні національні й регіональні траси, більшість 
морських та річкових узбережь України. Саме ці дві компанії займають 
панівне місце на мобільному ринку України [4]. 

Щодо ринку кондитерських виробів в Україні, то на ньому щільність 
олігополії значно нижча: існує низка великих компаній (українські 
підприємства «Roshen», «Світоч» (контрольним пакетом акцій володіє 
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швейцарська корпорація «Nestle»), «Корона», «АВК», «Конті», італійська 
компанія «Ferrero», які значно ускладнюють умови функціонування іншим 
компаніям, проте, на відміну від ринку мобільних комунікацій, не 
унеможливлюють економічну діяльність на цілому. 

 Виходячи з проведеного дослідження, можна зробити висновок, що 
рівновага на олігопольних ринках залежить від припущень, які роблять 
фірми щодо того, яким чином будуть реагувати конкуренти на зміни цін і 
обсягів випуску. Цінові війни на олігопольних ринках можуть призводити до 
того, що ціни знизяться до рівня конкурентної рівноваги. Хоча олігополія і не 
відповідає абстрактним умовам ефективного використання та розподілу 
ресурсів, в реальній дійсності вона ефективна, так як вносить важливий 
внесок в економічне зростання, активно беручи участь у дослідженнях і 
розробках нових продуктах і технологій, а також впроваджуючи ці винаходи 
у виробництво.  
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САНАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

На сьогоднішній день в умовах нестабільності економічного ринку, 
складної та затяжної соціально-політичної ситуації в Україні, різких 
коливань валютних курсів, нестабільної фінансово-економічної ситуації та 
збільшення кількості кризових явищ значно впливають на становище та 
господарську діяльність підприємств. Тому актуальним питанням є 
дослідження ефективного та результативного засобу оздоровлення 
підприємств. Саме санація виступає найефективнішим засобом запобігання 
збитковості та банкрутства підприємств. 

Створення передумов для економічного розвитку, відновлення 
платоспроможності підприємств та їх як фінансове так і господарське 
оздоровлення досягаються за допомогою процедури санації. 

Питання санації та її вплив на розвиток та функціонування підприємств 
значну увагу присвятили у багатьох наукових дослідженнях та працях такі 
науковці: О. Терещенко, П.Орлов, Т. Волчик, С. Корецька, І. Бланк та ін.. 
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Сьогодні поняття «санація» означає систему фінансово – економічних, 
виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, 
спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, 
прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в 
довгостроковому періоді. Тобто санація — це сукупність усіх можливих 
заходів, які здатні забезпечити фінансове оздоровлення підприємства. Дане 
визначення втілює комплексний підхід поняття, що розглядається і всебічно 
висвітлює економічну сутність санації підприємств [5]. 

Відмітимо, система санаційних заходів на підприємстві складається з 
таких типів: 

1.організаційно-правовий тип ( реорганізація підприємства; надання в 
оренду частини основних фондів боржника; продаж частини майна 
боржника; продаж підприємства); 

2.виробничо-технічний тип (перепрофілювання; поліпшення якості 
виробничого процесу; закриття нерентабельних виробництв; модернізація та 
оновлення виробничих фондів); 

3.соціальний тип (зміна керівництва; залучення нових 
висококваліфікованих кадрів; звільнення працівників боржника); 

4.фінансово-економічний (виконання зобов’язань боржника власником 
або третіми особами; залучення додаткових кредитів для погашення боргу та 
реалізації плану санації; державне фінансування) [2]. 

Зауважимо, що в Україні санація використовується насамперед як 
процедура попередження виникнення кризових явищ та банкрутства на 
підприємстві. До нас санація прийшла з досвіду закордонних країн в якості 
заходу фінансового і господарського оздоровлення підприємств різних форм 
власності. 

Найбільшої популярності серед різних санаційних заходів за кордоном 
набуло використання реструктуризації. На сьогодні існує безліч компаній, які 
впроваджували заходи реструктуризації в своїй діяльності. Серед них для 
прикладу можна назвати такі компанії : "Ericsson", "Xerox", "General Electric", 
"Motorola", "Polaroid" та інші [3]. 

Варто відмітити становище підприємств в Україні та результати їх 
діяльності за останні роки. 

За даними Державної служби статистики України збиток великих і 
середніх підприємств України (без урахування діяльності банків, бюджетних 
організацій і тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя і 
частини зони проведення АТО) в січні-червні 2015 року в цілому склав 232 
млрд. 617,4 млн. грн. (до оподаткування) проти збитку 135 млрд. 952,4 млн. 
грн. за аналогічний період 2014 року. 

Отже, в порівнянні з першим півріччям 2014 року, в 2015 році збитки 
українських підприємств збільшились в 1,7 рази. За результатами 2014 року 
збиток великих і середніх підприємств України становив 408,169 млрд. грн. 
проти 38,289 млрд. грн. прибутку 2013 року. Також, у 2014 році в порівнянні 
з 2013 роком фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 1,6% - 
до 170,257 млрд. грн. [1]. 
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Необхідно зауважити, що причинами наявних збитків підприємств та 
збільшення їх неплатоспроможності являються: 

- нестабільна економічна та політична ситуація в Україні; 
- збільшення собівартості продукції; підвищення цін на бензин та газ; 
- нестабільність валютних курсів; падіння обсягів виробництва; 
- інфляція ( у 2014 році індекс інфляції становив 124,9% в порівнянні з 

2013 роком – 100,5%, а у 2012 році індекс інфляції був – 99,8%). 
Тому, задля запобігання банкрутства на підприємствах, зниження 

збитковості та отримання позитивних і ефективних результатів господарської 
діяльності потрібно використовувати на підприємствах механізм процедури 
санації. Даний механізм санації потрібно розподілити на комплекс певних 
заходів: 

1.Повна оцінка стану підприємства. Тобто оцінювання його 
інтегральних та локальних показників з визначенням негативних тенденцій 
на підприємстві. 

2. Прогнозування тенденцій розвитку кризових явищ на підприємстві. А 
саме, прогнозування стану підприємства та класу його ризику. 

3.Розроблення комплексу управлінських рішень ліквідації кризи. Тобто 
визначення дій оперативної санації та управлінських рішень щодо неї. 

4.Здійснення координації, контролю та внесення корективів. Дані заходи 
є вкрай важливими, тому, що на цьому етапі здійснюється перевірка 
оперативних результатів від першочергових, а також проводиться 
аналізування відхилень та подолання перешкод [4]. 

Таким чином на підставі викладеного вище можна зробити висновки, що 
санація як складова системи антикризового управління є запобіжним заходом 
банкрутства та зниження збитковості суб’єкта господарювання, санація може 
розглядатись як інструмент управління після попереднього аналізу та мета 
антикризового управління. Також важливо зазначити, що саме використання 
механізму процедури санації дозволить підприємствам прогнозувати кризові 
явища, аналізувати стан підприємства, розробляти та контролювати рішення 
щодо подолання кризи та збитковості в господарській діяльності. Адже це 
головним чином сприяє позитивному розвитку підприємства, його 
стабільному економічному та фінансовому становищу на ринку. 
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА: СКЛАД ТА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 
Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є 

одним із основних питань в умовах ринкової економіки. Від вирішення цієї 
проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність 
його продукції на ринку. 

Дослідженням даної теми займалися такі вчені, як       Бабаєва Ю. А.,             
Бабяка Н. Д., Безруких П. С., Борисова А. Б., Бутинця Ф. Ф.,            
Дем'яненко М. Я., Сопко В. В. та інші. 

Метою дослідження даної теми є надання характеристики основних 
засобів, їх складу та ефективності використання. 

Основні засоби - це вартісна форма існування засобів праці, які тривалий 
час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть 
участь у процесі виробництва, поступово спрацьовуються і частинами (як 
амортизаційні відрахування) переносять свою вартість на вартість 
виготовленої продукції. Основні засоби - це довгострокові активи, якими 
підприємство володіє тривалий час із метою продовження та здійснення своєї 
діяльності, а не для перепродажу [1, с.92]. 

Основні засоби у формі засобів виробництва функціонують як чинники 
процесу праці доти, доки зберігають свою споживчу форму, в якій вони 
вступають у процес виробництва. Засоби праці утримує тривалий час у сфері 
виробництва їхня функція - за допомогою засобів праці протягом певного 
періоду виготовляється продукція. Інвестування капіталу в засоби праці 
тривалий час забезпечує отримання доходу. 

Основні засоби підприємства включають: 
1.Виробничі основні засоби - частина основних засобів, що бере участь у 

процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. 
Вартість основних виробничих засобів переноситься на створений продукт 
поступово, у міру використання. Відновлення цих засобів здійснюється за 
рахунок капітальних інвестицій.  

2. Невиробничі основні засоби - це житлові будинки й інші об'єкти 
соціально-культурного і побутового обслуговування на балансі підприємства. 
Невиробничі основні засоби не переносять свою вартість на створений 
продукт. Відновлення здійснюється за рахунок прибутку, що залишається в 
розпорядженні підприємства [3, с.235]. 

Промислово-виробничі засоби за характером участі у виробничому 
процесі розділяються на активну та пасивну частини. 

До активної частини відносяться ті засоби праці, які безпосередньо 
впливають на предмети праці (машини, устаткування, транспортні засоби). 

До пасивної частини відносяться тізасоби, які створюють необхідність 
умови для праці (будівлі, споруди, передавальні пристрої). 
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Важливим є підвищення питомої ваги активної частинизасобів, що 
сприяє зростанню технічної оснащеності, збільшенню виробничої 
потужності підприємства і фондовіддачі. 

В той же час важлива роль і пасивної частини основних фондів, оскільки 
відсутність нормальних умов праці приводить до хвороб, травматизму, 
плинності кадрів, зниження продуктивності праці. 

Ефективність використання основних виробничих засобів та їх вплив на 
кінцеві результати виробництва значно залежать від характеру руху цих 
засобів як авансованої вартості в умовах конкретного підприємства, а також 
від їх фізичного стану. Кількісно характер руху основних виробничих засобів 
визначається за допомогою низки показників. Найважливішим серед них є 
коефіцієнт (швидкість) обороту, що визначається як відношення річної суми 
амортизації основних виробничих фондів до їх середньорічної вартості або 
період обороту як зворотне співвідношення цих величин. Швидкість обороту 
основних виробничих фондів з розвитком науковотехнічного прогресу і 
впровадженням його результатів у виробництво має тенденцію до 
підвищення. 

Для характеристики руху основних засобів використовують такі 
показники: 

- коефіцієнт зростання (Кзр) — відношення суми основних засобів на 
кінець року до їх вартості на початок року; 

- коефіцієнт вибуття (Кв) — відношення вартості вибулих за звітний рік 
основних засобів до суми всіх основних засобів на початок року; 

- коефіцієнт оновлення (Ко) — відношення заново введених за рік 
основних засобів до балансової вартості всіх основних засобів на кінець 
року); 

- коефіцієнт сукупного відтворення (Ксв) — відношення вартості 
основних засобів, що надійшли протягом року , до первісної вартості всіх 
основних засобів на початок року [2, с.256]. 

Про стан основних виробничих фондів можна судити з двох 
показників: коефіцієнта зношення (Кз — відношення суми зношення до 
первісної вартості основних засобів) і коефіцієнта придатності (Кп — частка 
від ділення первісної вартості засобів за мінусом усієї суми зношення на їх 
первісну вартість). 

В умовах ринкових відносин особливої актуальності набуває питання 
підвищення економічної ефективності використання основних виробничих 
фондів. Відповідь можна дістати, визначивши такі економічні показники: 

1. Фондовіддача — відношення вартості виробленої продукції до 
первісної середньорічної вартості основних виробничих засобів 
сільськогосподарського призначення. 

2. Фондомісткість — це зворотний показник фондовіддачі. Він указує, 
скільки було використано основних виробничих засобів для виробництва 
однієї гривні продукції. 

Отже, з вищезгаданої інформації ми бачимо, що основні засоби 
підприємства є досить важливими у процесі його функціонування. Вони є 
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основою матеріально-технічної бази будь-якого підприємства. Саме від 
ефективності їх використання залежить прибутковість підприємства. 
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УПPАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПPИЄМСТВ 
 

В сучасних умовах pозвиток суб’єктів господаpювання все більше 
залежить від ефективного викоpистання нововведень. Саме успішне 
впpовадження інновацій спpияє економічному зpостанню та підвищенню 
конкуpентоспpоможності підпpиємств. Проблему активізації інноваційної 
діяльності найчастіше пов'язують з пpоблемою фоpмування й ефективного 
викоpистання інноваційного потенціалу. Відставання підпpиємств Укpаїни в 
інноваційній сфеpі від фіpм інших кpаїн світу не дозволяє кpаїні забезпечити 
високу конкуpентоспpоможність, а отже, і стійке економічне зpостання. Ці 
обставини обумовлені як пpоблемами, які склалися в pеальній економіці 
Укpаїні, так і необхідністю уточнення нових теоpетичних положень і 
науково-методичних pозpобок в галузі інноваційного pозвитку. 

Питання теоретичного обґрунтування і методичного забезпечення 
управління інноваційною діяльністю підприємств знаходяться в центрі уваги 
багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, дослідженням 
управління інноваційним потенціалом вітчизняних підприємств займались 
такі вчені, як: Воpонков С. О., Єфімова С. А., Сидоpчук І. П. та інші. 

Метою є дослідження теоретичних аспектів та основних положень 
управління інноваційним потенціалом вітчизняних підприємств. 

Потенціал будь-якого підпpиємства має дві складові: готовність до 
стабільної виpобничої діяльності, й готовність до спpийняття інновацій. 

Інноваційний потенціал на мікpоекономічному pівні можна pозглядати 
як систему відносин з пpиводу ствоpення, накопичення, пеpеpозподілу та 
ефективного викоpистання усіх наявних і потенційних можливостей 
інноваційного pозвитку окpемих суб’єктів [2, с.168]. 

У Законі Укpаїни «Про пpіоpитетні напpями інноваційної діяльності в 
Укpаїні» інноваційний потенціал визначається як сукупність науково-
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технологічних, фінансово-економічних, виpобничих та культуpно-освітніх 
можливостей кpаїни (галузі, pегіону, підпpиємства тощо), необхідних для 
забезпечення економіки. Пpоте недоліком цього тpактування є недооцінка 
всіх складників інноваційного пpоцесу, і насамперед людського чинника [1]. 

Інноваційний потенціал залежить від наявності науково-дослідних, 
пpоектно-констpуктоpських, технологічних оpганізацій, експеpиментальних 
виpобництв, досвідчених полігонів, навчальних закладів, пеpсоналу та 
технічних засобів цих оpганізацій. 

Успіх підпpиємства залежить не тільки від виключно вдалої ринкової 
кон’юнктури, але, у все більшій міpі, від своєчасної та об'єктивної оцінки і 
освоєння інноваційного потенціалу підпpиємства. 

Тому в основі сучасних методів упpавління лежать не тільки 
оpганізаційно- технологічний підхід, а й інноваційний підхід, які вpаховують 
такі тенденції pозвитку інноваційної упpавлінської думки, як: 
інтеpнаціоналізація менеджменту, зpостання міжнаpодної конкуpенції, 
оpієнтація на такі цінності, як економічна і соціальна ефективність 
pеалізацію потенціалу пpацівника і системи, зpостаюча готовність до 
нововведень, підвищення якості тpудового життя, поєднання pізних типів 
систем упpавління як жоpстко pегламентованих, так і заснованих на 
внутpішній свободі людини, як фахівця, так і кеpівника.  

Загальне пpискоpення економічного pозвитку світового pинку вимагає 
інших підходів до оцінки можливостей ефективного функціонування 
підпpиємства. Однією з таких можливостей є наявність інноваційного 
потенціалу у підпpиємства і його швидка pеалізація. 

Pеалізація інноваційного потенціалу не може відбуватися випадково, без 
цілеспpямованого впливу та упpавління цим пpоцесом. Тому слід визнати, 
що є щонайменше два завдання, які стоять пеpед підпpиємством: оцінка 
цього потенціалу і його швидка pеалізація [3, с.64].  

Для pозpоблення ефективного механізму упpавління інноваційним 
потенціалом запpопоновано викоpистовувати таку систему показників, які 
найбільш детально та всебічно хаpактеpизують стан і pівень викоpистання 
pозглянутих вище складових інноваційного потенціалу пpомислового 
підпpиємства: 

− для pозpахунку матеpіально-технічної складової інноваційного 
потенціалу можуть бути викоpистані pівень техніко-технологічного 
виpобництва, впpовадження нових, пpогpесивних технологічних пpоцесів, 
питома вага обладнання з теpміном експлуатації до 10 pоків; 

− для pозpахунку кадpової (інтелектуальної) складової – частка 
пеpсоналу, задіяного в інноваційних пpоектах, частка науково-технічних 
спеціалістів, частка науково-технічних спеціалістів, які мають учений ступінь 
та наукове звання, питома вага науково-технічних спеціалістів (стаpших 50 
pоків), сеpедній pівень заpобітної плати науково-технічних спеціалістів; 

− для pозpахунку інфpастpуктуpної складової – достатність pобочої 
площі, забезпеченість власними інноваційними підpозділами, 
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технологічними відділами, констpуктоpськими відділами, лабоpатоpіями 
контpолю якості пpодукції, патентно-ліцензійними відділами; 

− для pозpахунку науково-дослідної складової – частка витpат на 
НДДКP у загальному обсязі товаpної пpодукції, частка витpат на 
викоpистання науково-технічних досягнень (упpовадження нових технологій 
і нової техніки) в обсязі товаpної пpодукції, співвідношення витpат на 
НДДКP і витpат на впpовадження нової техніки; 

− для pозpахунку маpкетингової (pинкової) складової – pаціональність 
викоpистання каналів pозподілу товаpів, гнучкість цінової політики, pівень 
викоpистання pеклами, ефективність системи збуту; 

− для pозpахунку оpганізаційно-упpавлінської складової – pівень 
інноваційної спpямованості оpганізаційної стpуктуpи, pівень відповідності 
оpганізаційної культуpи інноваційному pозвитку підпpиємства, pівень 
компетенції кеpівників; 

− для pозpахунку фінансово-економічної складової – питома вага 
власних коштів для фінансування інновацій, питома вага залучених коштів 
для інновацій, питома вага позикових коштів для інновацій; 

− для pозpахунку інфоpмаційно-інтеpфейсної складової – ступінь 
надійності взаємодії з суб’єктами інноваційного пpоцесу, pозвиненість 
системи інфоpмаційного забезпечення [4, с. 99]. 

Також для впровадження інновацій необхідно систематичне 
інфоpмування вищих кеpівників і виpобничий пеpсонал пpо хід 
впpовадження і пpо освоєння технології pобіт, докладний аналіз діяльності 
по збуту, інвентаpизація слабких місць, аналіз виpобничих витpат, оцінка 
тенденцій pозвитку підпpиємства з позицій нововведення.  

Набіp опеpативних інстpументів для пpискоpення впpовадження 
нововведення може бути наступним: зони пошуку чинників, що 
пеpешкоджають досягненню успіху нововведення, опеpативне планування по 
цехах, дільницях, видами товаpу (з виpобництва), опеpативне планування 
збуту товаpу, аналіз слабких місць в оpганізації, аналіз слабких місць у 
технології, аналіз слабких місць у менеджменті, аналіз слабких місць у збуті 
товаpу, pозpахунки ефективності виpобництва і збуту товаpу на основі сум 
покpиття, планування цін, планування витpат, виявлення зон пеpешкод 
нововведенню, внутpішні фактоpи успіху і невдач (класифікація і виявлення). 

Отже, дослідження та оцінка інноваційного потенціалу є необхідною 
умовою інноваційного pозвитку підпpиємства, що в сучасних умовах є 
ефективним механізмом підвищення конкуpентоспpоможності пpодукції та 
підпpиємства в цілому.  

Від стану інноваційного потенціалу залежить і вибіp відповідної 
інноваційної стpатегії. У цьому зв’язку, інноваційний потенціал підпpиємства 
– це ступінь готовності виконати завдання для досягнення поставленої 
інноваційної мети шляхом pеалізації пpоекту чи пpогpам відповідних 
інноваційних змін 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 
 

Питання забезпечення конкурентоспроможності займає важливе місце у 
стратегії розвитку економіки України, виступаючи як одна із основ 
формування економічного зростання країни. Перехід до моделі відкритої 
економіки змушує національних товаровиробників та підприємств 
конкурувати з іншими імпортними товарами та виробниками не лише на 
внутрішньому, але й на зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність 
підприємства є важливою категорією ринкової економіки і характеризує 
ефективну адаптацію підприємства до ринкового середовища і, зазвичай, 
розглядається як проблема технологічного рівня розвитку виробництва, 
побудови системи управління якістю продукції або формування і реалізації 
цінової політики.           
 Актуальність даної теми полягає у тому, що на сьогоднішній день 
проблема конкурентоспроможності підприємства стає нагальною для 
сучасних підприємців, адже світова криза загострила важку ситуацію в 
конкурентній боротьбі підприємств. Виживання підприємства в умовах 
постійної конкурентної боротьби залежить від його 
конкурентоспроможності. Реалії сьогодення свідчать про те, що існують 
труднощі щодо створення та забезпечення подальшого зростання рівня 
міжнародної конкурентоспроможності підприємств при виході на зарубіжні 
ринки.          
 Значний внесок у дослідження проблем забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства здійснили М.Портер, Р.Фатхутдінов, 
А. Асаул, Ю.Заруба, О. Кузьмін, С. Морковіна, Е. Можарова, Л. Піддубна,   
Е. Сапронова, Г. Скудар, Р. Фатхудінов, В. Холод, В. Шинкаренко,            
Л. Шевченко, О. Шнипко та інші.        
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 Міжнародна конкурентоспроможність підприємства - здатність 
підприємства створювати та реалізовувати продукцію, цінові й нецінові 
якості якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів на 
зовнішньому ринку. В умовах сучасного розвитку економіки та поглиблення 
міжнародних зв‘язків вкрай важливими є досягнення та утримання 
довгострокових конкурентних переваг, які забезпечать фінансову стійкість 
будь-якого підприємства, а також його стабільне і прибуткове 
функціонування як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, яке має 
першочергове значення для продуктивної життєдіяльності підприємства. 
 Підвищення ефективності системи конкурентних переваг підприємства 
- ключова задача сучасної економіки. Її досягнення багато в чому залежить 
від якості виробництва, рівня кваліфікації працівників, механізму управління 
персоналом на підприємстві, гнучкості та можливості адаптації їх до 
мінливих ринкових умов з подальшим економічним зростанням.   
 У ринковій економіці стає ясно, що підвищення 
конкурентоспроможності підприємства є необхідною умовою для інтеграції 
країни в глобальну економіку. Розробка концепції комплексного підходу 
підвищення конкурентоспроможності підприємства – завдання непросте. 
Тому в залежності від впливу зовнішнього середовища, внутрішніх факторів, 
стратегічних завдань, індивідуальних особливостей підприємства концепція 
підвищення конкурентоспроможності може включати в себе безліч різних 
елементів: організаційно-управлінських, технологічних, маркетингових, 
фінансових, інвестиційних. Конкурентоспроможність базується на якості, 
швидкості прийняття рішень, технічному перевазі, обслуговуванні і 
диференціації продукту. Головною детермінантою конкурентоспроможності 
є підвищення загальної продуктивності [1, с. 84].      
 Для виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок необхідно 
виконання ряду певних умов. В умовах глобальної конкуренції стратегія 
компанії повинна переглядатися. Вона повинна включати реакцію на зміну 
конкурентного середовища на міжнародному рівні.   
 Факторами підвищення конкурентоспроможності підприємства із 
урахуванням особливостей сучасного ринку є: 

1. Впровадження інноваційної політики підприємства, яка визначає 
можливість підприємства конкурувати не тільки на внутрішньому, але й на 
зовнішніх ринках. Сучасна інноваційна політика являє собою сукупність 
науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансових та інших заходів, 
спрямованих на виробництво і просування нової чи поліпшеної продукції на 
ринок збуту. В основі інновацій лежать якісно нові ідеї та технології. Для 
підприємства важливо заздалегідь передбачати інноваційні можливості, 
комплексно управляти всім інноваційним циклом, що забезпечує його 
конкурентоспроможність і довгострокову ефективність. 

2. Наявність кваліфікованих трудових ресурсів, відповідним вимогам 
міжнародного ринку праці. Трудові ресурси є одним з найважливіших 
складових діяльності підприємства і найважливішим чинником підвищення 
конкурентоспроможності.  
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3. Система управління якістю на підприємстві. Якщо підприємство 
прагне до завоювання міжнародного ринку, тоді його продукція повинна 
відповідати міжнародним стандартам якості і повинна мати сертифікат 
відповідності системи якості міжнародному стандарту ISO 9001.  

4. Безперервне вдосконалення реалізованої на внутрішньому ринку 
продукції національних виробників і розширення їх діяльності на 
міжнародному ринку. Сюди можна віднести: забезпечення пріоритетності 
продукції, зміна якості товару і його технічних параметрів з метою 
задоволення потреб і конкретних запитів споживача, визначення переваг 
товару порівняно із замінниками, визначення недоліків товарів-аналогів, які 
випускають конкуренти, вивчення методів конкурентів по вдосконаленню 
аналогічних товарів, визначення і використання цінових факторів 
підвищення конкурентоспроможності продукції [2, С. 50-55].   
 Крім того, конкурентоспроможність підприємства залежить від 
виконання таких умов:          

-  правильного розуміння переваг зарубіжних споживачів;    
-  знання правил і культури ведення бізнесу в окремо взятій країні;  
-  знання рівня конкурентоспроможності в галузі;     
- використання систем культурних, соціальних, політичних, 

технологічних, екологічних та юридичних особливостей [3, с. 572].  
 Очевидно, що питання щодо виходу українських підприємств на 
зарубіжні ринки у сучасних умовах постає досить гостро. На даному етапі 
світового розвитку існують значні можливості для стабільної та ефективної 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яка можлива за умови 
створення механізму управління  міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства.           
 Отже, варто рахуватися з основними факторами, які тим чи іншим 
чином впливають на діяльність підприємства на міжнародних теренах. А 
саме слід оперативно розв'язувати основні проблеми, що пов'язані з 
виробництвом продукції та її оновленням, працювати над підвищенням 
якості продукції; постійно здійснювати моніторинг ринку; вести ретельну 
координацію усіх сфер діяльності, а також реалізувати стратегії 
підприємства, які б дозволяли успішно функціонувати та конкурувати на 
зовнішніх ринках.            
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МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Кожне підприємство прагне до довготривалого економічного росту, але 

дуже часто стикається з періодами економічної нестабільності і кризами. 
Саме негативні наслідки фінансової та економічної кризи в Україні призвели 
до загострення проблеми банкрутства. Тривалий процес адаптації до 
ринкових умов господарювання, нестабільність економіки і законодавства, 
дефіцит інвестиційних ресурсів призводять до того, що значна кількість 
підприємств опинилася у кризовому стані. 

Не всі підприємства змогли пристосуватися до нових умов, більшість 
підприємств стали банкрутами і ліквідовані. Звичайно – це невід'ємний 
результат зміни напрямку руху економіки, який обумовив появу нового для 
вітчизняної фінансової практики поняття – банкрутство підприємства, тобто 
неспроможність чи нездатність суб'єкта, який хазяйнує, задовольнити вимоги 
кредиторів з оплати товарів, робіт і послуг, а також нездатність забезпечити 
обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди у зв'язку з 
перевищенням зобов'язань боржника над його майном. Діагностика 
кризового стану підприємства розглядається як один з напрямів економічної 
діагностики та тісно пов’язана з діагностикою загрози банкрутства [3]. 

Основним засобом виживання підприємств України у таких умовах є 
розроблення та впровадження ефективного механізму антикризового 
управління, важливе місце у якому займає діагностика поточного стану 
справ. В умовах нестабільного зовнішнього середовища перед підприємством 
постає завдання проведення постійного моніторингу діяльності, виявлення та 
оцінки можливих напрямків розвитку. 

На сьогоднішній день не існує чітких правил для визначення типу кризи, 
а також антикризових методів для різних типів окремо. Це і є основною 
проблемою для всіх існуючих компаній на сьогоднішній день. 

Діагностика кризового стану підприємства – це сукупність економічно 
обґрунтованих методів і прийомів фінансово-економічного аналізу, які при 
систематичному застосовуванні через визначені проміжки часу (залежно від 
розмірів, характерних особливостей, виду діяльності тощо) дозволять 
своєчасно виявити кризовий стан підприємства та оцінити потенційні 
можливості функціонування та розвитку [2]. 

Широке коло питань, пов’язаних із діагностикою кризового стану 
підприємства, досліджено з боку як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. 
Зокрема у працях А. Альтмана, Л. Лігоненко, Р. Ліса, О. Терещенко,            
Ю. Терлецької, І. Ахновської, О. Костіної, В. Москаленко розглядаються 
питання щодо сутності, різноманітних методів, моделей та організації 
процесу діагностики. 

Найпоширенішими є два методи: перший ґрунтується на системі 
моделей визначення вірогідності настання банкрутства, другий – на 
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традиційному фінансовому аналізі. Особливістю першого методу є те, що 
його використання дає змогу визначити ступінь прояву кризи на 
підприємстві, порівнюючи значення інтегральних показників з певними 
граничними значеннями - моделі Альтмана, Фулмера, Ліса, Спрінгейта, 
Чессера, які наведеніі в табл. 1. Особливість другого методу полягає у 
порівнянні системи фінансових показників з нормативними [1, с. 914]. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика моделей визначення ймовірності настання 

банкрутства підприємства 
Модель Переваги Недоліки 

Модель Лісу Спрощеність розрахунків 

Модель не пристосована до 
українських підприємств, 

створювалася з урахуванням 
західних особливостей розвитку 

Модель Чессера 
Дозволяє оцінити факт 

непогашення займу та інші 
умови 

Обмежена кількість факторів, що 
обумовлює оцінку лише рейтингу 

позичальника 

Універсальна 
дискримінантна 

функція 

Широка критеріальна шкала 
оцінювання, системний і 
комплексний підходи 

Високий ступінь складності 
ухвалення рішення в умовах 

багатокритеріальності завдання. 
Інформативний характер 

розрахованих показників. Модель 
використовується лише 

підприємствами США та Європи 

Модель Фулмера 
Широке охоплення показників, 
імовірність – 1 рік – 98 %, 2 

роки – 81 % 

Застосовується лише в банківській 
практиці й була створена з 

урахуванням специфіки західних 
країн, тому потрібна корекція 

національної валюти 

Модель 
Спрінгейта Точність близько 90 % 

Створена для підприємств США і 
Канади щодо оцінювання 

кредитоспроможності підприємств 

П'ятифакторна 
модель Альтмана 

Використовується спрощеність 
розрахунків і наявність 
послідовності аналізу 

Використовується лише на великих 
підприємствах (АТ) США. Для 

вітчизняних підприємств 
ускладнюється розбіжностями 

бухгалтерського обліку, 
нерозвиненістю фондового ринку 

 
На нашу думку, розглянуті моделі для аналізу кризисних станів на 

підприємстві дозволить проводити своєчасну фінансову діагностику та 
виявляти кризові прояви вже на ранніх стадіях, а також дозволять 
менеджерам чітко формувати дієву антикризову політику на підприємстві. 

Побудова багатофакторних моделей для української економіки досі 
залишається проблемною через: нестабільність і недосконалість нормативно-
законодавчої бази, низьку якість та ступінь інформативності фінансово-
звітної документації, необ’єктивні статистичні дані та їх обмеженість 
стосовно потенційних банкрутів. Як наслідок, більшість чинників, що 
впливають на економічну стійкість підприємств, залишаються не 
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врахованими. Крім того, моделі, побудовані на основі дискримінантного 
методу за статистичними даними підприємств конкретної країни, можуть 
бути використані лише в межах конкретного регіону. Ці моделі можна буде 
використати як підхід до побудови вітчизняної системи оцінювання 
ймовірності банкрутства, але необхідно враховувати особливості макро-, 
мезо- та мікросередовища. Переважна більшість моделей побудована на 
виокремленні певного результувального показника.  

Наприклад моделі Альтмана, Спрінгейта та Ліса оцінюють схильність 
підприємства до банкрутства на основі показників ділової активності та 
рентабельності. У таких моделях зазначені показники домінують як за 
кількісним складом, так і за важливістю впливу на кінцевий результат. 
Моделі показують реальні результати в умовах, для яких вони були 
розроблені.  

Тому, вважаємо, що для того, щоб використовувати такі моделі в нашій 
країні, потрібно, щоб відповідав бухгалтерський облік, фінансова звітність і 
показники міжнародній практиці та за умови стабільної діяльності 
вітчизняних підприємств. Так, будь-яка модель даватиме надійні результати 
лише за конкретних умов функціонування об’єктів, котрі досліджуються, що 
не характерно для вітчизняних підприємств і не може вплинути як на 
коефіцієнти моделі, так і на її критичні значення, які застосовують для 
оцінювання фінансового стану підприємства і прогнозування можливості 
його банкрутства. Тому, потрібно розробити модель, в якій оцінка 
фінансового стану українських підприємств базувалася б на вітчизняних 
стандартах обліку і звітності, яка б використовувала статистичну, 
інформаційну базу вітчизняних підприємств з урахуванням специфіки галузі, 
що дало б змогу враховувати особливості їх діяльності. 
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РЕЙДЕРСТВО – СУЧАСНА ПРОБЛЕМА В РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
За останні роки рейдерство в Україні набуло масового характеру, що не 

тільки робить сумнівними перспективи існування малого та середнього 
бізнесу, але й загрожує національній економіці та державній безпеці України. 



313 
 

 Дослідженням питання рейдерства займались такі вчені як            
С.М. Анісімов, М.В. Бондаренко, В.Г. Гусаров, М.Г. Делягин, М.І. Зубок, 
Р.А. Кірюшин, Ю.В. Конєва, М.А. Кричевський, В.О. Мандибура,            
І.Є. Мезенцева, О.В. Осипенко, В.С. Рубцов, Є.Д. Стрельцова, А.Ю. Федоров, 
С.М. Яременко та багато інших.  

Метою роботи є розгляд сутності рейдерського захоплення 
підприємства. 

Цивілізований розвиток бізнесу ґрунтується на рівноправному, за 
взаємною згодою сторін, злитті та поглинанні підприємств та власності 
різних форм. А явище захоплення підприємства серед фахівців західного 
корпоративного права отримало назву «рейдерство», за аналогією із 
морським рейдерством - піратством, несподіваними військовими нападами 
на судна супротивника. Терміном «рейдерство» позначають доволі широкий 
спектр дій: від звичайного законного недружнього поглинання об'єктів 
власності до відверто «бандитського» захоплення підприємства [3].  

Рейд можна визначити як спробу з придбання великого пакету акцій 
певної компанії з метою її поглинання. Умовно рейди можна поділити на    
[4, c.182]: 

1.«Рейд на світанку» - швидке скуповування акцій одразу ж після 
відкриття біржі для підготовки до поглинання 

 2.«Рейд преміальний» - неочікувана спроба поглинути компанію 
шляхом пропозиції акціонерам премії, вищої за ринкову ціну їх акцій. 

Таким чином «рейдер» вживаючи заходи з придбання чужої компанії, не 
порушує закон, а лише діє всупереч волі її керівництва та контролюючих 
акціонерів, що дозволяє розглядати навіть випадки ворожого поглинання 
підприємств.  

Рейдерами можуть бути [2, с.186]: 
- окремі особи, що використовують корумпованість певних структур 

влади й управління, що прагнуть заволодіти чужим житлом й іншою 
власністю; 

- спеціальні фірми або групи людей, що об'єдналися з 
метою професійного зайняття рейдерством, у тому числі групи, 
що спеціалізуються на захопленні земель, квартир, підприємств, акцій тощо; 

- галузеві холдинги, що прагнуть до усунення конкурентів у своїй сфері 
шляхом їхнього поглинання; 

- великі холдинги й фінансово-промислові групи, що знаходяться, як 
правило, у великих містах, і володіють великими ресурсами й можливостями, 
скуповують землі, бізнес у різних галузях і все коштовне для збільшення 
своїх активів; несумлінні керівники, що мають доступ до особливо 
важливих для компанії документів, схем керування та активів. 

Загалом на сьогоднішній день на українському «ринку» виділяють 
наступні види рейдерів:  

1.«Білі рейдери» − ті, які зазвичай діють у межах чинного законодавства 
і використовують для досягнення мети різні маніпуляції з акціями і 
прогалини в корпоративному праві. 
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2.«Сірі рейдери» − ті, які застосовують сумнівні засоби (наприклад, 
подвійний реєстр, фальсифікацію результатів виборів акціонерів), 
балансуючи на межі закону. 

3.«Чорні рейдери» − ті, які використовують усі інструменти захоплення, 
включаючи підробку документів, реєстрацію компаній на підставних осіб, 
підкуп працівників правоохоронних органів, посадових осіб органів 
управління і державних виконавців. 

Ознаками рейдерства є незаконні дії щодо скуповування акцій у дрібних 
акціонерів, розголошення даних реєстрів власників акцій, винесення 
незаконних судових ухвал (рішень) у справах з вирішення корпоративних 
конфліктів, неправомірні дії органів державної виконавчої служби на 
виконання судових ухвал (рішень), злочинні дії приватних охоронних 
структур та груп людей щодо захоплення підприємств тощо.  

Основною ознакою рейдерства є вчинення протиправних дій із 
заволодіння чужою власністю під прикриттям зовні законних підстав, таких 
як [1, c. 225]:  

- вирішення бізнес-конфлікту;  
- поновлення порушених прав міноритарних акціонерів;  
- усунення неефективного менеджменту тощо.  
Ознаками рейдерства в Україні є 
- організований характер рейдерської діяльності;  
- підробка документів, хабарництво, застосування фізичного та 

психічного насилля тощо; 
- залучення до рейдерських нападів корумпованих представників органів 

влади та правоохоронних органів;  
- використання неправосудних рішень суду для юридичного прикриття 

рейдерського нападу та отримання можливості розпоряджатися чужим 
майном; 

- надзвичайно висока рентабельність рейдерської діяльності [3].  
Існують чотири основні способи захоплення підприємства: через 

акціонерний капітал, кредиторську заборгованість, органи управління та 
оспорювання підсумків приватизації.  

У країні з недосконалим законодавством і корумпованою владою 
стовідсоткового захисту від рейдерів бути не може, але все ж таки 
керівництву на підприємстві необхідно застосовувати запобіжні заходи. 
Найчастіше причиною рейдерської атаки стає корпоративний конфлікт, тож 
власник має обережніше обирати партнерів і менеджмент. Ще два 
запобіжники – потужна юридична служба (грамотно складена документація 
підприємства) та професійна охорона. Та головне – зв’язки у владних колах і 
правоохоронних органах.  

Економічне рейдерство є суттєвою загрозою для інвестиційного клімату 
в країні, загрожує безпеці власності вітчизняних та іноземних інвесторів. 
Неврегульованість на законодавчому рівні, відсутність чіткого та системного 
суворого покарання за рейдерство залишає проблему відкритою. До цього 
можна додати неконтрольований українською владою перерозподіл 
власності. 
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Отже, за таких умов найбільш прийнятним видається відокремлення 
рейдерства від багатьох інших видів злочинної діяльності, що має значно 
менший ступінь суспільної небезпеки. Це призведе до визначення в 
Кримінальному кодексі України одного конкретного складу злочину, в той 
час коли попередній досвід кваліфікації значної кількості складових злочинів 
значно ускладнює процес ефективного визначення і покарання «рейдерів». 
Наявність статті, що передбачатиме заборону рейдерства, надасть змогу 
отримувати чіткі статистичні дані щодо порушених кримінальних справ, 
рівня поширення та розвитку рейдерства в країні, кількості засуджених за 
рейдерські атаки, а також матеріальних збитків, завданих такими атаками. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА РІВНІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
Децентралізація – це процес переорієнтації в умовах демократизації 

суспільства повноважень і ресурсів з центрального на регіональний (місцевий) 
рівень з метою підвищення ефективності і результативності державно-
громадського управління, вважає Л. Щербак. Науковці (Олійник В.В., Сергеєва 
Л.М.) визначають децентралізацію управління як перерозподіл функцій і 
повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади на 
основі взаємодії з соціальними партнерами. Аналіз першоджерел та узагальнення 
досвіду децентралізації в багатьох країнах світу, а також проведення процесів 
децентралізації в Україні є актуальними через недосконалість розподілу 
управлінських функцій та повноважень між органами управління різних 
організаційно-правових рівнів, і як результат має свої переваги і недоліки[4]. 

Тематиці досліджень децентралізації, її сутності, призначення та 
механізмів реалізації присвячена значна кількість робіт як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених: І. Луніної; І. Ускова; В. Христенко; А. Інгудіна, тощо[1]. 

Основне призначення децентралізації – максимально ефективно 
реалізувати функції держави, шляхом вдосконалення міжбюджетних 
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відносин, а також контролю за бюджетним процесом. Децентралізація не 
заперечує централізацію, якщо система «центр-регіони» побудована 
розумним чином з чітким розподілом зон впливу та компетенцій. Зважаючи 
на те, що специфіка розвитку регіонів є неоднорідною, доцільність 
впровадження бюджетної децентралізації обумовлюється підвищенням 
ефективності функціонування бюджетної системи держави через організацію 
та надання суспільних послуг таким чином, щоб вони максимально 
відповідали вподобанням населення.   

У фінансовій літературі питання децентралізації та переваги в її користь, 
дослідники розглядають виходячи з двох позицій:  

1) співставляючи переваги централізованого і децентралізованого 
способу надання суспільних благ; 

2) в контексті обґрунтування самостійності органів місцевого 
самоврядування[2]. 

Домінуючою перевагою децентралізації є можливість збільшення 
алокативної ефективності наданих суспільних послуг. Тобто, органи 
місцевого самоврядування на місцях можуть підвищити благополуччя 
населення за рахунок задоволення їх індивідуальних вподобань. При цьому 
суспільні послуги можуть надаватися таким чином, щоб вони максимально 
відповідали інтересам населення і при цьому були якісними, а витрати на їх 
продування – мінімальним.   

Іншим аргументом в користь децентралізації є її здатність стимулювати 
горизонтальну і вертикальну бюджетну конкуренцію, а це, в свою чергу, 
сприятиме мінімізації суспільного сектора та покращенню якості наданих 
послуг. За економічним змістом бюджетна децентралізація покликана 
підвищувати ефективність функціонування бюджетної системи. 

Передача повноважень на місця та самостійність у прийнятті рішень при 
формуванні доходів та використанні бюджетних коштів – це теж прерогатива 
децентралізації. Територіальна наближеність влади до населення спонукає до 
посилення громадянської активності та підзвітності громаді, а обізнаність з 
проблемами сприяє ефективнішому їх задоволенню, аніж у цен- 
тралізованому випадку [1]. 

Отже, до основних переваг децентралізації на рівні управління 
державою науковці відносять: 

- полегшення процесів прийняття рішень; 
- стимулювання ініціативи співробітників на нижніх рівнях управління; 
- створення передумов для розвитку громадянського суспільства;   
- набуття населенням практичного досвіду у демократії;  
- більш цілеспрямоване використання видатків бюджету на місцеві 

пріоритети і потреби;  
- розвиток підприємництва та сприяння ринковим перетворенням;  
- сприяння розвитку економіки регіону і стратегічному плануванню; 
- прозорість і спрощення процесу прийняття рішень; 
- створення можливостей більш раціонального і ефективного надання 

освітніх послуг;  
- підвищення відповідальності місцевих органів управління професійно-

технічною освітою тощо. 
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  Проте, децентралізація має й низку негативних наслідків, а саме: 
- ускладнення спроможності впливати на макроекономічну ситуацію на 

державному рівні і, навіть дестабілізація країни в цілому;  
- збільшується ймовірність того, що виконання делегованих державних 

функцій може стати менш скоординованим як між адміністративно- 
територіальними одиницями, так і між рівнями управління;  

- самостійність у діяльності місцевих органів влади може викликати 
протиріччя і перерости у конфлікт з намаганням центральних органів влади 
зберегти владні повноваження; 

- можливе «нечесне» використання влади на фоні недостатньої 
контрольованості і відповідальності з боку громадянського суспільства;  

- диспропорції і нерівномірність у соціально-економічному розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць;  

- гальмування реалізації державних програм на фоні надання більшого 
значення місцевим політичним пріоритетам; 

- намагання центральними органами влади уникнути відповідальності за 
надання державних послуг населенню, самоусунення центральних урядів від 
вирішення нагальних питань;  

- неузгодженість делегованих повноважень і обов’язків з ресурсами для 
виконання державних функцій, тощо[3]. 

 Отже, досвід також свідчить, що наслідки децентралізації навряд чи 
будуть позитивними, якщо не будуть введені ефективні нормативно-правові 
врегулювання у напрямі підвищення підзвітності на місцях, фіскальні 
обмеження на рівні місцевих влад і національного уряду. На мій погляд, 
врахування позитивних і негативних сторін під час впровадження 
децентралізації управління професійно-технічною освітою є надзвичайно 
важливими. Це дасть змогу оптимально розподілити ресурси держави для 
вирішення питань національного і місцевого значення, оскільки в 
економічному сенсі децентралізація управління ПТО зумовлена визнанням 
необхідності більш раціонального використання державних ресурсів. Такий 
складний та відповідальний крок, як децентралізація, має бути поміркованим 
та виваженим, оскільки тягне за собою безліч факторів, які потребуватимуть 
адекватної та вчасної кореляції з боку влади. Кожна дія має бути поступовою 
та чергово-плановою, тому що результати впровадження реформ 
децентралізації управління є як позитивними, так і негативними 
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МЕХАНІЗМ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сьогодні економіка України знаходиться в кризовому стані. Тому є 

необхідним вдатися до заходів, які будуть сприяти покращенню ситуації в 
країні. Важливим чинником стабілізації економіки в Україні є експорт 
товарів і послуг. Створення передумов для розширення експортної діяльності 
промислових підприємств забезпечить позитивні зрушення у структурі 
зовнішньоторговельного балансу держави [1,с.192]. 

Сучасний світовий ринок є ареною гострої конкурентної боротьби 
постачальників, яка охопила всі сфери їх діяльності і примушує 
застосовувати різноманітні форми і методи такої боротьби, спрямовані на 
залучення покупців і забезпечення переваг товару перед виробами 
конкурентів [2,с.171]. 

Основною метою роботи механізму розширення експортної діяльності є 
збільшення експортного потенціалу промислового підприємства, яку можна 
досягти завдяки наступним функціям: 

-сприяння реалізації основних функцій менеджменту експортної 
діяльності, тобто належному її плануванню; 

-забезпечення поєднання внутрішніх можливостей підприємства щодо 
здійснення експортної діяльності із зовнішніми чинниками впливу на 
експортну спроможність промислового підприємства; 

-забезпечення максимальної адаптивності залежно від зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища тощо [3,с.146]. 

Розглянемо на рис. 1 структуру механізму розширення експортної 
діяльності промислового підприємств.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Структура механізму розширення експортної діяльності 
промислового підприємств 
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Наступною складовою механізму розширення експортної діяльності є 
удосконалення структури експорту продукції промислових підприємств. 

Підприємство зацікавлено в постійному плануванні експорту товарів, бо 
це дає йому змогу розширювати збут, збільшувати прибуток, зменшувати 
залежність від ходу реалізації певного виду товару або асортиментної групи, 
ефективніше використовувати існуючу систему товароруху тощо[5,с.194]. 

Під час виходу на новий ринок з товаром промислове підприємство має 
визначитися коли, де, кому і як його запропонувати. Для кожного нового 
ринку підприємству необхідно розробляти окремий план маркетингу. 

Механізмами розширення експортної діяльності промислового 
підприємства також є збільшення обсягів випуску продукції і зниження 
собівартості. 

Головний мотив діяльності будь-якої фірми в  ринкових  умовах – це 
максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети у 
всіх випадках обмежені витратами виробництва й попитом на готову 
продукцію. 

Собівартість продукції є одним з важливих узагальнюючих показників 
 діяльності промислового підприємства, що відбивають ефективність 
використання ресурсів, результати впровадження нової техніки й 
прогресивної технології; удосконалювання організації праці, виробництва й 
керування [6,с.94]. 

Велике значення для діяльності промислового підприємства набувають 
залучені інвестиції. Вони мають наступні переваги, що сприяють 
розширенню експортної діяльності: 

- можливість отримання додаткового фінансування великих 
інвестиційних проектів; 

- передача досвіду, що накопичується інвестором на світовому ринку; 
- отримання доступу до новітніх технологій і методів організації 

виробництва; 
- допомога у вирішенні фінансових труднощів підприємства [4,с.140]. 
Отже, саме запропонований механізм розширення експортної діяльності 

здатний раціоналізувати керованість процесу формування та використання 
експортного потенціалу промислових підприємств, сприяти реалізації 
основних функцій менеджменту, тобто належному плануванню, організації, 
мотивації та контролю. Розробка механізму через деталізацію процесів, їх 
алгоритмізацію дозволить, за потреби, швидко знайти «вузькі місця», 
усунути недоліки, тобто вчасно відреагувати на зміни внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Закладанням фундаменту під механізм розширення 
експортної діяльності промислових підприємств вважаємо розробку 
комплексу заходів, спрямованих на послідовну реалізацію пріоритетів 
розвитку експортних можливостей цього підприємства. 

Першочерговим етапом формування та реалізації експортної діяльності 
промислових підприємств є проведення оцінювання експортних 
можливостей суб'єкта шляхом аналізу виробничої, фінансової, 
маркетингової, організаційно-управлінської, трудової інформаційної та 
інноваційної складових сукупності конкурентоспроможних ресурсів 
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експортного потенціалу. За результатами цього дослідження формуються 
висновки щодо наявності або відсутності необхідного набору ресурсів та 
можливостей для реалізації експортної діяльності підприємства, її 
відповідності вимогам зовнішніх ринків [2,с.173]. 

Таким чином, можна зробити висновки, що втілення механізму 
розширення експортної діяльності промислового підприємства забезпечить 
його успішність, стимулюватиме постійний розвиток, дозволить швидко і 
адекватно реагувати на виклики сучасності. Разом з тим усвідомлюємо, що 
далеко не кожне, навіть велике, промислове підприємство володіє 
відповідним набором ресурсів та можливостей, необхідних для забезпечення 
максимальної результативності дій з формування та використання його 
експортного потенціалу. 
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В економічному просторі України існує велика кількість проблем, 
головною з яких є низький рівень прибутковості вітчизняних підприємств. 
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Зважаючи на це керівники підприємств змушені постійно шукати нові 
способи підвищення ефективності роботи працівників, оскільки 
конкурентоздатність підприємств значно залежить саме від продуктивності 
праці персоналу. Вирішальним чинником результативності праці людей є їх 
мотивація. 

Оскільки підвищення заробітної плати зумовлює зростання витрат 
виробництва, а в сучасних умовах небагато підприємств можуть це собі 
дозволити, при побудові системи мотивації значну увагу слід приділяти 
нематеріальній мотивації. Саме нематеріальна мотивація дозволяє підвищити 
результативність без прямого підвищення заробітної плати, хоч це і не 
означає, що вона є безкоштовною для підприємства. 

Роль мотивації в підвищенні ефективності діяльності працівників 
досліджували такі вчені як В. Врум, Дж. Адамс, Л. Портер, Е. Лоулер,            
О. Здравомислов, О. Є. Кузьмін, В. Г. Назарова, В. Д. Нємцов. 

Метою статті є визначення ролі мотивації у підвищенні ефективності 
трудової діяльності працівників.  

Сутність мотивації трудової діяльності полягає в спонуканні працівника 
до ефективної праці з метою досягнення особистих цілей та цілей організації, 
що забезпечує необхідні винагороди та задовольняє наявні потреби. 

Враховуючи фактори, які спонукають працівників до праці для 
досягнення конкретних цілей через задоволення їх потреб, зазначимо, що 
успіх підприємства залежить від оптимального поєднання двох складових: 
підвищення добробуту робітників та підтримання ефективності робочого 
процесу. Мотивація праці стала основою нових перетворень – головна увага 
спрямовується на те, щоб зусилля кожного робітника були найбільш 
ефективними [1, с. 149]. 

Нематеріальна мотивація направлена на підвищення лояльності 
співробітників до підприємства одночасно із зниженням витрат на 
компенсацію співробітникам їх трудовитрат. Основні методи нематеріальної 
мотивації – це впровадження програм гуманізації праці; програм професійно-
кваліфікаційного розвитку працівників; нетрадиційних методів 
матеріального стимулювання; програм широкого залучення працюючих до 
управління виробництвом.  

Програма гуманізації праці ґрунтується на збагаченні змісту праці, 
створенні досконаліших умов праці, розвитку виробничої демократії і 
колективних форм організації праці, раціоналізації режимів праці й 
відпочинку, впровадження гнучких графіків роботи, підвищення 
інформованості колективу, «прозорості» внутрішньо організаційної 
діяльності. 

Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу передбачає 
проведення тренінгів, семінарів, впровадження освітніх програм, які 
допоможуть працівникам вдосконалити майстерність, розвинути трудовий 
потенціал, задовольнити прагнення до творчості й самовдосконалення. 
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Під застосуванням нетрадиційних методів матеріального стимулювання 
розуміється індивідуалізація заробітної плати, участь у прибутках, право 
працівників на придбання акцій на пільгових засадах, плани групового 
стимулювання тощо. 

Велике значення відіграє престиж самого підприємства і назва посади, 
яку займає працівник, оскільки від цього залежить його соціальний статус. 
Також важливим є простір і організація робочого місця, адже в хороших 
умовах завжди приємно працювати, навіть якщо заробітна плата є не надто 
високою [2, с. 227]. 

Одним із нетрадиційних методів є перерозподіл робочого часу, коли 
працівник самостійно визначає початок, тривалість і закінчення робочого 
дня, але за умови забезпечення нормального ходу виробничого процесу. 

Щоб підвищити інформованість персоналу запроваджують випуск 
внутрішньофірмових газет, журналів, які інформують про професійне й 
соціальне життя компанії, та іншу інформацію, що може зацікавити 
працівника. 

Важливим мотиваційним фактором підвищення ефективності трудової 
діяльності та відношення до праці є оцінювання персоналу, бо результати 
оцінки багато в чому визначають положення працівника на виробництві та 
перспективи його кар’єри [3, с. 290]. 

Система нематеріальної мотивації повинна враховувати вік, стать, 
соціальний статус працівника, його особисті якості. Тільки з врахуванням 
усіх цих особливостей система мотивації буде ефективною. 

Отже, основою поведінки і активізації зусиль працівників, спрямованих 
на підвищення ефективності їхньої праці виступає мотивація. Зараз дедалі 
більше нематеріальні мотиви переважають над матеріальними, що визначає 
орієнтування працівників на можливості самоствердження та 
самовдосконалення, а не лише на заробітну плату. 

Звісно, різні працівники мотивуються неоднаково, тому важливо 
проводити спеціальні тестування чи опитування, щоб визначити чим 
керується той чи інший працівник і який спосіб мотивації слід до нього 
застосовувати. 
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Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й 

умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак 
спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є 
рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності 
й навіть криз.[1; с.93] 

Економічні кризи можна підрозділити на дві основні групи. До першої 
групи ставляться традиційні циклічні рецесії, і цінові кризи, пов'язані із 
зовнішніми факторами (ріст цін на нафту, ріст цін на окремі види 
продовольства у зв'язку з неврожаєм і т.д.). Це галузеві кризи, зв'язані або з 
банкрутствами великих учасників окремих ринків, або із загальним 
занепадом окремих галузей. Це регіональні кризи, зв'язані зі слабістю 
національних валют. Як приклад можна привести криза серпня 1998 року в 
Росії. Головною його причиною став завищений курс рубля стосовно долара, 
одним з механізмів підтримки якого були позамежні прибутковості на ринку 
ГКО. Відповідний борг увесь час наростав і в деякий момент перевищив 
можливості бюджету по його обслуговуванню й рефінансуванню. 
Відзначимо, що всі ці кризи відрізняються чудовою властивістю: вони 
можуть бути дозволені B рамках існуючих економічних механізмів, без зміни 
економіки в цілому.Друга група - це кризи, які руйнують один або кілька 
базових економічних інститутів, властивій тій країні (або групі країн), у якій 
вони відбуваються.[1; ст.101] 

Наприклад, вихід зі складу СРСР повністю зруйнував всі інвестиційні 
процеси на територіях прибалтійських республік, вони живуть тільки за 
рахунок всі зменшуваного транзиту з території Росії й на політичні подачки 
західних країн (у першу чергу США), які припиняться, як тільки світова 
економічна криза вступить нa повну силу. Життєвий рівень населення різко 
впав, і немає ніяких шансів повернути його на колишній, соціалістичний 
рівень. Дуже часто такі кризи пов'язані з поразками у війнах і з революціями. 
Економіка має властивість розвиватися циклічно: у неї є свої кризи, підйоми, 
«буми». Люди завжди прагнуть до піка, «буму» свого благополуччя, уряд - до 
піка розвитку економіки своєї держави. Але економіка країни не може 
перебувати вічно на піку свого розвитку, за ним неминуче треба спад, криза. 
Під цими двома словами всі ми розуміємо щось погане, від чого потрібно 
скоріше позбутися. Кризи негативно впливають практично на всі й тому з 
ними намагаються боротися. Але навіть у таких розвинених країнах,якСША, 
Великобританія, Франція, Німеччина й інші країни Західної Європи дотепер 
не знайдено для лікування економічних криз.  

Проблема економічних криз актуальна в цей час у нашій країні, тому що 
за порівняно невеликий період часу в 15-20 років ми перебуваємо в стані 
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постійної економічної кризи, то слабша, то підсилюється. Дослідження 
економічних криз на світовому рівні, зокрема в Росії, повинне допомогти 
економістам все-таки навчитися безболісно й швидко виходити з 
них.[3;с.132] 

Поняття криза має багато рівнів і трактувань. Вираження «криза» 
походить від грецького слова «crisis», що означає «вирок», рішення по 
якому-небудь питанню, або в сумнівній ситуації. Також може означати 
«вихід, рішення конфлікту (до ін. військового)». Але сучасне значення слова 
найбільш часте застосування знаходить у Гіппократа й лікарів: і криза 
означає вирішальну фазу розвитку хвороби. У цьому змісті мова заходить 
про «crisis» тоді, коли хвороба підсилює інтенсивність або переходить в іншу 
хворобу або взагалі закінчується смертю. [3; с.151] 

B XVII-XVIII сторіччях поняття криза стала застосовуватися й у 
відношення до процесів які відбуваються у суспільстві, військові та політичні 
кризи, при цьому використалося майже не змінене значення кризи взяте з 
медицини. 

I нарешті в ХІХ столітті значення перейшло в економіку. «Класичне» 
економічне поняття кризи, що сформувалося в той час, означає не бажану й 
драматичну фазу в капіталістичній економічній системі, що характеризується 
коливаннями й негативними явищами, перешкодами. Можна дати саме 
загальне визначення кризи.  

Економічна криза - це значне порушення рівноваги в господарській 
системі, що часто супроводжується втратами й розривом нормальних зв'язків 
у виробництві й ринкових відносинах, що, B остаточному підсумку, веде до 
дисбалансу функціонування економічної системи в цілому. [4; c.220] 

Кожна криза дозріває у фазах пожвавлення й підйому. Це фази стійкого 
розширення виробництва. У цей період збільшуються доходи населення й 
росте сукупний споживчий попит. Ріст споживчого попиту спонукує 
підприємців розширювати виробничі потужності й збільшувати 
капіталовкладення. Отже, росте попит на засоби виробництва. Збільшення 
загального сукупного попиту починає випереджати темпи зростання 
суспільного виробництва. Кругообіг індивідуальних капіталів протікають 
безперешкодно, знижується гострота конкурентної боротьби. Тому 
зменшуються стимули нових впроваджень, відновлення виробництва. 
Відтворення протікає на переважно екстенсивній основі. Такий розвиток 
триває доти, поки темпи зростання виробництва не починають випереджати 
темпи росту платоспроможного попиту. Коли це відбувається, то наступає 
надвиробництво товарів, a разом з ним і економічна криза. Економічна криза 
виявляє пере нагромадження капіталу, що виступає в трьох формах: 
надвиробництво товарного  (ріст нереалізованої продукції), 
перенагромадження продуктивного капіталу (збільшення недовантаження 
виробничих потужностей,ріст безробіття). Перенагромадження грошового 
капіталу (збільшення кількості грошей, не вкладених у виробництво). 
Загальним результатом перенагромадження капіталу стає ріст витрат 
виробництва, падіння цін і, отже, прибутку.  
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Тема економічної кризи цікава, думаю не тільки мені. Існує багато видів 
економічних криз (більшість з них наведена вище в роботі) і на мою думку ця 
кількість не буде стояти на місті, так само як не стоїть на місті економіка, 
будуть з'являтися нові види криз, але разом з цим – і нові методи їх 
вирішення. [5; с.144] 
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Сучасний етап суспільно-економічного розвитку характеризується 

переходом від індустріального, промислового до постіндустріального, 
інформаційного суспільства, від економіки промислового капіталу до 
економіки знань. Носієм і джерелом ключового фактора виробництва за 
таких обставин стає людина. Поняття людського капіталу означає 
усвідомлення вирішальної ролі людини в економічній системі, особливо в 
умовах науково-технічного прогресу, коли професійні навички, рівень освіти, 
здатність освоювати нові досягнення визначають успішність підприємства. 

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що проблема 
інвестування в людський капітал розглядається багатьма вченими-
економістами. Аспекти формування і розвитку людського капіталу розкриті в 
роботах вітчизняних та закордонних вчених: Богині Д.П., Васильченко В.С., 
Гриненко А.М., Грішнової О.А., Кошулько О. П., Кубатко О.В та інших. 
Проте, зважаючи на їх значні наукові здобутки, дослідження процесу 
інвестування в людський капітал як багатогранного та складного явища не 
втрачає своєї актуальності. 

Людський капітал визначається як сукупність природних вроджених 
здібностей, обдарувань, творчого потенціалу, морально-психологічного та 
фізичного здоров’я, накопичених і вдосконалених у результаті інвестицій 
знань і професійного досвіду, необхідних для доцільної діяльності в тій чи 
іншій сфері суспільного відтворення, що приносять дохід їх власникові. 
Людський капітал може бути збільшений у процесі освіти, професійної 
підготовки, набуття досвіду роботи. Витрати часу і грошових коштів, необ- 
хідних для отримання освіти та професійної підготовки, можна розглядати як 
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інвестиції в людський капітал. Такі інвестиції будуть економічно доцільними 
тільки тоді, якщо буде отримана віддача, тобто якщо отримана освіта або 
професійна підготовка забезпечать високий рівень доходів [4, с.81]. 

Інвестиції в людський капітал мають певні особливості, що відрізняють 
їх від інших видів інвестицій:  

− віддача від інвестицій у людський капітал залежить безпосередньо від 
терміну їх здійснення, 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. Але слід враховувати, що якісніші та триваліші інвестиції 
приносять, як правило, більший і триваліший ефект;  

− 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 ;  

− людський капітал в процесі використання не лише зношується, а й 
збагачується за рахунок надбання людиною професійного досвіду навіть без 
спеціальних інвестицій.  

− інвестиційний період людського капіталу значно перевищує термін 
інвестування в інші види капіталу;  

− функціонування людського капіталу, віддача від його застосування 
зумовлені волею людини – власника цього капіталу, її індивідуальними 
інтересами та перевагами, її зацікавленістю, відповідальністю, світоглядом і 
загальним рівнем культури;  

− вкладення в людський капітал дають значний за обсягом, тривалий за 
часом та інтегральний за характером економічний і соціальний ефекти [1, с. 
186]. 

Вкладення в людський капітал (інвестиції в людський капітал) можуть 
призводити до позитивних змін окремих його складових, або до рівномірного 
розвитку складових людського капіталу на усіх рівнях. Людський капітал 
може формуватись зусиллями одного суб'єкту, або в результаті 
інтеграційного взаємозв'язку з іншими суб'єктами в питаннях формування та 
розвитку людського капіталу. 

Серед основних причин, що перешкоджають розвиткові людського 
капіталу та його якісному нагромадженню, варто відзначити такі:  

⎯  низький рівень фінансування галузі освіти з бюджету;  
⎯  низький рівень вітчизняних та іноземних інвестицій у систему 

освіти та неефективне використання коштів;  
⎯  низький рівень якості освіти, що потребує інновацій та 

нововведень;  
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⎯  низький рівень здоров'я дітей – майбутніх носіїв людського 
капіталу. 

Слід відмітити, що на рівень розвитку людського капіталу значний 
вплив має зацікавленість держави у його збільшенні, в першу чергу шляхом 
забезпечення фінансування таких складових: освіти і науки, охорони 
здоров’я, духовного та фізичного розвитку населення. У розвинених країнах 
світу держава бере на себе все більшу частку витрат на людський розвиток, 
що обумовлено важливим стратегічним значенням таких інвестицій. 

Від того, як держава буде фінансувати створення нового людського 
капіталу, отримуючи право на майбутні прибутки від його використання, 
залежать соціальний, економічний, культурний розвиток країни у 
майбутньому [2, с. 32]. 

Інвестування у нагромадження, відтворення та розвиток людського 
капіталу є одночасно причиною та наслідком забезпечення сталого зростання 
матеріального та культурного рівня життя громадян. Майбутнє будь-якої 
держави, зокрема і України, нерозривно пов'язане з розвитком інтелекту 
нації, що є найдорожчим капіталом людства. 

На сучасному етапі держава є основним інвестором у людський 
розвиток. Тому необхідно створити умови для суттєвого збільшення 
інвестицій домогосподарствами та підприємствами. Це можливо здійснити 
на основі суттєвого зростання доходів населення, підвищення рівня 
ефективності підприємств та впровадження на них сучасного кадрового 
менеджменту, спрямованого на розвиток персоналу [3, с.97]. 

Таким чином, незважаючи на те, що людський капітал – це            
дорога субстанція суспільного буття, інвестиції в його створення і розвиток 
економічно і соціально вигідні. Інвестиції в людський капітал мають            
бути пріоритетним напрямом державної політики, оскільки ефективність 
суспільного виробництва прямо залежить від продуктивності праці            
ізично здорової людини, яка має належний професійний та інтелектуальний 
рівень. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Сучасний розвиток економіки характеризується значною конкурентною 
боротьбою суб’єктів господарювання різних галузей. Такі умови вимагають 
переходу до нових, більш ефективних методів управління, що, у свою чергу 
залежать від ряду чинників. Одним із найвагоміших і є інноваційний 
розвиток. Саме інновації дають змогу підприємствам займати лідируючі 
позиції на ринку, збільшувати прибуток, вести гідну конкурентну боротьбу. 

Процеси інноваційної діяльності потребують дослідження та аналізу 
стану та перспектив впровадження інновацій на підприємствах, з метою 
оцінки ефективності регіонів України, їх впровадження суб’єктами 
господарювання та їх вплив на розвиток регіонів та економіки України в 
цілому. Останнім часом опубліковано ряд робіт українських дослідників які 
аналізували особливості інноваційних процесів в економіці України, зокрема 
це Череп A.B., Юркевич О.М., Резнік Н.П., Андросова О.Ф., Ілляшенко С.М., 
Микитюк П.П., Сенів Б.Г. та інші. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних положень щодо внутрішньо- 
організаційних перешкод впровадження інновацій на підприємствах, 
розроблення принципів подолання даної проблеми. 

Інноваційний шлях розвитку України передбачає наявність відповідної 
інфраструктури, освічених та креативних людей, які спроможні виконувати 
інноваційні розробки. Конкурентоспроможність українських підприємств у 
майбутньому залежить від наукових досліджень уже сьогодні. Процеси, які 
відбуваються в українській економіці, створюють додаткові умови для 
конкурентоспроможності підприємств та їх продукції. 

Особливість інноваційної діяльності як одного з різновидів 
підприємницької діяльності полягає в тому, що вона є діяльністю 
підвищеного ризику порівняно зі звичайним підприємництвом. Такий ризик 
обумовлений новизною, творчим характером науково-технічної роботи, 
можливістю отримання як позитивного, так і негативного результату. 

Реалізації інноваційної діяльності підприємств в значній мірі сприяє 
інноваційна політика держави, що насамперед базується на створенні 
сприятливого інвестиційного клімату, а також формуванні дієвих структур для 
її реалізації і налагодження ефективного механізму взаємодії між ними, тобто 
формування сприятливих умов для функціонування суб’єктів інноваційної 
діяльності та розвитку підприємництва у інноваційній сфері   [1, с.5 ]. 

Головними перешкодами на шляху розгортання інноваційних процесів є: 
обмеженість централізованого фінансування; відсутність власних коштів у 
підприємств; недостатня, через високий ризик, привабливість 
довгострокових вкладень для вітчизняного банківського капіталу та 
іноземних інвесторів, також населення, що має вільні кошти; відсутність 
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розвинутої інфраструктури інноваційного ринку, що відповідає вимогам 
товаровиробників. 

Відмітимо, для того, щоб інновація запрацювала на користь 
підприємства і стала невід’ємним компонентом його 
конкурентоспроможності, потрібно дотримуватися таких вимог: 

⎯ керівництво повинне визначити інноваційну стратегію, планувати 
інноваційні портфелі й заохочувати створення важливої цінності; 

⎯ необхідно ототожнювати інновацію з діловим менталітетом 
підприємства. Інновація повинна відповідати бізнес-стратегії підприємства; 

⎯ потрібно урівноважити творчість й отримання цінності так, щоб 
підприємство генерувала нові, успішні ідеї і в той же час отримувала 
прибуток від своїх вкладень; 

⎯ необхідно нейтралізувати так звані «організаційні антитіла», які 
вбивають продуктивні ідеї тільки тому, що ті не вписуються в 
загальноприйняті норми; 

⎯ варто створювати інновації у вигляді мережі, як всередині 
підприємства, так і за його межами, адже сама мережа, а не окремі 
особистості, є основним будівельним матеріалом для інновацій. 

⎯ необхідно корегувати системи параметрів і винагород задля того, 
щоб управляти інновацією і створити правильну поведінку. 

У сучасних умовах макроекономічної нестабільності підприємцям 
необхідно зрозуміти, що криза економіки може підвищити інноваційну 
активність їхнього бізнесу. Погіршення стану підприємства породжує 
потужний стимул до інновацій [3]. 

Для подолання бар’єрів на шляху впровадження інновацій, підприємства 
повинні користуватися запропонованими принципами: 

1. Для роботи з інноваціями повинна бути створена певна група 
креативних людей. Керівники повинні ретельно підходити до виявлення та 
подальшого об’єднання креативних особистостей. Саме креативність, 
здатність до дивергентного мислення, позитивно впливають на продукування 
та впровадження інноваційних ідей. 

2. Мотивування групи. Використання матеріальних та 
нематеріальних 

методів мотивації дає змогу підвищити ефективність інноваційного 
процесу в цілому. 

3. Планування роботи дасть змогу чітко визначити цілі й 
можливість 

подальшого контролю поставлених завдань. 
4. Контроль за виконанням тактичних та стратегічних планів 

інноваційної політики, використовуючи спеціально розроблені критерії 
оцінки. 

При дотримуванні зазначених принципів необхідно враховувати 
наступні фактори: дефіцит грошових ресурсів, що позначається на 
інноваційній активності виробництв реального сектора економіки; 
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технологічну відсталість, яка обумовлює низьку конкурентоздатність 
продукції окремих галузей промисловості; нерозвиненість сфери малих 
інноваційних підприємств, які володіють необхідною гнучкістю для швидко 
мінливих умов ринку; відсутність розгалуженої інфраструктури в 
інноваційній сфері [2, с. 212]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що введення нових 
корпоративних правил управління, недостатня увага збоку керівників 
інноваційному розвитку підприємств, економія за рахунок непрямих витрат, 
не дає розвиватися інноваціям і негативно впливає на стабільність 
українських підприємств у цілому. 

Дослідження динаміки інноваційних процесів в економіці України 
свідчить, що найбільш вагомими факторами, що вплинули на інноваційну 
діяльність в Україні, є зменшення обсягів фінансування та витрат на 
виконання державних програм, недосконалість інституційно-правового 
середовища, наявність прогалин у законодавстві, що регулює правовідносини 
в інноваційній сфері. 
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ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЯК ФОРМА ТОВАРНОГО ОБІГУ 

 
Оптова торгівля є частиною ринку товарів та послуг, однією з форм 

товарного обігу, за допомогою якої здійснюються господарські зв'язки між 
суб'єктами комерційної діяльності, тобто це торгівля товарами з наступним їх 
перепродажем або професійним використанням. 

Окремі проблеми аналізу оптової торгівлі як форми товарного обігу 
досліджували такі українські вчені, як Є. В. Мних, Ф. Ф. Бутинець,            
С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, В. П. Завгородній, М. В. Кужельний,            
А. М. Кузьмінський, В. Г. Лінник, , М. Т. Білуха, М. С. Пушкар,            
В. С. Рудницький, В. В. Сопко та інші. 

Метою дослідження є визначення сутності оптової торгівлі як форми 
товарного обігу, розглянути принципи здійснення та завдання оптової 
торгівлі. Визначити, в яких напрямках доцільно здійснювати розвиток 
оптової торгівлі. 
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За визначенням, оптова торгівля — це форма економічних зв'язків між 
підприємствами й організаціями, які здійснюються з метою доведення 
товарів від підприємства-виробника до роздрібної торгівлі або підприємств-
споживачів. Основне завдання оптової торгівлі полягає в постачанні товарів 
роздрібним торговим мережам [1, с.156].  

Оптову торгівлю виконують промислові підприємства, оптові фірми, 
товарні біржі, агенти із закупівлі та збуту, дилери, офіційні дистриб'ютори 
промислових підприємств та закордонних фірм.  

Пропозиція опту формується за рахунок таких надходжень товарів:  
1. Продукції галузей народного господарства України, які 

виробляють товари народного споживання, а саме: сільського господарства, 
підприємств агропромислового комплексу, легкої, харчової, м'ясо-молочної 
промисловості, машинобудування тощо.  

2. Продукції, що надходить з-за меж України за 
зовнішньоекономічними угодами та контрактами (імпортом) [2, с.96-106]. 

До основних принципів здійснення оптової торгівлі можна віднести: 
1. Створення ресурсної основи для її функціонування, тобто 

досягнення збалансованості товарної маси і грошових коштів, виражають 
платоспроможний попит покупців. 

2. Створення необхідних елементів інфраструктури ринку, що 
дозволяють вільно вибирати партнерів і формувати комерційні зв'язки для 
успішної реалізації торговельної угоди. 

3. Формування системи фінансово-цінових регуляторів на всіх 
етапах оптової торгівлі, що включає елементи матеріального стимулювання і 
відповідальності [1, с.156-159]. 

Відмітимо, що основними завданнями, які вирішує оптова торгівля, є: 
1. Збір та створення банку даних кон'юнктурного дослідження з 

поточними і перспективними прогнозами стану попиту та пропозиції на 
продукцію виробничо-технічного призначення і товари народного 
споживання. 

2. Розміщення виробництва товарів у чіткій відповідності з 
дійсними запитами споживачів по асортименту, кількості і якості. 

3. Своєчасне, ритмічне і якісне забезпечення споживачів відповідно 
до отриманих замовленнями, договорами і контрактами. 

4. Формування товарних запасів і організація складського 
зберігання з метою оперативного маневрування або в разі покриття поточної 
і непередбаченої потреби замовників. 

5. Впровадження прогресивних форм і методів оптової торгівлі з 
використанням високомеханізованих вантажно-розвантажувальних засобів 
мобільного транспорту, високоефективних видів багатооборотної тари. 

6. Широке використання економічних методів регулювання та 
стимулювання всієї системи взаємовідносин процесу оптової торгівлі між 
постачальниками і покупцями, зі збереженням гідної частки комерційного 
успіху для кожного. 
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7. Отримання максимально можливої сукупної економії в результаті 
зниження рівня витрат обігу на всіх етапах реалізації процесу оптової 
торгівлі [3, с. 78-82]. 

Враховуючи важливість тих завдань, які вирішує оптова торгівля, 
необхідно, щоб її розвиток здійснювався в наступних напрямках: 

1. Формування мережі оптово-посередницьких організацій для 
сезонного зберігання і поставок товарів. 

2. Оновлення складського господарства, у тому числі будівництво 
нових і реконструкції діючих холодильників і баз для зберігання 
сільськогосподарської продукції. 

3. Вдосконалення технологій складування товарів. 
4. Реорганізація старих і створення нових організацій по закупівлі с 

/ г продукції з наступною її реалізацією на переробку або тривале зберігання. 
5. Розробка більш досконалих методів зберігання і доставки товарів 

в роздрібну торгову мережу. 
6. Розробка заходів щодо посилення впливу торгівлі на 

виробництво на підставі проведених досліджень попиту. 
7. Населення [4, с. 102-105]. 
Отже, оптова торгівля, виступаючи в ролі посередника, бере на себе 

виконання частини завдань роздрібної торгівлі, пов'язаних з пошуком 
постачальників, закупівлею, зберіганням, упаковкою, фасуванням та 
доставкою товарів. Це багато в чому сприяє безперебійному постачанню 
товарів роздрібним торговим підприємствам, внаслідок чого відбувається 
зниження роздрібних цін, що позитивно позначається на якості 
обслуговування покупців. 
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ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ 

УКРАЇНИ 
 

У сучасному світі однією з найважливіших тенденцій світової економіки 
є посилення інтеграційних процесів та поглиблення взаємодії 
відтворювальних структур різних країн, інтенсивність яких у значній мірі 
пов’язана з діяльністю транснаціональних корпорацій. ТНК безпосередньо 



333 
 

впливають на соціально-економічні та політичні процеси у світі. Міжнародні 
компанії істотно поглибили рівень взаємозалежності між країнами. У 
загальному обсязі світової торгівлі переважну частку займає продаж товарів 
та послуг філіалів іноземних компаній. На ТНК припадає основна частина 
вивозу капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій, а також найбільші 
затрати фінансових ресурсів на розробку новітніх технологій. 

Для України залучення прямих іноземних інвестицій через 
транснаціоналізацію є дуже важливим, оскільки дозволяє вирішувати 
питання конкурентоспроможності вітчизняної економіки, розвитку ринку 
праці та підвищення життєвого рівня населення. Проте досягнення 
поставлених завдань можливе лише у випадку одночасного створення 
сприятливих умов для ТНК та захисті національних інтересів України[3]. 

Метою дослідження є висвітлення основних аспектів діяльності ТНК, 
що впливають на розвиток економіки підприємств України та розробка 
управлінських заходів щодо їх ефективного функціонування в Україні. 

Дослідженням структури діяльності транснаціональних корпорацій в 
Україні займались В.Є. Новицький, О.І. Рогач, В.В. Рокоча,            
О.А. Швиданенко, В.Ю. Шевченко та інші[3]. Проте сучасний рівень 
соціально-економічного розвитку України передбачає подальше дослідження 
можливостей щодо залучення транснаціональних корпорацій та аналіз 
впливу їх діяльності на вітчизняну економіку з метою пошуку оптимальних 
стратегій розвитку країни. 

Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне 
виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль 
над своїми закордонними філіями[1, c.35-41].  

Одним з найважливіших питань для України є створення сприятливого 
інвестиційного клімату, що стимулюватиме залучення прямих іноземних 
інвестицій в країну. Також важливо визначити потреби вітчизняної 
економіки у прямих іноземних інвестиціях за видами економічної діяльності 
та дослідити фактичний розподіл активів ТНК в Україні[1,c.35-41]. 
Окреслена проблема пояснюється бажанням іноземних інвесторів 
здійснювати економічну діяльність переважно у посередницьких секторах зі 
швидким обігом капіталу, в той же час Україна потребує залучення інновацій 
в ряд стратегічно важливих для розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності держави видів економічної діяльності[2]. 

Серед найвідоміших ТНК, що відкрили дочірні компанії, філіали та 
спільні підприємства в Україні, слід відзначити шведсько-швейцарський 
концерн ASEA- BrownBovery (ABB) в електротехнічній галузі, SKF - у 
машинобудуванні, Procter&Gambel,Unilever, DowChemical Company- у 
хімічній, «Лукойл» - у нафтопереробній. У тютюновій промисловості 
домінують інвестиції відомих американських та британських ТНК Reynolds, 
PhilipMorrisInc., BritishAmericanTobacco, в пивоварінні - інвестиції 
консорціуму скандинавських фірм BalticbevrageHolding, бельгійської ТНК 
Interbrue. У харчовій індустрії функціонують дочірні підприємства ТНК 
KraftJacobs, Nestle, Coca-Cola, Cargill. 
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В Україні ТНК умовно розділилися щодо місцевого бізнесу на дві великі 
групи: компанії, які не мають достатньо реальних конкурентів серед місцевої 
промисловості (наприклад, виробник засобів гігієни Procter&Gamble або 
тютюнові компанії), і корпорації, чиї інтереси прямо торкаються багатьох 
українських підприємств (виробники пиво-безалкогольної продукції, такі як 
«Кока-кола» і SunInterbrew)[3]. 

Але реально конкурують між собою лише українські виробники - 
позиції транснаціональних корпорацій на ринку в більшості випадків 
залишаються непорушними. По-перше, ТНК можуть собі дозволити нести 
збитки в окремо взятому регіоні за рахунок компенсації зростання доходів в 
інших іноземних філіях. По-друге, транснаціональні корпорації забезпечують 
собі потужний юридичний і політичний імунітет проти «особливостей 
ведення» бізнесу в Україні. По-третє, у них безперечні переваги в маркетингу 
і величезні рекламні можливості. Найчастіше українські компанії лише 
копіюють у конкурентів зі світовим ім'ям оригінальні ідеї з просування 
товару [2].  

Транснаціональні корпорації активно впливають на процеси 
глобалізації, оскільки вони є провідною формою сучасного виробництва. На 
відміну від інших форм виробництва ТНК контролюють здійснення 
інвестиційних потоків, беруть активну участь у найновітніших формах 
міжнародного співробітництва у сфері економіки. Транснаціональні 
структури поєднують національні економіки не за географічним принципом, 
а на основі глибоких відтворювальних зв’язків, у тій чи іншій сфері 
господарства[2]. 

Однак, поки ще жодна з українських компаній не відповідає визначенню 
ООН, тобто жодна з українських компаній не може бути визнана як 
транснаціональна, оскільки, жодна з них не має філій в шести країнах світу 
та достатньої величини відсотка продажів, що реалізовуються за межами 
країни-резиденції.  

Підсумовуючи все вищезгадане, можна виділити ряд позитивних та 
негативних рис транснаціоналізацїі в розвитку сучасної національної 
економічної системи України (Табл.1) 

Таблиця 1 
Позитивні та негативні аспекти транснаціоналізацїі економіки України 

Позитивні аспекти Негативні аспекти 

Міжнародна спеціалізація на 
базі взаємопроникнення капіталу 

Посилення конкуренції на внутрішньому 
ринку, 
занепад вітчизняного виробника 

Формування міжнародних галузевих та 
господарських територіальних 
одиниць(кластерів) 

Поступова руйнація національного 
економічного державного суверенітету - 
поява наднаціональних економічних 
утворень – ТНК 

Вирівнювання національних 
відтворювальних виробничих структур 

Різке зростання транскордонного злиття і 
поглинання вітчизняних компаній 
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Продовження таблиці 1

Свобода пересування факторів 
виробництва, товарів 

Розташування на території держави 
трудомістких, енергоємних та 
матеріаломістких, 
екологічно небезпечних виробництв 

Доступ до більш якісних і дешевих 
ресурсів 

Відтік капіталу, перерахунок прибутку в 
промислово розвинуті країни 

Розвиток науково-технічної сфери Уникнення оподаткування прибутку 
 
Отже, на мою думку, проблеми подальшого розвитку діяльності ТНК в 

Україні тісно пов'язані з розвитком національної економіки держави та 
спроможністю держави здійснювати ефективні макроекономічні реформи в 
країні. Крім цього, саме від спроможності до здійснення макроекономічних 
реформ в країні залежить її сприйняття в світі, що також є важливим 
аргументом для стимулювання діяльності іноземного капіталу в Україні. 

Список використаних джерел: 
1. Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації 
міжнародної інтеграції// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9– с.35-41. 
2. Македон В.В. Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та 
реального сектора національної економіки України [Електронний ресурс] / 
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3. Чурилова О.А. Деякі тенденції розвитку транснаціональних корпорацій в 
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МИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

 
Політика держави представляє сукупний інтерес, митна політика як її 

складова є певним виключенням. Актуальність даної теми полягає в тому, що 
процес формування митної політики виражаються через інтереси суспільства 
та держави в цілому (тобто національні інтереси), інтереси окремих 
юридичних та фізичних осіб (при проведенні справ, щодо ввезення на митну 
територію країни імпорту товару по заявах суб'єктів господарської 
діяльності). 

На даний момент митна політика в усьому світі є найважливішим 
проявом суверенітету держави, як наслідок, держава залучає увагу з боку 
виконавчої та законодавчої влади при створенні міжнародно-правової позиції 
та вирішення внутрішніх проблем країни. 

Митна політика це дієвий інструмент, система принципів і напрямів 
діяльності державного регулювання у сфері захисту внутрішнього ринку та 
власної безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів 
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регулювання на зовнішніх ринках й стимулювання виходу вітчизняних 
товарів на міжнародні ринки. Ціль митної політики – безпека та забезпечення 
національних митних інтересів держави [1]. 

Регулювання митною політикою здійснюється згідно до статті 13. 
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» «Принципи митного 
регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності». Україна 
самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на 
своїй території. Верховна Рада України визначає митну політику держави. 
Вся територія України – це єдиний митний простір, який виконує митні 
правила України. 

Митна політика передбачає присутність особливих принципів, які 
дозволяють зрозуміти зміст національних інтересів держави на даному етапі, 
якими керуються органи державної влади при створенні митної політики і 
реалізації її в життя. Дані принципи знаходяться в законодавчих актах з 
митних питань та певних програмних документах: посланнях Президента, 
програмах діяльності Кабінету Міністрів, інших концептуальних документах, 
програмах діяльності політичних партій і рухів [2]. 

Основні принципи:  
• Принцип єдності митної політики як складової зовнішньої політики 

України. 
• Принцип єдності державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та контролю за її здійсненням. 
• Принцип єдності тарифної політики України.  
• Принцип єдності політики експортно-імпортного контролю. 
• Принцип єдності митної території України.  
• Принцип гармонізації та уніфікації митної діяльності України з 

загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами і стандартами.  
• Принцип захисту державою прав та законних інтересів учасників 

зовнішньоекономічної діяльності. 
• Принцип юридичної рівності і недискримінації, виключення 

невиправданого втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність [2]. 
Митна політика держави повинна виконувати основні три функції: 

регулятивну, захисну, фіскальну. 
Регулятивна функція – здійснюється зі сторони держави та її органів, 

має вплив на зовнішньоекономічні відносини, використовуючи певні засоби 
адміністративного та економічного характеру, щоб регулювати й забезпечити 
національні інтереси та товаровиробників, дотримання виконання державної 
політики в сфері економіки, виконання міжнародно-правових зобов'язань 
держави. Схоже управління здійснюється за допомогою встановлення 
митних зборів та митних ставок, ліцензування, квотування та встановлення 
інших нетарифних обмежень [2]. 

Захисна функція – направлена на захист держави від зовнішніх загроз: 
захист національної безпеки держави, підтримання миру та міжнародної 
безпеки, суспільного порядку, моральності, захист внутрішнього ринку, 



337 
 

забезпечення екологічної безпеки, захист інтересів споживачів, створення 
умов для підтримання законності щодо порядку переміщення через митний 
кордон України товарів, ефективної боротьби з контрабандою та 
порушеннями митних правил, сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом, 
злочинністю тощо. Велика частина подібних завдань реалізуються в процесі 
виконання митними органами своїх контрольних функцій, таких як: митний, 
валютний, екологічний, медико-санітарний та інші види контролю, а також 
при виконанні завдань по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних 
правил [2]. 

Фіскальна функція – здійснюється з метою наповнення державної 
скарбниці за рахунок стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного 
збору з товарів та інших предметів при переміщенні через митний кордон. 
Існують такі митні платежі, як: збір за митне оформлення, плата за зберігання 
товарів на митних складах, митне супроводження. Дані платежі не 
виконують фіскальної функції та є платою за послуги. 

У галузі зовнішньої торгівлі кожна держава намагається здійснювати 
певну політику. Здійснення політики відбувається через різні обмеження у 
вигляді тарифів, акцизів, податків, акцизів, тощо. Сюди ж входять нетарифні 
бар'єри у вигляді кількісних обмежень імпорту . 

На сьогодні частка імпортного мита в бюджеті країн помітно 
скоротилась. У високорозвинених країнах дане джерело збагачення бюджету 
втратило свою роль. 

 Митне оподаткування на мито відіграє важливу роль у регулюванні 
економічних і соціальних процесів у державі, оскільки уряд держави має 
збалансовувати й захищати внутрішні і зовнішні інтереси країни. На даний 
момент, існування мита є потребою щоб стабілізувати витрати виробництва, 
які виникають внаслідок конкуренції. 

Ввізне мито відіграє одну з важливих ролей, коли вивізне мито 
використовується у великій кількості країн до лімітованої кількості 
продукції. 

Отже, дотримуючись конкретних принципів, які формують митну 
політику України при визначенні важливих національних інтересів та 
напрямів державної політики є необхідним саме для нашої держави. Україна 
є молодою державою, яка не має врівноваженої політичної та правової 
системи, яка б мала забезпечити стабільність та спадкоємність її розвитку [3]. 
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http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=34258 - Title from the screen. 
4. Державний науково-дослідницький інститут митної справи [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://dndims.com - Title from the screen. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 За умов розвитку ринкових відносин різні напрями фінансово-
господарської діяльності підприємств будь-якої форми власності, які 
пов'язані як з поточною діяльністю, так із вирішенням задач тактичного та 
стратегічного менеджменту, насамперед, пов'язані з раціональним 
формуванням та перерозподілом фінансових ресурсів з метою досягнення 
визначених фінансових результатів. При цьому, враховуючи різні аспекти та 
горизонти планування діяльності підприємства, найважливішим є процес 
управління прибутком як процес дослідження і прийняття управлінських 
рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу і 
використання на підприємстві. 

Проблематикою формування прибутку, зокрема її теоретичними 
аспектами, займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці як І.А. Акодіс, 
А.В. Бугай,  В.З. Бугай, О.О. Гетьман, Г.Г. Кірейцев, Т.А. Краєва,            
О. О. Ланда, П. М. Марич, С.М. Онисько, Г.Б. Поляк, А.Г. Семенов,            
Г.А. Семенов, Т.О. Скрипко, В.М. Шаповал, Л.І. Шваб, В.М. Шелудько. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів формування 
прибутку підприємств. 

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. Прибуток виступає основним критерієм ефективності 
підприємницької діяльності, основною метою капіталістичного способу 
виробництва [1, с.123]. 

Прибуток є постійно відтворюваним джерелом формування фінансових 
ресурсів підприємства, і чим вище рівень прибутку підприємства, тим менше 
його потреба у залученні фінансових коштів із зовнішніх джерел і вище 
рівень самофінансування його розвитку. 

Ефективність управління процесами формування прибутку залежить від 
якості аналізу, реальності виявлення резервів збільшення прибутку, 
економічного обґрунтування планів формування і використання прибутку на 
плановий період. 

На формування прибутку як фінансового показника діяльності 
підприємства, що відображається у бухгалтерському обліку, в офіційній 
звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений державою порядок 
формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення 
позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового (валового) 
прибутку [2, с. 132]. 
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Основними показниками, що впливають на розмір прибутку, є обсяг 
реалізації продукції та її собівартість. Відповідно на зміну обсягу реалізації 
продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої 
продукції та її рентабельність. Але варто зауважити те, що зміна обсягу 
виробництва, залишків нереалізованої продукції впливають також на 
собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати, витрати на 
зберігання продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої 
продукції). 

Відмітимо, що прибуток формується під впливом великої кількості 
взаємозалежних чинників, які впливають на результати діяльності 
підприємства по-різному: одні – позитивно, інші – негативно. Серед 
зовнішніх чинників можна виділити такі: економічні умови господарювання, 
місткість ринку, платоспроможний попит споживачів, державне регулювання 
діяльності підприємств та інше. Особливе значення має рівень, динаміка і 
коливання платоспроможного попиту, тому що він визначає стабільність 
одержання прибутку. 

Поряд із перерахованим вище, варто звернути увагу на такі серйозні 
макроекономічні чинники як податкова і кредитна політика держави, 
розвиток діяльності громадських організацій споживачів товарів і послуг, а 
також політична стабільність у державі. 

У формуванні прибутку підприємств є особливості залежно від сфери їх 
діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових 
відносин тощо. 

На формування прибутку як фінансового показника роботи 
підприємства, що відображається в офіційній звітності суб'єктів 
господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових 
результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); 
загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від 
фінансових операцій та іншої діяльності. Отже, прибуток - важливий 
показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. 

Таким чином, формування прибутку підприємств в умовах ринкової 
економіки доцільно розглядати як безперервний процес, який складається з 
сукупності певних технологій. Прибуток підприємств формується за рахунок 
таких джерел: продаж (реалізація) продукції; продаж іншого майна; 
позареалізаційні операції. Є особливості у формуванні прибутку підприємств 
залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, 
розвитку ринкових відносин. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В 
УМОВАХ КРИЗИ 

 
В умовах сучасної світової фінансової кризи особливого значення 

набувають компетенції керівника кадрової служби, зокрема, мотивації 
персоналу, антикризового управління, підвищення ефективності дій 
персоналу та продуктивності праці в умовах скорочення штатів.  

Продуктивність праці в сучасних умовах господарювання є одним із 
найважливіших факторів забезпечення якості продукції, ефективності 
підприємства та його економічного розвитку, а для успішного 
функціонування підприємства та збереження його конкурентних переваг 
необхідна чітка і найновіша система управління продуктивністю праці.  

Сучасні підходи до управління продуктивністю на рівні підприємства 
відрізняються цілями, методами, об'єктами управління. Підсистема 
управління продуктивністю праці повинна органічно поєднуватись із 
системою антикризового управління підприємством в цілому. Цьому сприяє 
розробка гнучкого, всеохоплюючого механізму управління продуктивністю 
як складової системи антикризового управління підприємством. 

Вищенаведене визначає теоретичну і практичну актуальність теми 
дослідження.  

Теоретичні питання проблеми підвищення продуктивності праці були і 
залишаються об’єктом активних наукових досліджень. Різні аспекти цієї 
проблеми широко досліджені в працях зарубіжних вчених-економістів таких 
як А. Аврутіна, Ю. Борисова та ін., а також у вітчизняних науковців:            І. 
Голодець, Є. Заблоцького, Б. Литвина, Є. Мниха, Р. Пелячека та ін.  

Метою теми дослідження є аналіз негативного впливу нинішньої 
фінансово-економічної кризи на ріст продуктивності праці та ефективне 
впровадження систем управління продуктивністю праці в умовах кризи.  

Управління продуктивністю праці в умовах кризи – це складне 
комплексне завдання, однаково важливе для організацій і підприємств будь-
якої сфери діяльності й будь-якого розміру, якщо вони планують досягти 
успіху в ринковій конкуренції. Мета управління продуктивністю праці 
полягає в досягненні максимального результату від її зростання за 
оптимізації витрат підприємства, що виникають на різних стадіях 
економічної діяльності з розробки та реалізації продукції, а в остаточному 
підсумку – у підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Серед завдань управління продуктивністю праці варто виокремити такі: 
планування, організація, контроль та регулювання процесів підвищення 
продуктивності праці; забезпечення розвитку співробітників та їх мотивація 
до підвищення продуктивності праці; охорона праці, збагачення та 
полегшення праці; підтримання сприятливого соціально-психологічного 
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клімату в трудовому колективі; формування та здійснення ефективної 
соціальної політики на підприємстві. 

Відповідно до існуючої практики менеджери розробляють план 
стратегічних заходів у галузі управління продуктивністю праці. 

До основних напрямків підвищення продуктивності праці на 
підприємстві можна віднести такі:  

1) підвищення рівня якості робочої сили (поліпшення професійного 
відбору персоналу, підготовки та перепідготовки працівників, підвищення 
соціально-духовного рівня розвитку працівників, рівня професіоналізму, 
інтелектуалізації праці);  

2) охорона праці та поліпшення умов праці (зниження монотонності 
та підвищення змістовності праці, удосконалення організації та 
обслуговування робочих місць тощо);  

3) підвищення технічного рівня виробництва (використання нової 
техніки та прогресивних технологій, нових видів сировини і матеріалів для 
виготовлення продукції підвищеної якості з новими властивостями);  

4) підвищення рівня мотивації працівників щодо продуктивності 
праці й забезпечення бездефектності праці [2]. 

Одним із найефективніших напрямків підвищення продуктивності праці 
в умовах кризи є оптимізація чисельності персоналу. Сутність оптимізації 
чисельності персоналу передбачає розрахунок оптимальної кількості 
персоналу, яка потрібна для якісного виконання виробничих програм, а 
також зведення кількості працюючого персоналу до необхідного мінімуму. 

Іншим стратегічним напрямом антикризового управління 
продуктивністю праці та персоналом є розробка і вдосконалення 
професіограм, тобто визначення комплексу фахових якостей, якими повинен 
володіти співробітник, що претендує на ту чи іншу посаду. В основі 
професіограм, або моделей посад, лежить облік майбутніх потреб в персоналі 
тієї або іншої кваліфікації і професії, які можуть виникнути у зв'язку з 
орієнтацією організації на нову стратегію розвитку [1]. 

Концепція антикризового управління продуктивністю праці спонукає 
керівників організації зосереджуватися на стратегічних, перспективних 
напрямах роботи з персоналом, таких, як: масова перекваліфікація 
співробітників організації у зв'язку з переходом на нові технології; 
омолоджування кадрів шляхом залучення молодих фахівців і стимулювання 
дострокового виходу на пенсію осіб, що не «вписуються» в систему нових 
вимог і не здатних освоїти сучасні методи роботи; розробка принципів 
працевлаштування співробітників при їх масовому вивільненні; залучення 
широких прошарків працівників до участі в управлінні організацією [3]. 

Важливим завданням антикризового управління продуктивністю праці 
на підприємстві є також формування належної організаційної культури 
підприємства. Опанування новітніх управлінських технологій неможливе без 
освоєння основ організаційно-культурного підходу, що дає інтегральне 
розуміння процесів функціонування і розвитку різних типів організацій з 
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врахуванням психологічних і соціально-економічних механізмів поведінки 
людей в умовах складних кризових ситуацій. 

Одним із ключових напрямків також є управління продуктивністю праці 
з урахуванням людського чинника. Важливість цього напряму пояснюється 
специфічністю, незамінністю такого стратегічного ресурсу будь-якого 
підприємства, як людський капітал, та вимагає включення до комплексу 
управління продуктивністю праці таких заходів: забезпечення та сприяння 
розвитку знань, умінь, навичок та досвіду працівників; підтримання та 
підвищення професійного рівня; здійснення інвестицій у людський капітал; 
забезпечення рівних можливостей для досягнення власних цілей і цілей 
підприємства; об’єктивна система оцінювання результатів роботи; ефективне 
управління кар’єрою працівників; стимулювання якості роботи; підвищення 
мотивації працівників за допомогою вдосконалення систем стимулювань 
тощо. 

Сучасний кризовий стан характеризується вкрай низькою ефективністю 
використання праці. З огляду на це виникає нагальна потреба в підвищенні 
продуктивності праці на рівні кожного підприємства. Керівники і 
менеджери-спеціалісти підприємств повинні розробляти і впроваджувати 
програми управління продуктивністю. Нові технології, автоматизація, 
винаходи та відкриття, зростання творчої складової в роботі персоналу 
поліпшують продуктивність, зменшують витрати на продукцію та послуги, 
знижують тривалість виробничого циклу. Водночас в період світової 
фінансової кризи значно підвищуються вимоги до управління 
продуктивністю праці на підприємстві, зростання рівня якої здатне 
підвищувати соціальні та економічні результати діяльності підприємства. 

Отже, для ефективного управління продуктивністю праці в сучасних 
умовах існує безліч напрямів та програм. Основні напрями та програми 
розробляють стосовно конкретного підприємства виходячи з номенклатури і 
обсягу продукції, вимог до її конкурентоспроможності, аналізу і оцінки 
резервів діяльності. Універсальними для всіх видів підприємств можуть бути 
такі напрямки як: підвищення рівня якості робочої сили, охорона праці та 
поліпшення умов праці, підвищення технічного рівня виробництва, 
підвищення рівня мотивації працівників тощо. Також при складанні програм 
управління продуктивністю праці на підприємстві необхідно звернути увагу 
на формування організаційної культури на підприємстві та врахування 
людського чинника. 
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ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 
 

Україна має багато переваг (величина території, розташування на 
Європейському континенті, транзитні можливості, багаті природні ресурси, 
потужний інтелектуальний, науково-технічний потенціали), які мають 
безумовне значення для забезпечення її національних інтересів і визначення 
власних геополітичних цінностей. Реалізація потенціалу України залежить 
від її активного і повномасштабного входження до світового співтовариства 
та участі в існуючій системі міжнародних організацій. 

На сьогодні Україна є повноцінним членом світової спільноти, чого не 
можна сказати про не таке вже й далеке минуле. Вона приймає активну 
участь у формуванні політичних умов на міжнародній арені, оскільки є 
членом багатьох впливових міжнародних організацій, в межах яких вона 
здійснює активну роботу, яка відображає не тільки загальні, а й національні 
інтереси нашої країни. Міжнародні організації мають значний вплив на 
політичні процеси світу й часто мають вирішальний голос у врегулюванні 
міжнародних конфліктів. Тому членство України в міжнародних організаціях 
та перспективи вступу до найбільш потужних є актуальною проблемою 
нашої держави. 

Продовжують працювати і присвячують свої роботи проблемі відносин і 
членства України з різними міжнародними організаціями такі вчені, як 
Макар Ю, Висоцький О., Грищенко М., Буткевич В. та ін.  

Метою дослідження є визначення головних міжнародних організацій з 
якими співпрацює Україна та їх вплив га розвиток нашої держави. 

Україна приймає активну участь у діяльності 68 міжнародних 
організацій і у більшості з них наша держава набула статусу повноправного 
члена, у деяких лише спостерігач. Особливого значення Україна надає 
діяльності в межах ООН, Інтерполу, МБРР, СОТ та ін.  

Основні правові норми становлення України як суб’єкта міжнародних 
відносин закладені в Декларації про державний суверенітет України, де є 
спеціальний десятий розділ "Міжнародні відносини", в якому зазначено, що 
"вона як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з 
іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, 
консульськими, торгівельними представництвами, бере участь у діяльності 
міжнародних організацій в обсязі, необхідному для забезпечення 
національних інтересів у політичній, економічній, екологічній, 
інформаційній, технічній та спортивних сферах. Україна виступає 
рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє 
зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, бере участь у 
загальноєвропейському процесі та в європейських структурах" [2, c. 96]. 

Приєднання до міжнародної організації накладає на наша державу певні 
обов’язки, як політичного, так і фінансового характеру, так будучи членом чи 
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спостерігачем при міжнародній організації Україна повинна щорічно 
сплачувати членські внески. Здебільшого сплата фінансових зобов’язань 
відбувається у такій валюті, як долар, євро, швейцарський франк, 
англійський фунт стерлінгів. 

Визначне і особливе місце в зовнішній політиці нашої держави належить 
співробітництву з Організацією Об'єднаних Націй Україна у 1945 р. стала 
однією з держав-співзасновниць ООН і приймає активну участь у всіх 
напрямках діяльності цієї організації. До найважливіших з яких можна 
віднести підтримання міжнародного миру та безпеки та зміцнення 
верховенства права у міжнародних відносинах, розвиток співробітництва у 
вирішенні проблем соціально-економічного та гуманітарного характеру, 
забезпечення прав людини. У контексті негативних гуманітарних наслідків 
агресії РФ проти України та діяльності незаконних збройних формувань на 
сході нашої держави значно посилилася співпраця між Україною та ООН у 
галузі гуманітарної допомоги з боку органів оперативної діяльності системи 
ООН [3]. 

Наша держава є членом багатьох спеціалізованих установ ООН. На 
окрему увагу заслуговує ґрунтовна робота, що здійснюється українською 
стороною на різних напрямках співробітництва з МАГАТЕ. Налагодження 
взаємодії у «трикутнику» Україна – ЄС – МАГАТЕ в рамках інтеграції 
енергетичних просторів є одним із важливих завдань цього співробітництва. 

Різнобічна взаємодія з ЮНЕСКО, що спрямована на розширення 
міжнародного співробітництва наукових, освітніх, культурних інституцій 
також може слугувати прикладом успішної участі України в діяльності 
міжнародних організацій . 

З травня 2008 р. Україна є повноправним членом СОТ. Для України це 
відкрило можливість ведення переговорів по угодах про вільну торгівлю з 
ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі та посилило позицію нашої 
країни в здійснені чинних двосторонніх угод про вільну торгівлю. Подальше 
реформування зовнішньоторговельного режиму України з метою приведення 
його у відповідність до норм та принципів СОТ залишається актуальним 
завданням [5]. 

Особливо важливою, на мою думку, є співпраця України із Радою 
Європи. Адже у зв’язку із окупацією Російською Федерацією АРК  та 
протиправними діями на підтримку РФ незаконних збройних формувань в 
окремих районах Донецької та Луганської областей одним із основних 
напрямів співпраці України з Радою Європи стали заходи із підтримки 
територіальної цілісності та суверенітету України, , залучення правозахисних 
моніторингових механізмів РЄ до міжнародного контролю за ситуацією на 
цих територіях, забезпечення дотримання прав людини на тимчасово 
окупованих територіях. Також активною залишається співпраця нашої 
держави та РЄ у процесі проведення нагальних внутрішніх реформ( 
конституційна реформа, питання реформування виборчого законодавства, 
реформа місцевого самоврядування а також питання боротьби з корупцією та 
зміцнення незалежності суддів) [4]. 



345 
 

Європейська інтеграція є важливим напрямом зовнішньої політики 
України, оскільки це шлях модернізації економіки, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу 
на єдиний внутрішній ринок ЄС, залучення іноземних інвестицій і новітніх 
технологій. Співробітництву з Європейським Союзом, яке останнім часом 
набуває рис стратегічного надається особливе значення, бо на сьогоднішній 
день він відіграє визначну роль у забезпеченні стабільності та безпеки 
європейського континенту у різних сферах – економічній, політичній та 
військовій [1]. 

Крім того, активізувалося співробітництво України з НАТО, що 
проявляється у проведенні спільних навчань, підвищенні кваліфікації 
українських військових. 

Отже, Україна приймає активну участь у діяльності багатьох 
міжнародних організацій. Пріоритетного значення набуває багатостороння 
дипломатія – співробітництво з країнами-членами в межах організацій. 
Україна розширює свої міжнародні контакти, що позитивно впливає на імідж 
нашої держави. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – ОСНОВА РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Як сьогодні, так і, можливо, в майбутньому, єдиний  рушійний чинник 
економічного прогресу  –  людський капітал. Під «людським капіталом» 
розуміється деякий запас знань, здібностей та навичок, який 
використовується в певній сфері діяльності, що сприяє зростанню 
продуктивності праці, а також впливає на підвищення рівня доходу власника 
підприємства, і, зокрема, суспільства в цілому. Головними факторами 
формування людського капіталу є освіта, наука, охорона здоров'я, виховання 
та ін. Розвиток людського капіталу є ефективним за рахунок інвестицій, що 
вкладаються у нього [1, c.96]. 
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Дослідженню інвестицій в людський капітал присвячено багато праць як 
закордонних, так і вітчизняних науковців. Це, зокрема, Л. Блауга,            
Н. Голікова, О. Грішнова, В. Кавецького, І. Каленюка, Л. Михайлова, 
Р.Солоу, І. Фішера, Т.Шульца та інших. 

Слід зазначити, по деякі вчені по-різному визначають поняття 
«інвестиції в людський капітал», але узагальнивши, можна навести таке 
визначення: інвестиції в людський капітал – це певні дії та заходи, 
матеріальні кошти, що спрямовані на зростання результатів діяльності 
працівників, за рахунок спрямування їх на освіту, спеціальну перепідготовку, 
підвищення кваліфікації, зміцнення фізичного і духовного здоров'я. 
Підприємства використовують вищезгадані дії аби покращити розвиток свого 
бізнесу, які в подальшому приведуть як до зменшення кількості 
низькокваліфікованого персоналу, так і до зростання ефективності 
виробництва та розвитку економіки України [2, c.169]. 

Інвестиції в людський капітал маються цілу низку особливостей, що 
вірізняють їх від інших видів інвестицій, а саме: 

- рівень віддачі від інвестування в людський капітал залежить 
безпосередньо від терміну життя його користувача; 

- людський капітал, на відміну від будь-якого іншого виду капіталу, 
схильний не лише до морального і фізичного зношення, але й здатен 
примножуватися і накопичуватися з роками; 

-  як тільки прибутковість нагромадженого людського капіталу 
підвищиться до певної межі активної трудової діяльності, то потім різко 
починає знижуватися; 

- інвестиції в людський капітал, порівнюючи з іншими формами 
інвестування, є найвигіднішими як для окремо взятої людини, так і для 
суспільства в цілому.  

Інвестування в людський капітал передбачає одержання економічних 
вигод для працівників (зростання рівня доходу, поліпшення умов праці, 
підвищення самооцінки), роботодавців (зростання продуктивності праці, 
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства) і держави 
(зростання рівня добробуту населення, зростання ВВП) [4, с.66-67].  

На сьогодні в усіх високорозвинених країнах величина розміру 
інвестицій в людський капітал у 4,5 рази вища за  величину капіталовкладень 
в основні засоби. 

Проаналізувавши структуру довгострокових інвестицій в економічно 
розвинених країнах, можна зробити висновок про перехід інвестиційної 
політики з переважних вкладень в нове обладнання і технології на інвестиції 
в підготовку і розвиток наукового, технологічного і управлінського 
персоналу. До прикладу, в Японії на нові технології і обладнання 
витрачається 9 % ВНП, а на освіту і перепідготовку персоналу – 15,6 %, в 
США ця частка ще вище – 21 % ВНП. Доцільно зазначити, що інвестування в 
людський капітал є найбільш  вигідними в плануванні ефективності 
функціонування економіки країни. 

Наприклад, в США норма віддачі вкладень на здобуття середньої освіти 
складає від 9 до 12 %, а вкладень в отримання вищої освіти від 6 до 8%. 
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Людський капітал є дуже важливою формою інвестицій в розвинених 
ринкових економіках. За оцінками Світового банку людський капітал 
перевищує 78 % всіх продуктивних багатств в Японії і 56 % в США. У 
Австралії і Канаді, які володіють  величезними природними ресурсами і 
порівняно малою кількістю, проте високоосвіченого населення, в загальній 
структурі капіталу, частка людського капіталу складає близько 31 % 
продуктивних багатств цих країн [5, с.87]. 

Питома вага інвестицій у людський капітал у валовому внутрішньому 
продукті України у період 2011-2015 рр. зменшилася з 19,6 % до 16,3 %. 

При цьому за наведений період частка інвестицій у людський капітал у 
сфері охорони здоров’я  зросла з 5,9 % до 6,1 %, а освіти – з 6,7 % до 8,1%. В 
сфері соціального забезпечення, допомоги та захисту залишилася на рівні 
2,5%, а у сфері відпочинку, культури та релігії зменшилася на 0,7% [3]. 

Об’єктивна картина сучасного стану людського капіталу України є 
досить сумною. Чисельність населення скорочується, народжуваність 
знаходиться на низькому рівні, смертність з кожним роком сягає високих  
позначок. Значною є трудова міграція, спостерігається значна частина 
скорочення працездатного населення. Чимале зниження якості освіти 
призводить до кадрового дефіциту спеціалістів у всіх галузях економіки 
країни, що відповідно тягне за собою структурні диспропорції на ринку 
праці. Недосконалою та вкрай занедбаною галуззю нашої країни залишається 
медицина, яка повинна бути на першому місці серед усіх інших, і від якої 
прямо пропорційно залежить такий ресурс, як людський капітал. 

Та попри всі  вищенаведені проблеми, наша країна має шанс на 
покращення та вихід на новий рівень життя. Проте, це не так просто, але 
майбутні перспективи варті того.  

Стабільне функціонування  держави  та добробут громадян залежать від 
ефективної економіки, яка в першу чергу визначається рівнем розвитку 
людського капіталу. Інвестиції в людський капітал завжди мають бути 
пріоритетним напрямком розвитку держави, так як продуктивність праці 
людини, що має достатньо високий рівень кваліфікації та освіченості, 
безпосередньо впливає на ефективність суспільного виробництва.  

Таким чином, запорукою підвищення якості життя має стати 
інвестування в людський капітал, яке в свою чергу дасть можливість 
нормально розвиватися та нагромаджувати світовий досвід, впроваджувати 
нові технології, покращувати стан пріоритетних галузей економіки держави. 
Головними стратегічними цілями держави має стати розвиток людського 
капіталу, адже саме висококваліфікована нація є потужним ядром країни, а 
відповідно забезпечить у майбутньому високий рівень розвитку економіки 
України. 

Отже, однозначно можна стверджувати, що в Україні є неабиякі запаси 
для розвитку людського капіталу. Але щоб підвищити рівень 
конкурентоспроможності вітчизняного людського капіталу, необхідно 
здійснити чималу кількість змін як на національному, так і на державному 
рівнях соціального розвитку.  
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Якби наше громадянське суспільство змогло усвідомлено та 
цілеспрямовано вкласти  найбільшу частку інвестиції у розвиток людини, то 
воно, однозначно, досягнуло б високого економічного зростання і, можливо, 
змогло б перевершити своїми якісними показниками інші високорозвинені 
країни. 
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ 

ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНУ 
 
Зростання ролі транснаціональних корпорацій (далі – ТНК) у ролі 

суб’єктів міжнародного інвестування, стимуляторів міжнародної трудової 
міграції, ініціаторів розгалуженої економічної мережі постали основними 
характеристиками стану міжнародних економічних відносин на початку       
XXI ст.  

Транснаціональні корпорації, наразі, відіграють провідну роль в 
інтернаціоналізації виробництва, сприяють поглибленню спеціалізації, 
розширенню виробничих зв’язків між підприємствами усього світу. 
Діяльність транснаціональних корпорацій дозволила створити розвинуту 
мережу виробничої, науково-технічної, інвестиційної, торгової та культурної 
взаємозалежності країн та заклала підвалини глобальної економіки. 

Основні напрями та стратегії здійснення інвестиційної діяльності 
транснаціональних корпорацій досліджено у працях таких вітчизняних 
науковців, як Сорока І.Б., Аванесова І.Б., Мединська Т.І., Туровцева І.Г., 
Пешко А., Назаренко Г., Скопенко Н. та інші. 

Незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію, що склалася 
у світі за останні декілька років та відобразилася на зменшенні прибутків, 
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збільшення масштабів вилучення інвестицій та звільнень, а також у змушеній 
реструктуризації, сотня найбільших транснаціональних корпорацій світу як і 
раніше забезпечує значну частину сукупного міжнародного виробництва всіх 
транснаціональних корпорацій. На транснаціональні корпорації припадає більш 
ніж чверть світового ВВП у 2015 році – 30 % та 19,3 трлн. дол. США [2]. 

Економічна потреба України в іноземних інвестиціях є набагато вищою і 
залучений їх обсяг не задовольняє її економічного потенціалу. Більшість 
науковців пропонують використовувати досвід країн Центральної Європи та 
Південно-Східної Азії, які залучили значні обсяги іноземних інвестицій 
транснаціональних корпорацій. 

У промислово розвинутих країнах, а також "нових індустріальних 
країнах", саме ТНК є основою їхньої економіки. В Україні вони також 
можуть стати ефективною формою організації господарської діяльності, яка 
забезпечить взаємозв'язок промислового й фінансового капіталу.  

Незважаючи на істотні негативні аспекти присутності ТНК на 
національних ринках, зовнішньоекономічна політика багатьох країн є 
відкритою щодо прямих іноземних інвестицій. Багато країн намагаються 
поліпшити свій інвестиційний клімат з метою залучення більших обсягів 
іноземних інвестицій. Глобальні ринки капіталу завдяки лібералізації й 
технічному прогресу все більш інтегруються, а інвестиції диверсифікуються 
в міжнаціональних масштабах. Внаслідок цього обсяг глобальних 
транскордонних потоків упродовж останніх років збільшився в декілька разів 
[1, 356]. 

Україна є дуже перспективною країною стосовно залучення прямих 
іноземних інвестицій. Це визначається багатьма факторами, серед яких: 

 значні запаси природних ресурсів; 
 дешева та кваліфікована робоча сила; 
 наявність великих ринків збуту. 
Відзначимо, що присутність транснаціональних корпорацій на території 

України є вигідною, оскільки українським підприємствам необхідні значні 
обсяги інвестицій для модернізації та реструктуризації, а уряд потребує 
додаткових бюджетних надходжень. Транснаціональні корпорації ж, у свою 
чергу, володіють значними обсягами капіталу та мають значний досвід у 
сфері бізнесу, який буде корисним для вітчизняних підприємців. 

Присутність в Україні транснаціональних корпорацій може сприяти 
покращенню ділової активності вітчизняного ринку. Проте, варто зазначити, 
що причинами відсутності збільшення кількості інвестицій 
транснаціональних корпорацій сприяють, у першу чергу, політична 
нестабільність, значні відмінності у практиці ведення бізнесу. Поточна 
політична ситуація в країні насторожує інвесторів, так як відсутні гарантії їх 
прав. Також перешкодою є постійна зміна законодавства, яка не дає 
можливості щодо довгострокового планування своєї діяльності[3]. 

Для поліпшення ситуації із залучення прямих іноземних інвестицій 
відомих у світі транснаціональних корпорацій, необхідно запроваджувати 
ряд стратегічних заходів із поліпшення інвестиційного клімату. Досить 
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важливим фактором є можливість прогнозування рівня цін, тобто контроль за 
інфляційними процесами.  

Не менш важливим фактором є зміцнення банківської системи. 
Ефективно налагоджена та діюча банківська система сприяє формуванню в 
інвесторів впевненості щодо доцільності своєї діяльності у даній країні, так 
як є запорукою безперебійного та надійного процесу переведення їх 
прибутків у країну-базування, а також припливу зарубіжних інвестицій в 
Україну. 

Характерною рисою в інвестиційній діяльності України є потреба 
внутрішнього ринку у підтримці більшості проектів із боку держави. Україна 
вирізняється досить нестабільним як економічним, так і політичним 
становищем. На сучасному етапі державна політика повинна бути 
спрямована, перш за все, на структурну перебудову національної економіки. 
Метою перебудови є економічне зростання та стабільність економічного та 
політичного життя задля забезпечення конкурентних позицій на світовому 
ринку [4].  

Вітчизняні вчені у даному напрямку виділяють наступні шляхи 
підвищення рівня інвестиційної привабливості країни: 

− забезпечення остаточно сформованої нормативно-правової бази 
країни; 

− вдосконалення податкової системи шляхом подальшого її 
реформування; 

− досягнення стабільності у політичній сфері; 
− зміцнення кредитно-фінансової системи, розширення системи 

небанківських кредитних та фінансових установ, зокрема страхових 
компаній, лізингових компаній, венчурних фондів; 

− сприяння у розвитку інститутів та установ фондового ринку; 
− стимулювання притоку інвестицій в інноваційні проекти та 

науково-технічну сферу. 
Отже, національна економіка потребує значної модернізації для 

поліпшення свого інвестиційного клімату та подальшого залучення прямих 
іноземних інвестицій. Визначаючи важливість їх залучення у якості вагомого 
фактору у підвищенні ефективності діяльності вітчизняних підприємств, 
необхідним є поліпшення загального стану інвестиційного клімату в Україні. 
Варто зазначити, що одним із основних факторів привабливості повинна 
стати стабільність нормативно-правової бази. 

З метою подальшої лібералізації національних ринків доцільною буде 
політика боротьби з інфляцією та значною залежністю виробництва від цін 
на енергоресурси.  
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РОЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ 

КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ В УКРАЇНІ 
 

 Як відомо, дедалі більшого значення в Україні набуває захист і 
підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм 
розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від 
діяльності компетентних державних органів, здатні реалізовувати владні 
повноваження у вищезазначеному напрямку. Тому, важливу роль у 
здійснення конкурентної політики належить Антимонопольному комітету 
України. Висвітлення аспекту антимонопольного регулювання являється 
надзвичайно актуальним, оскільки країна переживає перехідний період, що 
уособлює в собі структурні перетворення. 

 Сучасні публікації з питань антимонопольного регулювання належать 
І. Дахно, В. Д. Лагутіну, Л. Семеновій, Т. Ковальчуку, О. Власюку, Л. 
Кузьменку та ін. Для вдосконалення антимонопольної практики в Україні з 
урахуванням вимог економічної безпеки держави доцільно залучити 
теоретичний доробок і досвід антимонопольного регулювання, що висвітлені 
зарубіжними економістами Й. Шумпетера, Дж. Бейна, Д. Трумена та ін. 

 Антимонопольне регулювання як державна функція здійснюється на 
основі законодавства про захист економічної конкуренції і передбачає 
використання повноважень органів державної влади різного рівня та 
цільового призначення [5]. 

 Методами антимонопольного регулювання є: 
− законодавче регулювання; 
− адміністративне регулювання (штрафи, судові рішення, дозволи, 

заборони, примус); 
− фінансово-економічне стимулювання розвитку конкурентного 

середовища. 
 Основною особливістю антимонопольного регулювання української 

економіки є те, що довгий час Україна перебувала під господарсько-
адміністративним контролем, а починаючи з дев’яностих років ХХ століття 
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на її території почали відбуватись ринкові перетворення. Тобто на території 
нашої держави діяла повна державна монополія на виробництво товарів і 
надання послуг, отже на ринку була відсутня конкуренція. 

 Для подолання кризової ситуації було утворено – Антимонопольний 
комітет України [3]. Відповідно до статті 1 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України» Антимонопольний комітет України є 
державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є 
забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності 
та у сфері державних закупівель.  

Основним завданням Антимонопольного комітету України згідно зі 
статтею 3 зазначеного Закону є участь у формуванні та реалізації 
конкурентної політики в частині:  

− здійснення державного контролю за дотриманням законодавства 
про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів 
господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, 
виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції;  

− контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів 
господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист 
економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що 
виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;  

− сприяння розвитку добросовісної конкуренції;  
− методичного забезпечення застосування законодавства про 

захист економічної конкуренції; 
− здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища 

та захисту конкуренції у сфері державних закупівель [1]. 
 Якщо повернутися безпосередньо до антимонопольного регулювання, 

то можна сказати, що антимонопольне регулювання ринкової економічної 
системи необхідне для відновлення можливостей ринкового конкурентного 
механізму в сучасних умовах недосконалої конкуренції. Цей процес береться 
під строгий контроль держави. 

 Проте в Україні антимонопольне регулювання має певні недоліки. 
Тому, необхідно впроваджувати певні заходи, для покращення цього 
становище. Такі як: 

1) вдосконалення системи державних мір по антимонопольному 
регулюванні, шляхом проведення державної антимонопольної політики, 
ефективного сполучення ринкового механізму і системи державного 
регулювання. При цьому необхідно враховувати вихідний стан економіки 
України, що не містила передумов переходу до вільного ринку; 

2) жорстко реалізовувати державну антимонопольну політику; 
3) здійснювати контроль за ринками з високою концентрацією, 

олігополістичних ринків, відстежувати можливі змови між учасниками 
ринку; 
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4) стимулювати державними заходами розвиток платоспроможного 
попиту всіх категорій споживачів: населення, виробничого попиту. Це 
приведе до розвитку виробництва, збільшенню кількості товаровиробників і 
розвитку конкуренції; 

5) посилити контроль за розвитком фінансово-валютного ринку, що 
полягає в: обмеженні валютних спекуляцій; відновленні довіри до фінансової 
системи (залучення в інвестиції коштів населення); 

6) державне стимулювання діяльності вітчизняних 
товаровиробників, захист внутрішнього ринку від імпорту; 

7) державні заходи щодо виконання антимонопольного 
законодавства: прискорений розгляд у суді, відповідальність суддів за 
порушення строків розгляду антимонопольних справ; 

8) захист конкуренції на ринках всіх товарів. Швидка реакція на 
скарги по обмеженню конкуренції антимонопольних і судових органів. 
Розвиток конкуренції як стану ринків, створення умови для активізації 
інвестиційних й інноваційних процесів [4]. 

 В економіці України ще не створено ефективного конкурентного 
середовища. Залишаються не ефективними та мало дієвими механізми 
державного регулювання природних монополій, не відповідають економічним 
розрахункам ціни і тарифи на їх послуги, структура витрат виробництва. Не 
створено сучасної держаної системи регулювання діяльності суб'єктів 
природних монополій на транспорті та в галузі зв'язку. Держава та її 
антимонопольні органи не забезпечують дотримання вимог законодавства в 
процесах роздержавлення власності та приватизації, а також економічної 
концентрації суб'єктів господарювання. Найбільш монополізованими 
залишаються ринки платних послуг, які здійснює держава [2]. 

 Таким чином, антимонопольне регулювання посідає важливе місце в 
економіці України. Проте, на сьогоднішній день існують певні недоліки в 
процесі її діяльності. Зміни, що відбуваються в економічному просторі 
України збільшують роль антимонопольного регулювання. Але потребують 
удосконалення з погляду антимонопольного регулювання наступні форми 
державного втручання у ринкові відносини: фінансування та погашення 
боргових зобов’язань, державна допомога та гарантії, низькі відсотки 
надання кредитів, податкові пільги тощо. Адже, в них можлива наявність 
факторів спотворення конкуренції, що, в свою чергу, може спричинити 
негативний вплив на економіку загалом. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
 
Успішна діяльність сучасних підприємницьких структур є основою 

ефективного функціонування державної економіки. Розвиток малого та 
середнього бізнесу дає результат не тільки у високому економічному ефекті, 
а й стимулює покращення соціального ефекту: збільшення зайнятості 
населення, розвитку ринкового середовища, зниження соціальної 
напруженості, особливо в умовах економічної фінансової кризи. В умовах 
економічної кризи сильного впливу набуває складність умов для 
підприємницької діяльності в Україні, що актуалізує питання ролі державної 
політики у розвитку підприємництва.  

Економічні кризи є суб’єктом досліджень таких вчених як: П. 
Самуельсон, Дж. Хікс, С. Фішер, Л. Вороніна та ін. Поряд з соціально-
економічною значущістю цей економічний сектор має традиційно низький 
ступінь життєздатності і є чутливим до таких несприятливих чинників, як 
інфляція, циклічні коливання, податковий тиск, фінансові труднощі й 
конкуренція великих корпорацій. 

Основною проблемою підприємництва в Україні є визначення балансу 
взаємодії держави та бізнесу. В Україні такі відносини є сильно 
розбалансованими та далеко нерівноправними, у зв’язку з чим існує низка 
перепон для розвитку підприємництва, до яких ми можемо віднести 
втручання держави у підприємницьку діяльність, непрогнозованість ситуації 
для підприємництва, що стимулює тіньову економіку,податкова система, 
слабка державна підтримка підприємництва. У таких країнах як США, 
Німеччина, Японія, Великобританія, економіка яких є ринковою та посідає 
провідну роль на світовій арені чітко відображено важливу роль середнього і 
малого бізнесу. Частка останнього складає близько 90-95% від усіх 
підприємств цих країн, а виробництво валового національного продукту 
припадає 50-60%. До того ж малий та середній бізнес працевлаштовує більш 
ніж 50% працездатного населення. 

Враховуючи політичну та економічну ситуацію в Україні, можна 
стверджувати, що незначний спад у діяльності підприємств стане відправною 
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точкою для подальшого розвитку та досягненню стратегічних цілей. Це 
спричинене тим, що світові лідери лояльно ставляться до України та всіляко 
допомагають стабілізації економіки. Результатом такої фінансової допомоги 
та надання пільг при здійсненні зовнішньоекономічної торгівельної 
діяльності допомогло найбільш вразливому підприємницькому сектору, а 
саме малому та середньому бізнесу, частково утримати свої позиції як на 
внутрішньому так і на зовнішньому ринках. 

Станом на 2014 рік частка малого та середнього бізнесу в Україні 
становить близько 99%, але при цьому потрібно зауважити, що їх діяльність 
зосереджена більшою мірою у торгівлі та сферах послуг. Тому важливим 
фактором є якісні характеристики, чому і пропонуємо проаналізувати їх в 
суспільному виробництві та структурі національної економіки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з 

розподілом за їх розмірами [1] 

Показники Малі підприємства Середні підприємства 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Кількість 
суб’єктів 

господарював-
ня 

354283 
(98,72%) 

344048 
(98,72%)

373809 
(98,85%)

324598 
(99,11) 

20753 
(1,24%) 

20189 
(1,28%) 

18859 
(1,12%) 

15906 
(0,86%) 

Кількість 
найманих 

працівників на 
одному 

підприємстві, 
чол 

9 9 8 7 158 158 162 174 

Кількість 
зайнятих 

працівників, % 
43,7 43 44,1 46,8 32,2 32 31,4 31,5 

Обсяг 
реалізованої 
продукції, 
(товарів, 
послуг), 
млн.грн. 

607782,4 
(19,22%) 

672653,4
(20,55%)

670258,5
(21,54%)

705000,5
(22,0%)

1607628,0
(38,52%)

1769430,2 
(39,97%) 

1662565,2
(38,84%)

1723151,5
(38,92%)

 
Частка зайнятих у малому підприємництві станом на 2014 рік становила 

46,8% від зайнятого населення, обсяг реалізованої продукції у 2014 році 
склав 22% до загального обсягу реалізації. Значну частину реалізованої 
продукції припало на торгівлю та ремонт – 52,44%, друге та третє місце 
посідають промисловість (11,65%) та сільське господарство (9,26%) 
відповідно [2]. 

Динаміка малого підприємництва в умовах кризи вирізняється 
відносною стабільністю, а подекуди незначними покращеннями. Це 
прослідковується у незначному, але постійному збільшенні обсягів 
реалізованої продукції, а також у збільшенні кількості зайнятих. Разом із тим 
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потрібно відмітити, що відчутно зменшилась кількість суб’єктів 
господарювання. За період 2013-2914 рр. кількість малих підприємств 
зменшилось на 49211 і склала 324598 шт. 

Що ж до середнього підприємництва, то слід відмітити значне 
зменшення кількості суб’єктів господарювання до рівня 15906 шт. у 2014 
році, збільшення кількості найманих працівників на підприємстві та відносно 
стабільний рівень обсягів продажу протягом 2011-2014 рр. Найбільш 
вагомий вклад у цьому досягненні має торгівля та ремонт (42,65%), на 
другому місці промисловість (30,85%), а третє місце займає сільське, рибне 
та лісове господарства (6,8%) [2]. 

Відповідно до вищезазначеного, можна сказати, що діяльність малого та 
середнього бізнесу зазнали збитків на початку кризи, але світова допомога та 
бажання підприємців дозволили витримати непрості умови і розпочати вдалу 
експансію зарубіжних ринків. 
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РЕЗЕРВИ ПРИСКОРЕННЯ ОБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Негативним фактором в процесі функціонування підприємств незалежно 
від їх форм власності є нестача оборотних коштів, яка супроводжується 
низьким рівнем їх використання. Прискорення оборотності оборотних коштів 
зменшує потребу в них, дозволяє підприємствам вивільняти частину 
оборотних коштів для потреб виробництва чи для нарощування виробітку 
продукції. 

Суттєвий внесок у вивчення проблеми прискорення обігу оборотних 
коштів на підприємстві зробили такі економісти як А. Поддєрьогін,            
В. Ковальов, Є. Стоянова, О. Єфімова, І. Бланк, Джеймс Ван Хорн та інші 
науковці. Незважаючи на значну кількість публікацій, що освітлюють окремі 
аспекти проблем управління оборотними коштами, дослідження цього 
процесу вимагають подальшої розробки. 

Оборотні кошти є частиною капіталу підприємства, що вкладено в його 
поточні активи. Основне призначення оборотних коштів - забезпечення 
безперервного процесу виробництва і реалізації продукції, повноти і 
своєчасності фінансування комерційної діяльності. 

При невеликій кількості оборотного капіталу господарська діяльність не 
підтримується на належному рівні, звідси – можлива втрата ліквідності, 
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періодичні збої в роботі і низький прибуток. Унаслідок прискорення обігу 
оборотних коштів вивільняються матеріальні елементи оборотних коштів, 
менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, залишків 
незавершеного виробництва, а отже, вивільняються і грошові ресурси, 
раніше вкладені в ці запаси. Вивільнені грошові ресурси розміщуються на 
розрахунковому рахунку підприємства, в результаті чого поліпшується їх 
фінансовий стан, поліпшується його платоспроможність. Таким чином, роль 
прискорення обороту оборотних коштів у формуванні прибутку є дуже 
високою і визначає необхідність постійного управління цим процесом з 
метою підвищення ефективності управління оборотним капіталом в цілому. 

У процесі використання виробничих запасів шляхами прискорення обігу 
можуть бути: 

- застосовувати при формуванні виробничих запасів принцип 
оптимального співвідношення ціни та якості; 

- прискорення науково-технічного прогресу; 
- удосконалювання системи розрахунків; 
- організовувати використання вторинних ресурсів; 
- ефективне управління дебіторською заборгованістю; 
- своєчасне оформлення документації та прискорення її руху [1, с. 56]. 
Кількість оборотних коштів в українських підприємствах змінюється в 

залежності від галузі господарювання (див. табл. 1). 
Таблиця 1 

Оборотні кошти українських підприємств за видами економічної 
діяльності у 2015 році [2] 

Галузь 
господарства 

Поточні 
фінансові 

інвестиції, млн. 
грн. 

Грошові 
кошти, 
млн. грн. 

Витрати 
майбутніх 

періодів, млн. 
грн. 

Дебіторська 
заборгованість, 

млн. грн. 

Всього 249932,8 248656,1 60485,6 1962772,1 
 

Сільське, лісове та 
рибне 

господарство 

1565,3 
 

9445,1 
 2313,8 151461,0 

Промисловість 13560,7 
 

59446,3 
 15687,3 595111,0 

Будівництво 18277,3 
 8117,7 3108,1 92131,7 

Торгівля 75670,7 70412,3 
 17630,9 575447,3 

Фінансова 
діяльність 78188,9 20193,6 878,6 124933,6 

 
Проаналізувавши дану таблицю можна побачити, що найбільше 

поточних інвестицій вкладається у такі галузі господарства як фінансова 
діяльність (31,2 %) та торгівля (30,2%). Найбільша кількість грошових коштів 
знаходиться у таких галузях як торгівля (28%) і промисловість (24%). 
Галузями господарства в яких підприємства здійснюють найбільше витрат 



358 
 

майбутніх періодів є торгівля (29%) та промисловість (26%). А величина 
дебіторської заборгованості переважає у промисловості (30,3%) та торгівлі 
(29, 3%). Можна помітити, що величина дебіторської заборгованості значно 
перевищує величину решти оборотних коштів. Це є показником того, що 
українські підприємства мають проблеми з розрахунками, які пояснюються 
відсутністю у них оборотних коштів.  

Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох 
чинників. Серед них можна виділити зовнішні чинники, що роблять вплив 
незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на яких 
підприємство може і повинно активно впливати. До зовнішніх чинників 
відносяться: загальна економічна ситуація, особливості податкового 
законодавства, умови отримання кредитів і процентні ставки по ним, 
можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з 
бюджету [3, с. 27]. 

Одним із актуальних завдань реформування податкової системи у 
напрямі сталості економічного зростання є внесення до цієї системи змін, які 
б мінімізували “вимивання” оборотних коштів підприємств у зв’язку зі 
сплатою податків. За формування податкової системи слід мінімізувати 
оподаткування результатів діяльності капіталу як таких, підвищуючи рівень 
оподаткування для коштів, які виводяться з виробничого обороту. Зокрема 
корисною видається практика диференціації ставки податку на прибуток для 
розподіленого та нерозподіленого капіталу, яка існує у деяких європейських 
країнах та заохочує інвестування в розвиток виробництва.  

Заходи реформування податкової системи, які сприятимуть збільшенню 
оборотних коштів у підприємств: 

–спрощення податкової системи розумним скороченням кількості             
податків; 

–звільнення від оподаткування прибутку, який інвестується в межах 
України; 

–обґрунтованого зниження рівня податкового навантаження на суб'єктів 
оподаткування; 

–трансформації механізму «транзитного» ПДВ; 
–збереження економічно обґрунтованих пільг для стимулювання  
–обмеженого кола пріоритетних галузей та видів діяльності. 
Значний розрив між моментом виникнення податкових зобов’язань і 

моментом надходження коштів на рахунок продавця за реалізовані товари 
призводить до істотного відволікання оборотних коштів підприємств, що 
може спричинити банкрутство частини з них. Податок на додану вартість у 
багатьох випадках змушує підприємство перераховувати кошти в бюджет ще 
до того, як вироблена продукція реалізована, що в умовах інфляції зобов’язує 
суб'єктів господарювання мати власних оборотних коштів значно більше, ніж 
необхідно для процесу виробництва і збуту. 

На період іммобілізації оборотних коштів підприємства, спричинений 
сплатою ПДВ, також впливають тривалість виробничого циклу, швидкість 
реалізації продукції, тривалість податкового періоду, форми розрахунків 
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(попередня оплата, акредитивна форма, вексельна форма), вчасність 
відшкодування з бюджету (компенсація або зарахування за рахунок). 

Отже, прискорення обороту оборотних коштів дозволяє вивільнити 
значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових 
фінансових ресурсів, а засоби, що вивільняються, використовувати 
відповідно до потреб підприємства. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Ринкова економіка вимагає постійних змін, вдосконалень та 

нововведень задля збереження конкурентоспроможності та захоплення чи 
збереження частки на ринку, тому інновації є невід’ємними на підприємстві. 
Для здійснення інноваційної політики виникає необхідність в обранні певних 
специфічних засобів, способів та методів впровадження інновацій, щоб 
остання виявилась максимально ефективною для підприємства, тобто вибору 
певної стратегії, якої буде дотримуватись підприємство у своїй діяльності.
 Інновація в сучасних умовах є необхідним компонентом успіху 
підприємств, вона захищає активи підприємств від нестабільності на 
ринку, забезпечує збільшення доходів і вартості бізнесу, вона вносить зміни 
необхідні для розвитку підприємства. Інноваціями слід управляти.
 Забезпечення високої оперативності і результативності, генерація і 
розвиток власних творчих властивостей, створення кращих зразків, 
розроблення унікальної стратегічної позиції на глобальних 
ринках формують мікроекономічні основи конкурентних переваг. Створення 
унікальної і стійкої конкурентної позиції є завданням стратегічного 
позиціювання. Тому набуває актуальності дослідження стратегічного 
управління інноваціями на рівні підприємства [1, с. 145].     
 Проблеми та значення інноваційних стратегій у діяльності 
підприємства завжди привертали увагу дослідників. Значний внесок у науку 
в даній сфері зробили такі вітчизняні та закордонні вчені як Ілляшенко С., 
Єфремов О., Денисенко М., Шматько В., Гойко А., Ландик В., Лепа М., 
Друкер П., Шумпер Й. та інші.       
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 Стратегічне управління інноваціями передбачає здійснення 
стратегічного аналізу інноваційних можливостей, стратегічного вибору 
основних інноваційних стратегій (стратегії наступу чи захисту) та реалізації 
стратегії. Стратегічне управління інноваціями забезпечує скорочення 
технологічних розривів і направлення інноваційного потенціалу в передові 
сфери розвитку і зростання виробництва. Інноваційна стратегія визначає 
спрямованість наукових досліджень та конструкторських розробок, 
використання здобутих результатів і фінансування для досягнення 
стратегічних цілей. В основі інноваційної стратегії є інноваційне рішення.
 Розробка інноваційної стратегії складається з етапів:  

1) розробка місії підприємства; визначення цілей, розробка стратегічних 
цілей розвитку підприємства;   

2) стратегічний аналіз зовнішнього оточення і внутрішнього стану 
підприємства і розробка різних стратегій, що є оптимальними для 
підприємства; 

3) визначення інноваційності підприємства, аналіз готовності 
підприємства до інновацій для вибору стратегій;  

4) формування, остаточне визначення стратегії;  
5) реалізація стратегії [2, с. 45].       

 Формування механізму стратегічного інноваційного розвитку потребує 
розуміння особливостей інноваційної стратегії, системи факторів, що на неї 
впливають, чіткого усвідомлення її місця і ролі у реалізації загальної 
стратегії підприємства. Водночас, хід розвитку кожного підприємства строго 
індивідуальний, а отже, кожне підприємство володіє індивідуальним набором 
ресурсів, не можна не враховувати вплив, який здійснює існуючий ресурсний 
набір на вибір стратегії підприємства.     
 Переваги інноваційних стратегій:  

1) Надання підприємству конкурентних переваг на ринку, орієнтація на 
розвиток та вдосконалення. 

2) Підвищення ефективності виробництва, збереження ресурсів та 
покращення якості продукції. 

3) Можливість швидко адаптуватися до нових вимог зовнішнього 
середовища, гнучкість та використання альтернатив за наявних одних і тих 
же ресурсів.  

4) Краще задоволення потреб та бажань споживачів.   
 Недоліки інноваційних стратегій: 

1) Ризики, пов’язані з невизначеністю та мінливістю зовнішнього 
середовища. 

2) Витрати на новітні засоби праці та технології з довгим терміном 
самоокупності. 

3) Значна затрата часу на розробку, оцінку та перевірку ефективності 
розробленої інноваційної стратегії,а також на проведення досліджень та 
експериментів. 

4) Наукомісткість та потреба в пошуку обдарованих 
висококваліфікованих робочих кадрів [3, с. 85] .     
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 Хоча інноваційні стратегії орієнтуються на створення місії, але й 
містять планування підцілей, які мають бути досягнуті у короткостроковий 
період. Обов’язковою вимогою є підпорядкованість підцілей головній меті 
підприємства. Структурованість інноваційної стратегії дає змогу застосувати 
альтернативу у певній частині стратегії без шкоди іншим складовим. 
 Незважаючи на індивідуальний підхід до розробки інноваційних 
стратегій, існує певний розподіл за певними подібними ознаками, 
напрямками, методами побудови інноваційних стратегій.   
 Розрізняють найпоширеніші види інноваційних стратегій підприємства:
 1) традиційна - виняткове підвищення якості продукції чи послуг; 
 2) імітаційна - залучення інноваційних технологій за рахунок купівлі 
ліцензій; 

3) залежна - дрібні підприємства є підрядниками у крупніших щодо 
виробництва нового продукту, послуги або виробничого методу;  

4) опортуністська - 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; 

5) оборонна - підвищення технічного рівня діяльності, впровадження 
досліджень і розробок не для лідируючого місця в певній галузі, а для 
утримання стабільної позиції серед інших підприємств у техніко-
технологічному розвитку; 

6) наступальна - тріумф на ринку вимагає наявності 
висококваліфікованого персоналу, проведення масштабної внутрішньо 
організаційної роботи [2, с. 334].        
 Індикаторами успішності реалізації інноваційних стратегій є створення 
відмінних компетенцій та конкурентних переваг. З точки зору успіху 
реалізації інновація повинна характеризуватися певними економічними 
умовами, які також формують індекс перспективності ділових ідей і можуть 
визначати шляхи використання інновацій. До таких умов відносять 
корисність для покупця, стратегічне калькулювання цін (яким шляхом може 
підприємство визначити ціну своєї нової продукції чи послуги з тим, щоб 
залучити до неї покупця), ділова модель (наскільки прибутково зможе 
підприємство реалізувати нову ідею), здатність до визначення можливих 
труднощів. Інноваційна стратегія матиме успіх при здійсненні відповідних 
маркетингових досліджень. Також успіх залежить від механізму поєднання 
розвитку наукової ідеї, її розробки, впровадження результату використання.
 Отже, у сучасних умовах інноваційний стратегічний розвиток є 
невід’ємною складовою у плануванні діяльності підприємства, орієнтованого 
на успіх. Інноваційні стратегії надають підприємству багато переваг, у тому 
числі фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, ресурсні перспективи, а 
також унікальні можливості здійснення діяльності за рахунок творчого 
підходу до створення нововведень. Від управління інноваційними 
стратегіями залежить ефективність результатів та позиціонування фірми на 
ринку. 
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ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  ПІДВИЩЕННЯ   

КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ    ПІДПРИЄМСТВА 
 

Конкурентоспроможність  підприємства  являється  одним  із 
важливих аспектів ринкового середовища,  характеризує можливість 
підприємства адаптуватися до умов ринку і посісти провідне місце і 
втримати його якомога довше. В даний час ринок  перенасичений 
підприємствами, які  створюють аналогічну продукцію, але  втримуються 
лише ті, які мають найвигідніші конкурентні переваги  відносно інших 
підприємств. Економічна криза та посилення  конкурентної боротьби 
вимагають від вітчизняних підприємств комплексного підходу 
щодо  формування конкурентних переваг та реалізації високоефективної 
конкурентної стратегії [1,с.34].   

Одним із першочергових завдань вітчизняних  підприємств,             
особливо в період фінансової нестабільності, є підвищення рівня 
конкурентоспроможності на вітчизняному ринку. Конкуренція на ринку стає 
все жорсткіша, йде суперництво між  товаровиробниками за вигідніші умови 
виробництва та реалізації продукції, за одержання найвищого прибутку та 
інших переваг, ця конкуренція  здійснюється різними методами та може 
виступати в різних формах. Тому виникає необхідність в постійному пошуку 
нових шляхів для підвищення  конкурентоспроможності підприємства.
 Дослідженням проблем конкуренції та забезпечення 
конкурентоспроможності економічних суб'єктів займалися такі зарубіжні 
вчені, як Д. Абель, Г. Гамель, К. Ендрус, Р. Ешенбах, Ф. Котлер, М. Портер, 
Д. Рікардо, А. Сміт, Р. Солоу, Й. Шумпетер. Свій внесок у  дослідження 
питань конкурентоспроможності економічних суб'єктів зробили такі 
вітчизняні економісти, як В. Андрійчук, В. Апопій, С. Бабенко, В. Будкін, 
І. Бураковський, З. Варналій, О. Власюк, А. Гальчинський, Я. Гончарук,             
М. Долішній.           
 Метою дослідження є вивчення основних напрямів підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. У сучасному трактуванні 
конкуренція - це боротьба за обмежений обсяг платоспроможного попиту 
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споживачів, що ведеться підприємствами на доступних їм сегментах ринку. 
Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність до ефективної 
господарської діяльності та забезпечення прибутковості в умовах 
конкурентного ринку. Іншими слова, конкурентоспроможність  підприємства 
- це  здатність  забезпечувати  випуск  і реалізацію  конкурентоспроможної  
 продукції. Конкурентоспроможність продукції - це сукупна відносна 
характеристика продукції, яка відображає її відмінність від продукції 
конкурента, комплекс споживчих і вартісних характеристик товару, що 
забезпечує задоволення конкретної потреби покупця та визначє його успіх на 
ринку, тобто здатність даного товару бути виміняним на гроші в умовах 
широкої пропозиції до обміну інших конкуруючих товарів-аналогів [2, с. 23].
 Конкурентоспроможність - це порівняльна оцінка властивостей товару, 
що виражає його вигідні відмінності від товару-конкурента за рівнем 
задоволення потреби та за витратами на її задоволення. Підприємство має 
конкурентні переваги, коли воно краще своїх суперників використовує 
конкурентні чинники та може залучати потенційних споживачів. Джерела 
конкурентної переваги різноманітні: виробництво продукції найвищої якості, 
надання покупцям кращих послуг, досягнення мінімального, у порівнянні з 
конкурентами, рівня витрат, вигідне географічне розташування, розробка 
виробу, що виконує визначені функції краще конкуруючих аналогів, 
виготовлення більш надійної та довговічної продукції та надання покупцям 
більшої цінності за ті ж гроші (комбінація високої якості, відповідних послуг 
і прийнятних цін). Все це означає намагання підприємства надати 
споживачам те, що вони вважають найкращою цінністю: найкраща якість, 
низька ціна або унікальність товару, за який варто заплатити більшу ціну. 
Фундаментальною причиною успіху одних і невдач інших підприємств є 
наявність або відсутність у підприємства конкурентних переваг.
 Конкурентоспроможність визначає активне використання потенціалу 
підприємства, його здатності випередити конкурентів як в  данний час, так і в 
майбутньому. Конкурентоспроможність не являється постійною 
характеристикою підприємства, тобто зі змінами у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах змінюються порівняльні конкурентні переваги 
щодо інших підприємств галузі. Можна вважати, що 
конкурентоспроможність підприємства - це поняття відносне, оскільки його 
можна визначити лише порівнявши окремі характеристики підприємства з 
характеристиками інших підприємств однієї галузі [3, с. 432].    
 Основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність 
підприємства, умовно можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 
факторів відносять: політичну обстановку в державі, законодавчу базу, 
економічні зв'язки, наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, 
наявність сировинних ресурсів, загальний рівень техніки та технологій, 
систему управління промисловістю, концентрацію виробництв. Внутрішніми 
факторами є: система та методи управління фірмою, рівень технологій 
процессу виробництва, рівень організації процесу виробництва, система 
довгострокового планування, орієнтація на маркетингову концепцію, 
інноваційний характер виробництва. Підвищення конкурентоспроможності 
підприємства необхідно розглядати як довгостроковий послідовний процес 
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пошуку й реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, 
здійснюваний планомірно, відповідно до обраної стратегії довгострокового 
розвитку, з урахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів самого 
підприємства, і внесенням відповідних корректив [4].    
  До організаційних заходів, що підвищують рівень 
конкурентоспроможності підприємства, відносять: забезпечення 
пріоритетності продукції; зміну якості виробу і його технічних параметрів з 
метою обліку вимог споживача та його конкретних запитів; виявлення 
переваг товару порівняно із замінниками; виявлення недоліків товарів 
аналогів, які випускають конкуренти; вивчення заходів конкурентів з 
удосконалення аналогічних товарів; виявлення й  використання цінових 
факторів підвищення конкурентоспроможності продукції; нові пріоритетні 
сфери використання продукції; диференціація продукції, що забезпечує 
відносно стійкі переваги споживачів, які віддаються певним видам 
взаємозамінних товарів; вплив безпосередньо на споживача, шляхом 
штучного обмеження надходження на ринок нових товарів, проведення 
реклами, надання грошового або товарного кредиту. Підвищення 
конкурентоспроможності підприємства і збільшення його частки на ринку, 
можна досягнути за допомогою таких шляхів: подати на ринок новий вид 
продукції; знизити ціни на продукцію або послуги; через рекламу 
представити привабливіший вид товару; продавати товар через більшу 
кількість торгових представників і т. ін [3, с. 213].     
 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. Такими перетвореннями 
можуть бути: диверсифікація виробництва, вихід на нові ринки, зміна 
товарної політики, зміна організаційно-правового статусу підприємства, 
створення спільних виробництв, впровадження нових технологій, 
модернізація форм збуту продукції.  
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У будь-якому суспільстві як у цілісній соціально-економічній системі 

час від часу відбуваються кризові явища, які загрожують існуванню самої 
системи. Найбільш істотне значення в такій ситуації має подолання 
кризового стану на підприємствах, які складають первинний ланцюг 
економіки держави. 

Значну увагу проблемі антикризового управління приділяли такі 
науковці як О.О. Шапурова, В.О. Василенко, А.Г. Грязнова, Е.С. Мінаєв, О. 
Терещенко, А.Д. Чернявський та ін. 

Розвиток кризових явищ, з одного боку, і зацікавленість держави в 
максимальному збереженні підприємств, з іншого боку, обумовили 
виникнення і поширення нового для України, специфічного за своїми цілями 
і функціями виду управління – антикризового. Але на сьогодні поняття 
антикризового управління досить розпливчасте і багатозначне. В одних 
випадках під ним розуміють управління підприємством в умовах загальної 
кризи економіки, в інших – управління підприємством, що потрапило в 
кризову ситуацію в результаті незадовільного менеджменту, у третьому 
випадку – управління підприємством на порозі банкрутства, у четвертому – у 
період банкрутства[2]. Таким чином, проблема формування системи 
антикризового управління як окремого специфічного виду управління 
потребує конкретного пояснення.Чітке визначення кризового стану завжди 
викликало полеміку серед практиків і науковців, оскільки не кожна 
негативна ситуація в діяльності підприємств призводить до кризи.  

Загалом прийнято розглядати поняття “антикризового управління” 
наступним чином (рис.1): 

 
Рис.1. Визначення поняття «антикризового управління» за 

масштабністю 
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Автори А. Г. Грязнова, М. О. Федотова, А. М. Маринюк визначають 
антикризове управління як систему управління підприємством, що має 
комплексний, системний характер та спрямована на запобігання або 
усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання 
всього потенціалу сучасного менеджменту, розроблення та реалізації на 
підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер і дозволяє 
усунути тимчасові труднощі, зберегти та покращити ринкові позиції 
підприємства за будь-яких обставин, при використанні переважно власних 
ресурсів. Антикризове управління підприємством передбачає прискорене та 
діюче реагування на істотні зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ 
на основі заздалегідь розроблених антикризових заходів [1]. 

Е. С. Мінаєв та В. П. Панагушин під антикризовим управлінням розуміють 
не тільки управління, орієнтоване на виведення підприємства зі стану кризи, а й 
управління, яке має заздалегідь спрогнозувати та попередити 
неплатоспроможність підприємства згідно з виробленою стратегічною 
програмою підвищення конкурентних переваг та фінансового оздоровлення. [2]. 

Деякі вчені вважають, що сутність антикризового управління 
підприємством полягає в здатності керівництва до аналізу і регулювання 
механізму планування і розподілу прибутку. Основним проблемним питанням в 
кризовому стані підприємства є фінансування [3]. Також зазначається, що 
важлива роль в антикризовому управлінні належить державі [3]. 

Отже, можна сказати, що антикризове управління – це ефективний 
менеджмент, який дає можливість вивести підприємство з кризи. А також, 
антикризове управління – це сукупність заходів, спрямованих на досягнення 
чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і 
конкурентоспроможності підприємства, які здатні привести підприємство до 
фінансового оздоровлення. 

Головною метою антикризового управління є забезпечення стабільного 
розвитку підприємства, «твердого» положення на ринку та стійкого 
фінансового стану при будь-яких економічних, політичних, соціальних 
ситуаціях у країні. 

Особливу увагу при антикризовому управлінні слід приділяти вибору 
напрямків та стратегії підприємства по виходу з кризи. Адже, виходячи з суті 
антикризового управління, видно, що саме вибір адекватного заходу 
подолання кризового стану гарантує відновлення «здорового» стану 
підприємства.  

 На основі джерел [1, 3] були сформульовані основні принципи 
антикризового управління: 

-постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги 
підприємства; 

-принцип об’єктивності, використання якого передбачає врахування суті 
та механізмів виникнення та поглиблення кризових явищ, орієнтацію 
управлінського впливу не тільки на зовнішні прояви, але й на глибинні 
першопричини виникнення кризових явищ; 

-терміновість реагування на окремі кризові явища в фінансовому 
розвитку підприємства. Будь-яке зволікання при впровадженні відповідних 
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заходів на підприємстві, що знаходиться в умовах кризи, може призвести до 
посилення кризового явища та його наслідків; 

- формування управлінських рішень повинно здійснюватися на підставі 
оперативної і достовірної початкової інформації; 

-необхідне чітке ранжування пріоритетних рішень для ліквідації проблем 
через обмеженість ресурсів і часу внаслідок виниклого кризового явища; 

- принцип контролю, який передбачає здійснення постійного контролю 
за перебігом реалізації управлінських заходів з метою її постійної адаптації 
до умов внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що 
змінюються в часі; 

-принцип ефективності, сутність якого полягає у максимально 
можливому використанні потенціалу об’єкта та суб’єкта управління для 
формування обгрунтованої програми антикризових дій, мінімізації часових, 
матеріальних та фінансових втрат, пов’язаних з кризовим станом 
підприємства та виходом з нього; 

- принцип законності, який передбачає знання та використання в 
інтересах підприємства-об’єкта антикризового управління правових засад, 
що регламентують здійснення підприємницької діяльності, впровадження та 
розгляду справи про банкрутство, обумовлюють можливості фінансового 
оздоровлення та санації підприємств; 

- кінцева орієнтація на діяльність в умовах після кризового розвитку. 
Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що антикризове 

управління є системою управління, що має комплексний характер та 
спрямоване на попередження, запобігання кризових явищ і виявлення причин 
кризи, виду, стадії та закономірностей її протікання, можливих сценаріїв 
розвитку, інструментів по виходу з неї, з метою подальшого функціонування 
підприємства. Дотримання сформульованих основних принципів проведення 
антикризового управління дозволить здійснювати його якомога ефективніше. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

В сучасних умовах євроінтеграції ефективність функціонування 
підприємств визначається його здатністю до інноваційного розвитку. 
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Інноваційний розвиток є тим фундаментом, який визначає економічну міць 
підприємств країни та її перспективи на світовому ринку, він притаманний 
більшості підприємств країн Європи, будучи одночасно і фактором, і 
наслідком економічного підйому цих країн. Для національних підприємств 
інноваційний розвиток є запорукою стабільного функціонування.  

Невід’ємним елементом інноваційного розвитку підприємства є 
залучення та ефективне вкладення фінансових ресурсів. А основним 
фактором, що забезпечує економічний розвиток суб’єкта господарювання, 
виступає інвестиційна діяльність, що включає процеси вкладення 
акумульованих коштів та практичних дій щодо їх ефективного використання. 
Тому функціонування підприємства може вважатися ефективним лише за 
якісного поєднання та взаємодоповнення складових інвестиційного 
забезпечення у напрямку інноваційного розвитку. 

Метою дослідження є з’ясування особливостей впливу інвестицій на 
інноваційну діяльність підприємств в умовах інтеграції економіки України в 
європейський економічний простір. 

Значний вплив інвестиційного забезпечення на реалізацію інноваційної 
стратегії вимагає аналізу та дослідження фінансування інноваційної 
діяльності підприємства. Даній темі присвячені праці О. Л. Мищишина, Х. П. 
Стельмаха, А.М. Ткаченка, Д.М. Тимошенка, І.Б. Швеця, А.С. Скрильника 
тощо. Незважаючи на велику кількість досліджень у даному напрямку, 
питання розробки ефективного механізму активізації інвестиційного 
забезпечення інноваційної діяльності залишаються відкритими.  

Перехід суб’єктів господарювання на інноваційний шлях розвитку 
можливий лише за умови формування та реалізації інноваційного потенціалу, 
як основи цього розвитку. Інвестиційне забезпечення визначає динаміку 
інноваційного розвитку підприємства.  

Побудова інноваційної моделі економіки в Україні та інтеграція її в 
європейський економічний простір потребує значного прискорення темпів 
інноваційної діяльності, посилення впливу інновацій на її економічне 
зростання. До 65-80% економічного зростання забезпечується інноваційним 
чинником у розвинених країнах Європи. [1, с.96]. 

Зараз Україна стоїть перед необхідністю глибокої корекції економіки, 
мета якої не просто економічний розвиток, а набуття нею інноваційної 
природи як основи стійкого економічного прогресу. Одним із шляхів  
досягнення цієї мети є розробка та впровадження системи заходів на макро-, 
мезо- та мікроекономічному рівні, що спрямовані на пошук фінансових 
ресурсів та здатні забезпечити плани інноваційного розвитку  економіки та 
активізувати інноваційну компоненту інвестиційної діяльності підприємств. 
Усі суб’єкти господарювання стикаються з необхідністю ведення 
інвестиційної діяльності, що обумовлюється наступними причинами: 
формуванням на етапі організації підприємства основних і оборотних 
активів; оновленням наявної матеріально-технічної бази; освоєнням нових 
видів діяльності. 
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Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки неможливий без 
залучення інвестицій. Відповідно до законодавства інвестиції спрямовані на 
відтворення основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів, 
здійснюються у формі капіталовкладень. Інвестування - цілісний процес 
капіталовкладень, протягом якого відбувається послідовна зміна різних форм 
вартості та реалізується динамічний зв'язок між взаємозалежними 
елементами інвестиційної діяльності: ресурси – витрати – дохід. Інновації - 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери [2]. 

 Інвестиційні та інноваційні процеси доцільно розглядати в комплексі, 
що призведе до необхідності побудови інноваційно-інвестиційної моделі, яка 
поєднує інвестиційні та інноваційні принципи, методи та механізми 
реалізації, критерії прийняття інноваційно-інвестиційних рішень. 

Успішна реалізація такої інноваційно-інвестиційної моделі можлива за 
умови забезпечення наступних вимог: узгодження потреби у інноваціях та 
потенціальних обсягах залучення інвестицій; оптимальне поєднання 
очікуваного досягнення прибутковості від вкладання інвестицій в інновації 
та потенційних ризиків і невизначеності в майбутньому періоді;окреслення 
часових рамок для впровадження нововведень, що сприяють залученню 
інвесторів, які усвідомлюють цінність інновацій. 

Запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств 
дасть можливість системно вирішувати проблеми, що виникають при зміні 
методів і підходів до інвестиційного забезпечення інноваційних процесів, 
раціоналізації механізмів управління залучення інвестицій [3, с.314]. 

Особливість інвестиційного забезпечення інноваційного потенціалу 
підприємства полягає в тому, що воно має виконувати роль інструменту 
розширеного відтворення основного капіталу підприємства. Такий підхід до 
інвестиційного забезпечення дає підстави розглядати його як основне 
джерело формування інвестиційних ресурсів і фінансування всіх сфер 
діяльності підприємства. Таким чином, на підприємстві відбувається процес 
колообігу інвестицій, коли інвестиційна діяльність стає основою інноваційної 
діяльності, в результаті чого відбувається безперервне розширене 
відтворення основного капіталу господарського комплексу, завдяки якому 
створюються можливості для забезпечення зростаючих потреб підприємства 
в інвестиціях. Тому кожне підприємство повинно прагнути до формування 
відповідного рівня інноваційного потенціалу, під яким розуміють здатність 
підприємства забезпечувати виробничі процеси новими технікою, 
технологією та спроможністю випускати нові товари (послуги). Інноваційний 
потенціал підприємства розглядається як можливість, здатність підприємства 
втілити новітні досягнення науки і техніки в нові товари, технології їх 
виготовлення, управлінські рішення, спроможність задовольнити запити 
споживачів і принести прибуток [4, с. 121]. 
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Підвищення інноваційної активності підприємств потребує створення 
привабливих умов інноваційного інвестування, а саме: розвиток правових 
основ інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств в Україні з метою 
створення ефективного правового механізму гарантій захисту 
інвестицій;сприяння розвитку інноваційної та інвестиційної інфраструктури 
(фондових, товарних та універсальних бірж, депозитаріїв, інститутів 
спільного інвестування, інноваційних та інвестиційних фондів, технопарків); 
державна фінансова підтримка інноваційних проектів, що пройшли відбір за 
встановленими критеріями.Таким чином, методологічні основи 
інноваційного розвитку нерозривно пов'язані з науково-технічним прогресом 
і теорією економічного зростання. Одним із шляхів прискорення 
економічного розвитку підприємства є активізація його інноваційної 
діяльності. Отже, провідне місце в активізації інноваційної діяльності 
підприємства відводиться інвестиційному забезпеченню як одній із дієвих 
форм фінансування, розробки й впровадження інновацій. З метою 
підвищення зацікавленості підприємств до інвестування інноваційної й 
технологічної діяльності доцільно застосовувати механізми та інструменти 
державного регулювання, у тому числі на основі моделей державно-
приватного партнерства в інвестиційній сфері, що адаптовані та впроваджені 
у країнах ЄС. 
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ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ  

 
Торгівля – це одна з найважливіших сфер економічної діяльності, від 

якої значно залежить якість життя людини, розвиток економіки та її 
конкурентоспроможність у глобалізованому світі. Актуальність теми статті 
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зумовлена тим, що кількість торговельних підприємств, як оптових, так і 
роздрібних щороку збільшується. А тому головним завданням ефективної 
діяльності торговельних підприємств залишається оптимізація витрат, 
оскільки саме витрати посідають чи не найголовніше місце у формуванні 
прибутку підприємства, розвитку матеріально-технічної бази, поліпшення 
рівня обслуговування споживачів та посилення його 
конкурентоспроможності. 

Вагомий внесок у вивчення питань пов’язаних із плануванням аналізом 
та оптимізацією витрат зробили такі вчені, як Балабанова І.Т., Горбонос Ф.В., 
Капелюш С.М., Марунич А.В., Мазаракі А.А., Шепегеда Б.Г. та ін.  

Мета тези полягає у визначенні шляхів оптимізації витрат торговельного 
підприємства.  

Торговельна діяльність, як і будь яка інша потребує витрат. Вони 
утворюються у процесі формування та використання ресурсів для досягнення 
бажаних цілей підприємством.  

Перед тим, як визначати шляхи зменшення витрат потрібно провести 
економічний аналіз витрат підприємства, який представляє собою інструмент 
управління, що дає змогу цілеспрямовано здійснювати формування витрат за 
їх видами, місцем виникнення та носіями за умови постійного контролю за 
рівнем їх і стимулювання їх зниження. Головною метою аналізу є оцінка 
рівня витрат, виявлення можливостей раціонального використання 
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, здійснення ефективного 
управління ними [1]. 

Він поєднує в собі як технологічну, так і економічну ефективності 
використання факторів торгівлі. У складі витрат підприємства торгівлі 
переважне місце займають витрати обігу. Цей показник певною мірою 
відображає всі напрями діяльності підприємств із вдосконалення 
торговельних процесів, зниження рівня витрат із реалізації товарів та ін. У 
процесі господарської діяльності на суму та рівень витрат торгівлі впливають 
як залежні (внутрішні), так і незалежні (зовнішні) фактори середовища 
підприємства. До факторів внутрішнього середовища функціонування 
підприємства торгівлі належать: обсяг товарообігу підприємства; склад 
товарообігу; умови товаропостачання підприємства торгівлі; стан і 
ефективність використання основних фондів; стан і ефективність 
використання трудових ресурсів; структура капіталу підприємства; 
швидкість обігу товарів. До факторів зовнішнього середовища належать: стан 
ринків факторів виробництва; кон'юнктура споживчого ринку; механізм 
державного регулювання торговельно-господарської діяльності, стан 
економіки країни загалом [3]. 

Виокремлюють такі основні напрями економії та оптимізації витрат 
підприємства торгівлі: 

1. Удосконалення системи управління витратами: 
а) організація детального обліку витрат за місцями їх виконання;  
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б) скорочення ланковості управління підприємством; 
 в) автоматизація управлінських процесів; 
 г) поглиблення госпрозрахункових відносин. 
2. Забезпечення зростання товарообігу та вдосконалення його   

структури: 
а) удосконалення маркетингової діяльності;  
б) збільшення питомої ваги роздрібної й оптової реалізації товарів. 
3. Підвищення вартості використання основних фондів: 
а) збільшення коефіцієнта змінності і безперервності роботи 

устаткування;  
б) збільшення питомої ваги активної частини основних фондів;  
в) збільшення питомої ваги торговельної площі. 
4. Оптимізація складу і структури обігових коштів: 
а) обґрунтоване нормування потреби в товарах, матеріалах, МШП; 
б) прискорення товарообігу і раціональне використання матеріальних 

оборотних активів;  
в) оптимізація джерел фінансування оборотних активів. 
5. Підвищення продуктивності праці: 
а) оптимізація чисельності працівників окремих категорій і професій;  
б) підвищення кваліфікації працівників;  
в) побудова ефективної системи матеріального стимулювання;  
г) механізація. 
6. Удосконалення торговельно- технологічного процесу: 
а) скорочення ланковості товаропросування і відстані перевезень;  
б) впровадження прогресивної технології і транспортування товарів;  
в)упровадження прогресивних форм продажу товарів і обслуговування. 
З усіх цих напрямів потрібно правильно підібрати саме той, що 

допоможе зменшити витрати. Адже усі вони по-різному впливають на 
витрати підприємства торгівлі [2]. 

Отже, витрати для підприємства торгівлі займають одне з 
найголовніших місць при формування прибутку. Тобто при максимальній 
мінімізації витрат підприємство отримуватиме максимальний прибуток від 
реалізованого товару. 

Список використаних джерел: 
1. Економіка підприємств : підручник /Ф.В. Горбонос, Г.В. Черевко,            
Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик. Київ : Знання, 2010. 463 с. 
2. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : підручник /            
А. А. Мазаракі, Л. О. Лігоненко, Н. М. Ушакова. – К. : Вид. "Хрещатик", 
1999. – 800 с. 
3. Марунич А. В. Аналіз та шляхи оптимізації витрат торговельного 
підприємства. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3731/1/ 
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Будь-який суб'єкт підприємницької діяльності є відкритою складною 

динамічною системою, яка функціонує у визначеному зовнішньому 
середовищі. Проблеми ефективної роботи підприємств пов’язані зі значними 
змінами в зовнішньому середовищі й впливом на результати його діяльності. 
У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у вдосконаленні механізму 
адаптації підприємства до змін в зовнішньому середовищі та проблема 
вчасного реагування на них. Адаптація – основна умова ефективної 
діяльності не лише в бізнесі, а й в інших сферах життєдіяльності. Саме тому 
розробка та впровадження ефективної системи пристосування до змін 
зовнішнього середовища підприємства сприяє його стабільному 
функціонуванню на ринку, що забезпечує певну перевагу над конкурентами. 

 Проблемам функціонування підприємств, їх адаптації та виживання в 
умовах мінливого зовнішнього середовища були присвячені роботи 
Анісімова Ю.П., Астапова К.О., Балдіна К.В., Богомолової І.П., Вороніна 
В.П., Зайцева Н.Л., Подмолодіної І.М., Хорева А.І., Фалько С.Г. та інших. 

Метою дослідження є аналіз впливу зовнішнього середовища на 
діяльність підприємства в умовах ринкової економіки та нестабільного 
політичного та економічного стану у державі. 

Керівникам усіх компаній в умовах жорсткої конкуренції та мінливої 
ситуації на ринку необхідно концентрувати свою увагу не лише на 
внутрішньому стані справ, але й розробляти стратегії довгострокового 
виживання на зовнішній арені. Ці заходи дозволять їм встигати за змінами, 
що повсякчас відбуваються в їхньому оточенні. Оскільки під ринковими 
відносинами мається на увазі конкурентне середовище, то головною ціллю 
адаптації підприємства є перемога в конкурентній боротьбі за ринки збуту 
товарів і послуг та споживачів. Саме це і буде загальним підсумком його 
інтегрованих зусиль щодо реалізації організаційно-економічної системи 
пристосування та підвищення конкурентоспроможності [2, с.39-40]. 

Адаптація до зовнішнього середовища реалізується шляхом формування 
на підприємстві адаптаційних процесів. Під адаптаційними процесами 
розуміється цілеспрямована координація організаційних, виробничих та 
управлінських відносин на підприємстві з метою їхнього пристосування до 
мінливих умов функціонування. Реалізація зазначених вище процесів являє 
собою сукупність правил, засобів та інструментів, призначених для 
пристосування внутрішнього середовища підприємства до змін його оточення. 
Адаптаційні процеси дозволяють шляхом узгодження цілей підприємства та 
інтересів учасників розробити й реалізувати такі моделі та методи перебудови й 
розвитку різних підсистем підприємства, які б забезпечували його ефективне 
функціонування в ринкових умовах [3, с.348-350]. 
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Адаптація підприємства залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів, 
які відображені на рисунку 1. 

 
 

Рис.1. Фактори впливу на адаптацію підприємства 
 
До основних видів адаптації підприємства належать: 
• адаптація до зміни кон'юнктури ринку; 
• адаптація до нововведень технічного та організаційного характеру; 
• адаптація до соціально-політичних умов. 
Стратегічні цілі адаптації визначаються для кожного її виду. У першому 

випадку підприємству необхідно освоєння нових сегментів ринку; 
диверсифікація виробництва; освоєння нових видів продукції; підтримка 
переваг своєї продукції та просування її на ринок. В другому: реалізація 
нових ідей і технологій; освоєння нових видів матеріалів; вдосконалення 
конструкції та дизайну продукції. У третьому: використання переваг 
політичного режиму; отримання гарантій і використання протекціоністських 
заходів органів влади; використання соціальної ситуації в країні і т.д.             
[1, с.23-25]. 

 Отже, здатність підприємств успішно здійснювати економічну 
діяльність на протязі значного проміжку часу в значній мірі залежить від їх 
спроможності адаптуватися до змінених зовнішніх умов. Окрім цього слід 
пам’ятати, що саме підприємство також здатне генерувати зміни в 
зовнішньому середовищі шляхом використання новітніх технологій, 
сучасних джерел енергії та випуску удосконаленої продукції. 

Список використаних джерел: 
1. Білошкурська Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні 
економічної безпеки підприємства / Н.В. Білошкурська // Актуальні 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Розвиток ринкової системи господарювання потребує результативної 
діяльності підприємств, які змушені самостійно приймати обґрунтовані 
рішення щодо свого подальшого перебування на ринку. За цих умов 
підвищується необхідність забезпечення ефективної діяльності малих та 
середніх підприємств, котрі є рушійною силою економічного розвитку. Тому 
важливим завданням фінансової політики держави є пошук дійових напрямів 
забезпечення ефективного функціонування підприємств у сучасних ринкових 
умовах, що характеризуються нестабільністю рівня цін на товари та ресурси, 
різкими змінами попиту та пропозиції та іншими економічними чинниками. 
Без оцінки ефективності діяльності підприємства не можливо визначити 
перспективні цілі розвитку виробництва, розробити раціональну стратегію їх 
досягнення.  

Питанню підприємства та шляхам удосконалення підприємницької 
діяльності присвячено значну кількість науково-методичної літератури, до 
якої слід віднести роботи В. Сизоненка, М. Вачевського, В. Мадзігона,            
Н. Примаченка, А. Гальчинського, А. Артьомової, А. Леоненка,            
М. Єрмошенка, В. Кулішова, І. Михасюка, І. Бернацькиого та інших авторів, 
роботи яких використовуються в навчальному процесі. 

Підвищення ефективності підприємництва як основної форми 
господарювання в сучасних умовах трансформації економіки пов’язане з 
удосконаленням і активізацією фінансового менеджменту, господарського 
механізму в цілому на рівні підприємств, корпорацій, асоціацій, державних 
комітетів, міністерств тощо. Сьогодні важливе практичне значення мають 
такі основні напрями: 

– вибір ефективних форм і методів підприємницької діяльності; 
– ефективне використання ресурсного потенціалу підприємств; 
– підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємств; 
– забезпечення стабільності державної економічної і соціальної 

політики, спрямованої на підтримку підприємництва; 
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– створення пільгового податкового режиму, який забезпечить дієві 
стимули для підприємництва; 

– формування розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва 
(інноваційних центрів; спеціалізованих фірм, що надають фінансову 
допомогу новостворених підприємствам; консультативних центрів з питань 
управління, маркетингу, реклами; курсів і шкіл професійної підготовки 
підприємців тощо); 

– створення ефективної системи захисту інтелектуальної власності, дія 
якої розповсюджується не лише на винаходи, але і на всю продукцію, 
новаторські ідеї, концепції і методи ділової активності [1 с.21]. 

Значний вплив на ефективність підприємницької діяльності має форма 
власності підприємства. В середньому на приватних підприємствах 
продуктивність праці на 69% вища, ніж на державних, а фондовіддача у 2,5 
рази більша при значно нижчій фондоозброєності [2 с.22].  

Крім форми власності на ефективність підприємницької діяльності 
впливає певною мірою розмір підприємницької структури. Дослідження 
ринку праці країн з розвинутою економікою показують, що становище у 
сфері доходів працівників, їх умов праці, додаткових виплат, стабільності 
зайнятості, пенсійного та медичного обслуговування погіршується із 
зменшенням розміру підприємства, проте прибутковість підвищується. 

Система управління може істотно впливати на ефективність 
підприємницької діяльності лише тоді, коли її належним чином адаптовано 
до ринкових умов господарювання. Так чим вища кваліфікація менеджерів, 
інших працівників фірми та раціональність організації їх праці, тим більші 
обсяги випуску продукції, сукупна вартість та ефективність підприємницької 
діяльності фірми.  

Ще одним важливим фактором впливу на ефективне функціонування 
підприємства і підприємницької діяльності зокрема є 
конкурентоспроможність продукції (послуги). Конкурентоспроможність 
продукції (послуги) – це сукупність споживчих властивостей виробу 
(послуги), що характеризують його відмінність від виробу (послуги) 
конкурента у стратегічній групі. Тому шляхи підвищення якості продукції 
(послуги) та інших конкурентних переваг є шляхами підвищення 
ефективності підприємницької діяльності [3 с.115]. 

Слід зауважити, що здобуття конкурентних переваг фірмою стосується 
не лише конкурентоспроможності її продукції чи послуги, а і 
конкурентоздатності фірми в цілому. Рівень конкурентоспроможності фірми 
залежить від рівня корисності її діяльності, стратегічного потенціалу фірми, 
характеру і ступеня використання умов зовнішнього середовища. 

Визначаючи основні напрями підвищення ефективності 
підприємницької діяльності в умовах ринкових трансформацій, фірмам слід 
виявити відповідні резерви, які залежать від наявного потенціалу і 
можливостей його розширення. Збільшення обсягу виробництва відбувається 
завдяки раціональному та ефективному використанню основних засобів. 
Стан та ефективність їх використання безпосередньо впливає на виконання 
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виробничої програми підприємства й можливість отримання прибутку. 
Діяльність промислових та інших підприємств значною мірою залежить від 
їх забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання. 
Підвищення ефективності використання основних фондів виробництва 
полягає в досягненні високих результатів при відповідному рівні розвитку 
продуктивних сил порівняно з витратами праці, використаними на створення 
суспільного продукту. Для визначення ефективності використання основних 
засобів, застосовують систему натуральних і вартісних показників, а також 
співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції і темпів зростання 
обсягу фондоозброєності праці та її продуктивності. 

Основні засоби, будучи матеріально-технічною базою виробництва, є 
фундаментом його удосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як 
шляхом збільшення кількості об’єктів основних засобів, так і за рахунок 
підвищення ефективності їх використання. При цьому економічно 
виправданим є збільшення часу роботи устаткування, його повне 
завантаження, кваліфікований догляд і ремонт тощо [4 с.284].  

Поліпшення використання основних засобів підприємств позначається 
на зниженні собівартості виробів, що в кінцевому результаті дає змогу 
збільшити прибуток підприємств та підвищити рентабельність їх діяльності.  

Отже, підвищення ефективності діяльності підприємства може 
здійснюватися за різними напрямами, реалізація котрих залежить від 
виявлених резервів підприємства. Однак слід зазначити, що підприємства 
повинні не тільки виявляти резерви зростання ефективності, а й розробляти і 
проводити конкретні заходи щодо їх реалізації. Вибір напрямів підвищення 
ефективності підприємницької діяльності фірми значною мірою залежать від 
галузевих особливостей та організаційно-технічних особливостей 
підприємства. До основних заходів щодо підвищення ефективності 
підприємницької діяльності можна віднести раціональне використання 
основних виробничих засобів підприємства, зростання продуктивності праці, 
економія робочого часу, покращення технічного оснащення підприємства, 
зростання якості продукції, оптимізація розмірів підприємства. 
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ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Сьогодні підприємства в Україні дуже часто користуються застарілим 

обладнанням, що погано впливає на їх розвиток та виробництво, тому 
очевидно, що виникає проблема дослідження впровадження інновацій.  

Питанням інновацій досліджували чимало вчених, а саме: Соловйов В. 
П., Федулова Л. І., Ніколайчук А. Т., Федоренко В. Г. та ін. 

Метою дослідження є особливості впровадження інновацій на 
підприємствах України. 

Існує два підходи до визначення змісту поняття інновацій – широкий та 
вузький. 

Класичною позицією широкого підходу вважають викладене 
австрійським економістом І. Шумпетером ще у 1913 р. в роботі «Теорія 
економічного розвитку» розуміння цього процесу як такого, що складається з 
п'яти основних варіантів: 

1) введення нового товару (товару, з яким не знайомий споживач, або 
нового виду товару); 

2) впровадження нового методу виробництва продукції (методу, який 
раніше не використовувався у цій галузі промисловості); 

3) відкриття нового ринку, на якому ця галузь промисловості певної 
країни не була представлена; 

4) застосування нового джерела сировини та напівфабрикатів; 
5) впровадження нової організаційної структури в будь–якій галузі.  
Багато економістів надають перевагу вужчому підходу. Вони 

намагаються обмежити галузь інновації науково–технічними і 
технологічними питаннями. Враховуючи це, з однієї сторони, інновація – це 
процес використання нових виробів, технологій, а з іншої – результат у 
вигляді нових технологічних процесів, методів та продукції[5, с. 274]. 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» інновації – 
це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а  також організаційно–технічні  рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери. Інноваційна діяльність визначається як діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок 
і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг[1]. 

У світі все швидко змінюється, вдосконалюється та розвивається, саме 
тому так важливо впроваджувати інновації на підприємствах. 

Швидка зміна факторів, які визначають конкурентоспроможність 
підприємств на світових ринках, стрімкий розвиток глобального середовища 
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змушують уряди при формуванні умов економічного зростання і процвітання 
нації дедалі більш активно звертатися до проблем забезпечення національної 
конкурентоспроможності у глобальному масштабі. Інноваційний тип 
економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає 
економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. Сьогодні є 
загальновизнаним, що саме інноваційний розвиток слід сприймати 
економіко–формуючим процесом. Проведені в економічно–розвинених 
країнах дослідження показують, що більше 80 % зростання ВВП має зв’язок 
не з капіталовкладеннями, а з технологічними нововведеннями. В зв’язку з 
цим, доречно говорити про інноваційний тип розвитку як такий, що дедалі 
більше стає єдино можливим в умовах сучасної економіки[3]. 

У сучасному світі традиційні засоби, які раніше забезпечували 
конкурентоспроможність підприємств, не мають можливості впродовж 
тривалого часу зберігати перевагу на ринку, що ще раз засвідчує потребу в 
інноваціях. 

Вагоме значення мають і управлінські інновації, які являють собою 
особливу форму зміни існуючих принципів, процедури, структури, методів 
та будь–яких елементів системи управління організацією на кардинально 
нові, що є результатом творчої діяльності. Їх запровадження по праву 
вважається дієвим способом, що забезпечує неповторність та ефективність 
системи управління підприємством. Це можна пояснити тим, що 
управлінські інновації носять індивідуальний характер для кожної, окремо 
взятої фірми[2, с. 101]. У розвинених країнах прослідковується тенденція, яка 
показує, що найвищих результатів у бізнесі досягають не ті компанії, які 
зробили прорив в прикладних дослідженнях, а ті фірми, які мали чималий 
рівень професіоналізму і «ноу–хау» в області менеджменту[3]. 

При визначенні перспективних напрямів науково–інноваційного 
розвитку України важливо запобігти некритичному копіюванню досвіду 
розвинених країн щодо визначення пріоритетів науково–технічної та 
інноваційної діяльності. Також, варто звернути увагу на відмінність мети 
інноваційних стратегій різних країн. Як приклад, в інноваційній стратегії 
Японії одним з пріоритетних напрямів є перегляд державної системи 
соціального забезпечення населення у відповідності із завданням збільшення 
середньої тривалості активного життя. У той самий час, інноваційна стратегія 
Канади звертає увагу на заходах щодо підвищення науково–дослідного 
потенціалу і побудови інноваційної економіки, яка б могла гарантувати ріст 
добробуту населення держави. Що ж стосується України, то варто відмітити, 
що існує тенденція до підпорядкування все більшої частини НДДКР логіці 
отримання швидкого зиску не звертаючи уваги на подальші екологічні і 
соціальні наслідки від використання технологічних та продуктових 
інновацій. Це означає певне викривлення світових тенденцій науково–
технічного розвитку[4, с. 19.]. 

Отже, очевидно, що впровадження інновацій у будь–яких її проявах на 
підприємствах України є просто необхідним явищем для збереження 
конкурентоспроможності. Слід взяти до уваги, що успішну практику 
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застосування в інших країнах, можна взяти за основу і для України, проте, 
необхідно не просто її копіювати, а підлаштовувати, змінювати та 
модернізувати під становище нашої держави. 
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КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 
Термін «контролінг» інтегрує в собі всі сучасні інструменти і підходи. 

Він постійно поновлюється згідно з вимогами зовнішньої сфери бізнесу. 
Проблема уникнення банкрутства та підвищення функціонування суб’єктів 
господарювання на ринку України дедалі частіше стає актуальнішою, а 
особливо в промисловому секторі. Результативна реалізація цілей 
підприємства можлива за рахунок детального аналізу факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища, які чинять вагомий вплив на діяльність 
підприємства.  

Успішне впровадження контролінгу в практику управління залежить від 
чіткого розуміння терміну «контролінг», а також його місця в системі 
управління і функцій. 

У даний час спостерігається підвищений інтерес з боку науковців до 
вивчення особливостей контролінгу, перспектив застосування на 
підприємствах, проблем, які можуть поставати без впровадження цієї 
системи. Проблемою теоретичної розробки і практичного впровадження 
системи контролінгу на підприємствах займалися зарубіжні та українські 
вчені: Кузнецова А. І., Я. Маєвська, І. Давидович, Ван Хорн Дж., Холт 
Роберт, Василенко В. О. та інші. 

В умовах ринкової економіки управління набуває певних змін та 
спрямовується на поліпшення прийняття управлінських рішень. Основна 
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проблема вибору правильної мети для досягнення її постійно діючим 
підприємством стає перешкодою для підприємств, що функціонують 
незмінно. Для більш результативного функціонування підприємства та 
досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища, значущості набуває контролінг як процес 
обґрунтування управлінських рішень. 

Контролінг – це новий механізм управління. Він базується на поєднанні 
економічного аналізу, плануванні, управлінському обліку та менеджменті.  

Наявність значної кількості визначень контролінгу означає відсутність 
однозначного його пояснення. Думки вчених розбігаються і в визначенні 
функцій та сутності контролінгу. Деякі вважають контролінг системою 
управління, а інші підсистемою управління, що виконує сервісні функції.  

Взаємопов’язані підходи дають можливість розглядати термін 
«контролінг» у широкому спектрі: забезпечення безперервного контролю за 
роботою підприємства; забезпечення належного раціонального використання 
потенціалу підприємства при вирішенні відповідних завдань; забезпечення 
захисту легітимних інтересів власників, керівництва підприємства у 
результатах діяльності [4]. 

«Контролінг» як підсистема управління підприємством або окремим 
процесом, з’єднує, спрямовує, координує, узгоджує, контролює діяльність 
усіх функціональних управлінських одиниць з метою адаптації їх діяльності 
до змінних зовнішніх умов, здійснює інформаційне забезпечення прийняття 
управлінських рішень. Умовою функціонування такої підсистеми є 
відповідне мислення керівництва підприємством або процесом, який 
скоординований на оптимальному використанні усіх ресурсів і на тривалому 
розвитку підприємства. 

Для того, щоб цілком виконувати покладені на систему контролінгу цілі 
та завдання, для неї характерна певна низка функцій. 

Можна зустріти різні поділи функцій на категорії. Одна група науковців 
поділяє функції контролінгу на спеціальні та основні. В свою чергу до 
основних відносять обліково-аналітичну, контрольно-інформаційну та 
методичну функції, а до спеціальних – проведення досліджень, які 
визначають стан та тенденції розвитку підприємства в ринкових умовах. 
Інша група поділяє функції на системи управління (координацію 
управлінської діяльності, забезпечення раціональності управлінського 
процесу, управлінська функція та розроблення методології прийняття 
рішень) та функції спеціальної області управління (інформаційна, обліково-
контролююча, аналітична, планування, довгострокове планування та 
бюджетування, бюджетний та стратегічний контроль, внутрішній консалтинг 
та методологічне забезпечення, контролінг ризиків, контроль та аналіз 
економічної роботи підрозділів). 

 На сьогодні чимало підприємств зіштовхуються з проблемами 
неефективності системи контролінгу, пов’язаними з неспроможністю 
інструментів і важелів контролінгу впоратися з тими завданнями, які перед 
ним ставляться. В основному, бездієвість і безрезультативність системи 
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пов’язана з комплексом помилок, які допускаються при впровадженні або 
безпосередньо роботі системи контролінгу [2]. 

Правильно побудована система контролінгу повинна бути спрямована 
«вперед», а не «назад». Тобто її завданням є не лише звіт про фактично 
проведені витрати або отримані прибутки, а забезпечення менеджменту 
підприємства повною і якісною інформацією для прийняття рішень із 
планування майбутніх доходів і витрат. 

Необхідність упровадження контролінгу на підприємстві зумовлена 
такими причинами: 

- підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові 
вимого до системи управління підприємством; 

- система менеджменту вимагає наявності ефективного механізму 
внутрішньої комунікації; 

- доцільність побудови спеціальної системи інформаційного 
забезпечення управління [3]. 

На сьогодні існує проблема недієвості системи контролінгу, яка вказує 
нездатність інструментів контролінгу впоратись із поставленими завданнями. 
Тому для уникнення небажаних результатів керівництву підприємств варто 
звертати увагу на методи вдосконалення системи контролінгу: 

- скорочення часу подання інформації та прийняття рішень; 
- прозорість і достовірність даних; 
- упровадження інформаційних технологій;  
- стратегічне планування; 
- організація служби контролінгу [1]. 
Проаналізувавши проблеми, які можуть виникнути при впровадженні і 

функціонуванні контролінгу, а також можливі напрями його вдосконалення, 
можна зробити висновок, що розробити і надати єдині рекомендації щодо 
створення системи контролінгу для всіх підприємств буде неможливо. Будь-
яка система контролінгу, яка запроваджується на підприємстві, 
відрізнятиметься від інших, оскільки створюється вона під певний об’єкт.  

Крім того, контролінг може виступати однією зі складових 
антикризового управління підприємством. Особливо це актуально в наш час, 
коли в умовах нестабільності національної економіки все більша кількість 
вітчизняних підприємств зіштовхується з проблемами, які є наслідками 
різного роду кризових явищ. За останні кілька років перед керівниками 
підприємств виникла проблема пошуку і застосування на практиці таких 
методів управління, які будуть дієвими і принесуть користь. 

Контролінг як інструмент антикризового управління підприємством дає 
можливість уникнути неузгодженості під час прийняття управлінських 
рішень і своєчасно виявити прихований потенціал у системі управління 
підприємством. 

Таким чином, контролінг відіграє важливу роль у системі управління 
підприємством, будучи однією з найсучасніших й ефективних систем 
управління підприємством і в Україні очевидна необхідність розвитку 
контролінгу і його впровадження, що дозволить суттєво підвищити 
конкурентні позиції вітчизняних підприємств на міжнародному ринку.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 
 

 Сьогодні проблемі управління конкурентоспроможністю підприємства 
привертають все більшу увагу керівництва підприємств, оскільки обсяги 
реалізації товарів безпосередньо залежать від їх конкурентоспроможності. 
Для того, щоб зберегти і зміцнити свої позиції на ринку, підприємству 
необхідно не лише підтримувати високу конкурентоспроможність, але й 
постійно її підвищувати. Забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства необхідно розглядати як одне з найважливіших стратегічних 
завдань, а фінансовий стан і особливо фінансову стійкість підприємств - як 
засіб управління конкурентоспроможністю підприємства на перспективу. 

 Метою ефективного стратегічного управління підприємством є 
забезпечення протидії конкурентним силам і впливу підприємства на ці сили 
для того, щоб отримати свободу дій на ринку. Тому оцінка 
конкурентоспроможності підприємства сьогодні є найважливішою. 

 Факторами, які визначають конкурентоспроможність підприємства 
торгівлі є: 

1) якість задоволення споживчого попиту; 
2) ресурсний потенціал; 
3) ефективність функціонування господарської системи (узагальнюючі 

показники ефективності → рентабельність капіталу, рентабельність обороту, 
тривалість операційного та фінансового циклів, фінансова стійкість, 
платоспроможність та ліквідність) [1,с.352]. 

 Конкурентоспроможність підприємства - можна розглядати також, як 
вміння виготовляти і реалізувати швидко та дешево якісну продукцію в 
достатній кількості. 
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 Для досягнення конкурентоспроможності потрібно акцентувати свою 
увагу на конкурентоспроможність персоналу, конкурентоспроможність 
підприємства та конкурентоспроможність продукції. 

 Для оцінки конкурентоспроможності підприємства, використовують 
показники, які свідчать про ступінь стійкості положення підприємства, 
спроможності виготовляти продукцію, яка користується попитом на ринку й 
забезпечує одержання намічених та стабільних кінцевих результатів. До ряду 
таких показників відносяться: 

- відношення вартості реалізованої продукції до її кількості за поточний 
період; 

- відношення прибутку до загальної вартості продажу; 
- відношення загальної вартості продажу та вартості нереалізованої 

продукції свідчить про спад попиту на продукцію підприємства та 
затоварювання готової продукції; 

- відношення загальної вартості продажу та вартості матеріальних 
виробничих запасів показує або зниження попиту на готову продукцію, або 
збільшення запасів сировини. Зменшення цього показника свідчить про 
уповільнення обігу запасів; 

- відношення обсягу до суми дебіторської заборгованості показує, яка 
частка реалізованої продукції поставлена покупцями на основі комерційного 
кредиту [2]. 

 У результаті оцінки конкурентноспроможності продукції можуть бути 
прийняті наступні шляхи її підвищення: 

- зміна складу, асортименту, структури застосовуваних матеріалів 
(сировини, напівфабрикатів), що комплектують виріб або конструкції 
продукції; 

- зміна порядку проектування продукції; 
- зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, системи 

контролю якості виготовлення, збереження, упакування, транспортування, 
монтажу; 

- зміна цін на продукцію, цін на послуги, по обслуговуванню і ремонту, 
цін на запасні частини; 

- зміна порядку реалізації продукції на ринку; 
- зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут 

продукції; 
- зміна структури й обсягів коопераційних постачань при виробництві 

продукції і цін на комплектуючі вироби і складу обраних постачальників; 
- зміна системи стимулювання постачальників; 
- зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції [3, с.125]. 
 Отже, за допомогою методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства торгівлі ми зможемо визначити сильні та слабкі сторони 
підприємства щодо основних конкурентів; спрогнозувати можливі варіанти 
розвитку ситуації; розробити відповідні стратегії посилення позитивних 
тенденцій та ослаблення негативних. 
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ВДOCКOНAЛEННЯ НAЦІOНAЛЬНИX CТAНДAPТІВ 

БУXГAЛТEPCЬКOГO OБЛІКУ У ВІДПOВІДНOCТІ ДO 
МІЖНAPOДНИX CТAНДAPТІВ 

 
Нa cьoгoднішній дeнь нaшa кpaїнa пepeживaє вaжливий eтaп poзвитку тa 

вxoджeння в нoві eкoнoмічні віднocини євpoпeйcькoгo тa cвітoвoгo 
eкoнoмічнoгo пpocтopу. Caмe цe питaння, в cвoю чepгу, вимaгaє увaги тa 
poзpoбки щoдo opгaнізaції тa cтpуктуpизaції oбліку. Тoж oдним із cпocoбів 
виxoду кpaїни нa міжнapoдну apeну є пepexід, пpийняття і удocкoнaлeння 
Міжнapoдниx cтaндapтів фінaнcoвoї звітнocті (дaлі МCФЗ). Бaгaтo 
дocліджeнь нeoднopaзoвo підтвepдили кopиcніcть і дoцільніcть викopиcтaння 
міжнapoдниx cтaндapтів, які підкpіпляютьcя підвищeнням дoвіpи з бoку 
інвecтopів, cпpиянням зpocтaнню кaпітaлoвклaдeнь й eкoнoмічним poзвиткoм 
дeякиx нaпpямів діяльнocті. 

Вдocкoнaлeння cтaндapтів буxгaлтepcькoгo oбліку тpивaє і здійcнюєтьcя 
шляxoм дepжaвнoгo peгулювaння. Як пpиклaд мoжнa нaвecти зміни в 
П(C)БO, щo пpoявляють ceбe в кopeктивax визнaчeнь тa пунктів в 
Пoлoжeнняx тa зaміні П(C)БO 1 «Зaгaльні вимoги дo фінaнcoвoї звітнocті» нa 
НПCБO 1 «Зaгaльні вимoги дo cклaдaння фінaнcoвoї звітнocті», П(C)БO 20 
«Кoнcoлідoвaнa фінaнcoвa звітніcть» нa НПCБO 2 «Кoнcoлідoвaнa фінaнcoвa 
звітніcть», які є пpoтoтипaми МCБO 1 «Пoдaння фінaнcoвoї звітнocті» тa 
МCФЗ 10 «Кoнcoлідoвaнa фінaнcoвa звітніcть». Внacлідoк тaкиx пepeтвopeнь 
булo cкacoвaнo дeкількa П(C)БO тa зaпpoвaджeнні нoві фopми звітнocті, 
з’явивcя нoвий пoкaзник в звітнocті (інший cукупний пpибутoк), видaлeнo 
пoкaзники нaдзвичaйниx дoxoдів і витpaт, тaкoж cкacoвaнo poзпoділ пoдaтку 
нa пpибутoк нa двa cубpaxунки – 981 тa 982, зміни дo клacифікaції 
зoбoв’язaнь, зникнeння «нaдзвичaйниx» пoкaзників із cиcтeми звітувaння, якe 
oзнaчaє, щo діяльніcть підпpиємcтвa більшe нe poзділяєтьcя нa звичaйну тa 
нaдзвичaйну, зміни дo плaну paxунків тa Інcтpукції. 

Мeтoю пpийняття нaціoнaльниx cтaндapтів cтaлo пpивeдeння пopядку 
cклaдaння фінaнcoвoї звітнocті у відпoвідніcть дo МCФЗ. Тaким чинoм, 
дocягaєтьcя викoнaння нopми Зaкoну Укpaїни «Пpo буxгaлтepcький oблік тa 
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фінaнcoву звітніcть в Укpaїні», і нaціoнaльні пoлoжeння (cтaндapти) нe 
cупepeчaть міжнapoдним.  

Ocнoвними пepeдумoвaми нeoбxіднocті удocкoнaлeння буxгaлтepcькoгo 
oбліку відпoвіднo дo МCБO є:  

1) збільшeння кількocті підпpиємcтв, щo зaймaютьcя міжнapoдним 
бізнecoм; 

2) пpивaтизaція мaйнa cпpиялa cтвopeнню знaчнoгo пpивaтнoгo ceктopу 
eкoнoміки;  

3) poзшиpeння вepтикaльниx і гopизoнтaльниx гocпoдapcькиx зв’язків 
пpизвeлo дo aктивізaції caмocтійнocті cуб’єктів гocпoдapювaння, яким для 
пpийняття pішeнь нeoбxіднa якіcнa інфopмaція, якa відoбpaжaє уcі 
eкoнoмічні пpoцecи; 

4) виxід укpaїнcькиx підпpиємcтв нa міжнapoдні фінaнcoві pинки 
вимaгaє нaдaння фінaнcoвoї звітнocті відпoвіднo дo міжнapoдниx cтaндapтів;  

5) пoтpeбa в знaчниx інoзeмниx кaпітaлax. 
Пpи cклaдaнні НП(C)БO 2 зa ocнoву булo взятo МCФЗ 10. Пpoтe cлід 

відмітити, щo НП(C)БO 2 відoбpaжaє лишe ocнoвні пoлoжeння МCФЗ 10, 
ocкільки нe poзкpивaє pяду вaжливиx питaнь щoдo кepівництвa із 
зacтocувaння (дoдaтoк Б у МCФЗ), дaти нaбpaння чиннocті тa пepexoду нa 
МCФЗ (дoдaтoк В у МФЗ), щo є вaгoмим нeдoлікoм.  

МCФЗ і П(C)БO – цe cтaндapти oднoгo пopядку, aлe pізниx pівнів. Звіту 
бeз oбліку нe бувaє, і зaвдaння Cтaндapтів – cпpямoвувaти і peгулювaти 
буxгaлтepcький oблік тaк, щoб нa бaзі oтpимaниx тaким чинoм дaниx нaдaти 
кopиcтувaчaм дocтoвіpну, пoвну тa нeупepeджeну інфopмaцію у нaлeжнo 
oфopмлeниx фінaнcoвиx звітax. Цe і є мeтa буxгaлтepcькoгo oбліку як нa 
міжнapoднoму pівні, тaк і нa нaціoнaльнoму.  

Зaгaлoм мeтoю cклaдaння фінaнcoвoї звітнocті тa кoнcoлідoвaнoї 
фінaнcoвoї звітнocті є її викopиcтaння як інфopмaційнoгo pecуpcу під чac 
oбґpунтувaння тa пpийняття упpaвлінcькиx pішeнь. 

Гoлoвнoю пpoблeмoю тpaнcфopмaції НП(C)БO в МCФЗ є питaння 
глибoкoгo poзуміння міжнapoдниx cтaндapтів, aджe ми cтикaємocь з 
пpoблeмoю oбізнaнocті в дaній cфepі, чіткій peглaмeнтaції, відcутнocті 
peкoмeндaцій, інтepпpeтaцій, якa б дoзвoлилa нaм уcпішнo зacтocoвувaти вжe 
нaбуті нaвики і знaння в oтpимaнні бaжaниx peзультaтів.  

Для уcпішнoгo впpoвaджeння МCФЗ в нaшій кpaїні, в пepшу чepгу 
нeoбxіднo зaймaтиcя пoліпшeнням бізнec-клімaту, вcтaнoвлeнням 
пapтнepcькиx віднocин між бaгaтьмa cлужбaми, інcтитутaми тa 
eкoнoмічними aгeнтaми, пpизнaчeнням відпoвідaльниx зa aдaптaцію і 
впpoвaджeння cтaндapтів, плaнувaння іннoвaційниx зaxoдів, які б мaли нa 
мeті підвищeння пpoфecійнoгo pівня буxгaлтepів нa якіcній ocнoві. 

Впpoвaджeння МCФЗ дoзвoляє вдocкoнaлювaти внутpішню cиcтeму 
упpaвління підпpиємcтвoм зa paxунoк викopиcтaння єдиниx мeтoдик oбліку з 
мeтoю упpaвління гocпoдapcькoю діяльніcтю, a тaкoж підвищити 
кoнкуpeнтocпpoмoжніcть кoмпaнії зa paxунoк зaбeзпeчeння нaдійнoю тa 
пpoзopoю інфopмaцією зaцікaвлeниx кopиcтувaчів. 



387 
 

У cвітoвoму cпівтoвapиcтві пpи cучacнoму зpocтaнні ділoвoї 
міжнapoднoї aктивнocті й oбcягів інoзeмниx інвecтицій aнaліз 
буxгaлтepcькиx cтaндapтів нaбувaє вeликoгo знaчeння. Poзмaїття cтaндapтів 
мoжe cкopoтити інтepнaціoнaльні пoтoки кaпітaлу й у тaкий cпocіб 
зaшкoдити eкoнoмічнoму poзвитку. Укpaїнa нe пoвиннa cтoяти ocтopoнь від 
тиx тeндeнцій, які oбумoвлюють cьoгoдні poзвитoк pинку кaпітaлів. У жoдній 
кpaїні cвіту фінaнcoвий pинoк нe мoжe poзвивaтиcя у відpиві від 
міжнapoднoгo pинку. Тoму для зaлучeння інoзeмниx інвecтицій, зacoби й 
мexaнізми poзкpиття фінaнcoвoї інфopмaції мaють відпoвідaли міжнapoдним 
нopмaм. 

Пepeвaги cклaдaння фінaнcoвoї звітнocті зa міжнapoдними cтaндapтaми 
дійcнo є, і вoни нeзaпepeчні для більшocті кopиcтувaчів фінaнcoвoї звітнocті. 
МCФЗ мoжнa poзцінювaти як інcтpумeнт глoбaлізaції eкoнoміки і cвітoвиx 
гocпoдapcькиx зв’язків. Пpинципи, зaклaдeні в пopядoк фopмувaння звітнocті 
згіднo з МCФЗ, poблять її aдeквaтнішoю і здaтнoю відoбpaзити іcтинний 
мaйнoвий cтaн opгaнізaції. У зв’язку з цим цінніcть МCФЗ cуттєвa нe тільки 
для інoзeмниx, aлe й для нaціoнaльниx інвecтopів. Цe щe paз підтвepджує 
нeoбxідніcть і кopиcніcть пpoцecу впpoвaджeння МCФЗ для вcіx ceктopів 
eкoнoміки Укpaїни. 

Міжнapoдні cтaндapти буxгaлтepcькoгo oбліку cлід poзглядaти як oдин із 
ocнoвниx фaктopів пpoдoвжeння і aктивізaції peфopми буxгaлтepcькoгo 
oбліку в Укpaїні. Poзуміння ocнoвoпoлoжниx ідeй і cуті міжнapoдниx 
cтaндapтів oбліку зaбeзпeчить в пoдaльшoму кopeктний підxід дo 
зacтocувaння в укpaїнcькій пpaктиці буxгaлтepcькиx pішeнь. 
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ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ 
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

 
Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їх 

специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, 
мають розподільний характер і відбивають формування і використання 
різноманітних видів прибутків, а також нагромаджень усіх суб’єктів 
господарювання. Крім того, ефективність фінансування підприємства 
визначається стратегією формування ресурсів, що залежить від форми 
власності, виду діяльності, територіального розміщення та інших факторів. Є 
очевидним, що зростання частки власних фінансових ресурсів стосовно 
позичених та залучених ресурсів сприятиме підвищенню ефективності 
фінансування підприємства.  

Дослідження свідчать, що під фінансовими ресурсами, на сьогодні, слід 
розуміти сукупність усіх грошових ресурсів, які надійшли на підприємство за 
певний період або на певну дату у процесі реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг – операційна діяльність), основних і оборотних засобів 
(інвестиційна діяльність) і видачі зобов’язань (майнових і боргових – 
фінансова діяльність). А будь-яке підприємство для фінансування своєї 
діяльності потребує достатнього обсягу фінансування, яке залежить від 
періоду обігу активів та відповідних їм пасивів. Активи й пасиви 
підприємницьких структур за строками обігу можна поділити на коротко- та 
довгострокові. Залучення того чи іншого джерела фінансування пов’язане з 
витратами зі сплати процентів за користування цими джерелами. Загальна 
сума коштів, що сплачується за користування певним обсягом залучених 
фінансових ресурсів, називається вартістю капіталу [1, с. 96]. 

Джерелами формування майна будь-якого підприємства є власні і 
позикові ресурси. У цілому інформація про розмір власних джерел подана в I 
розділі пасиву балансу. До них, у першу чергу, відносяться: 

− статутний капітал – вартісний відбиток сукупного внеску 
засновників (власників) у майно підприємства при його створенні. Розмір 
статутного капіталу визначається установчими документами і може бути 
змінений тільки за рішенням засновників підприємства і внесенню 
відповідних змін в установчі документи;  

− резервний фонд – джерело власних ресурсів, створений 
підприємством, відповідно до законодавства, шляхом відрахувань від 
прибутку. Резервний фонд має строго цільове призначення – 
використовується на виплату прибутків засновникам при відсутності або 
недостатності прибутку звітного року, на покриття збитків підприємства за 
звітний рік і ін.; 
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− фонди спеціального призначення – джерела власних ресурсів 
підприємства, утворені за рахунок відрахувань від прибутку, що залишається 
в розпорядженні підприємства; 

− нерозподілений прибуток – частина чистого прибутку, що не 
розподілена підприємством за станом на дату упорядкування звіту [2, с.136]. 

Склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів 
підприємства показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів 

підприємства 
 

Як бачимо з рис. 1, джерела формування фінансових ресурсів 
поділяються на внутрішні і зовнішні. Організація господарської діяльності 
вимагає відповідного фінансового забезпечення. Це найважливіше джерело 
формування майна будь-якого підприємства. Засоби утворення статутного 
капіталу залежать від організаційно-правової форми підприємства [3, с.55]. 

Зважаючи на вище викладене дослідження основних джерел 
формування власних фінансових ресурсів підприємства торгівлі, свідчить 
про необхідність формування відповідної політики, суть якої полягає 
забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого 
розвитку. Розробка політики формування власних фінансових ресурсів 
підприємства здійснюється за наступними основними етапами: 

1) аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у 
попередньому періоді;  

2) визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах; 
3) оцінка вартості залучення власного капіталу із різних джерел; 
4) забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових 

ресурсів за рахунок внутрішніх джерел; 
5) забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових 

ресурсів із зовнішніх джерел; 

Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства 

Внутрішні джерела 

Прибуток. що залишається у розпорядженні підприємства 

Амортизаційні відрахування від основних засобів, що використовуються, та 
нематеріальних активів 

Інші внутрішні джерела формування власних фінансових ресурсів 

Зовнішні джерела 

Залучення додаткового пайового або акціонерного капіталу 

Отримання підприємством безповоротної фінансової допомоги 

Інші зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів 
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6) оптимізація співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел 
формування власних фінансових ресурсів [4, с.106]. 

Таким чином, успішна реалізація розробленої політики формування 
власних фінансових ресурсів пов’язана з вирішенням наступних основних 
задач: забезпеченням максимізації формування прибутку підприємства з 
урахуванням допустимого рівня фінансового ризику; формуванням 
ефективної політики розподілу прибутку (дивідентної політики) 
підприємства; формуванням та ефективним здійсненням політики додаткової 
емісії акцій чи залучення додаткового пайового капіталу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ  
ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

 
На сьогоднішній день існує чимало проблем, які повинна вирішити 

Україна як одна з незалежних держав і як повноправний суб’єкт 
міжнародних відносин. В умовах глобалізації економіки роль 
зовнішньоторговельних відносин набуває дедалі більшого значення.  

На сьогоднішній день дана тема є актуальною, оскільки останні події, 
що відбулися в Україні в 2013-2015 роках довели уразливість української 
економіки від зовнішніх факторів, що виражаються в конкретних діях 
торговельних партнерів країни. За два роки Україна втратила чверть всіх 
іноземних інвестицій, залучених за роки незалежності. Зараз країна змушена 
шукати нові ринки збуту, а основним завданням на сьогодні для України є 
завоювання цільових ринків та посилення ринкових позицій. Важливим 
також є пошук балансу у взаємовідносинах з різними інтеграційними 
угрупованнями та окремими державами. 

Важливість відносин України та латиноамериканських держав 
обумовлюється спільністю геополітичних інтересів, подібністю становища в 
системі країн-боржників і країн-кредиторів, подібністю або близькістю 
підходів до проблематики міжнародної безпеки тощо. Саме тому актуальним 
є дослідження перспектив розвитку зовнішньоекономічних відносин України 
з країнами Латинської Америки.  
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Проблеми розвитку співробітництва України з латиноамериканськими 
країнами досліджували такі українські дипломати й вчені, як             
Ю. Богаєвський, В. Каспрук, В. Кириченко, М. Сірук, В. Чабанний та ін. [3, с. 8].  

Останнім часом країни Латинської Америки почали диверсифікувати 
свої торговельні зв’язки. Сьогодні вони шукають нових експортерів та 
імпортерів у всьому світі. Розвиток стосунків з Латинською Америкою 
відкриває для нас вагомі перспективи, такі як нові серйозні ринки збуту для 
українських підприємств. До того ж Україна прямо зацікавлена в 
максимальному економічному зближенні з країнами МЕРКОСУР, а розвиток 
стосунків з Бразилією – це своєрідний ключ до активізації відносин з 
потужними економіками об’єднання БРІКС.  

Структура міжнародної торгівлі України з країнами Латинської Америки 
характеризується різкими змінами в обсягах зовнішньоторговельного 
обороту, якщо порівнювати високорозвинуті і слаборозвинуті 
латиноамериканські країни. За даними державного комітету статистики 
України у 2014 році обсяг експорту України до країн Латинської Америки 
склав приблизно 518010,4 тис. дол. США. Майже 30% всього обсягу – це 
експорт України до Мексики, ще 22% - експорт до Бразилії. Близько 16% - до 
Куби, 9% - до Колумбії, 5% - експорт в Домініканську республіку, 4% - в 
Аргентину, решта 14% складають обсяг експорту в інші країни Латинської 
Америки.  
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Рис. 1. Географічна структура експорту України з країнами Латинської 

Америки, 2014 рік, тис. дол. США [4] 
 

Це дає змогу зробити висновок, що серед країн латиноамериканського 
регіону Бразилія залишається найважливішим торгово-економічним 
партнером України. Протягом останніх років відносини між державами мали 
позитивну тенденцію до наростання взаємних обсягів торгівлі.  

Щодо імпорту, то за даними державного комітету статистики України у 
2014 році обсяг імпорту України з країн Латинської Америки склав 
приблизно 845464 тис. дол. США. Близько 32% складає імпорт з Бразилії, 
25% - імпорт з Еквадору, 11% - з Мексики, 8,5% - з Аргентини, 8% - з 
Гватемали, 3,5% - з Коста-Ріки, решта 12% складають імпорт з інших 
латиноамериканських країн. 
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Рис. 2. Географічна структура експорту України з країнами Латинської 

Америки, 2014 рік, тис. дол. США [4] 
 

Якщо розглядати динаміку зовнішньоторговельних відносин України з 
країнами Латинської Америки, можна помітити, що в період з 2005 по 2010 
рік обсяг експорту зріс на 54,7%, а імпорту – на 98%. Це пояснюється 
стрімким розвитком відносин між даними країнами, як торговельних так і 
політичних. Однак вже в 2014 році обсяги експорту та імпорту скоротилися. 
Варто, однак, зазначити, що це був складний рік для української економіки і 
для України в цілому, а експорт та імпорт зменшився не лише стосовно 
латиноамериканських країн.  

 
Рис. 3. Динаміка імпорту-експорту України з країнами Латинської 

Америки, 2005-2014 роки, тис. дол. США [4] 
 
Перспективами розвитку зовнішньоторговельних відносин з країнами 

Латинської Америки є: 
- орієнтація зовнішньоекономічних відносин на співробітництво на 

рівні об’єднань, фірм, підприємств; 
- створення комплексної державної стратегії розвитку 

торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва [1]; 
- покращення транспортного забезпечення взаємної; 
- створення ефективної системи інформаційного забезпечення 

економічної взаємодії [2, c.8]; 
- вивчення програм і проектів МАБР, залучення до його програм; 
- співробітництво з «Групою Ріо»; 
Підводячи підсумки, варто сказати, що на сучасному етапі розвитку 

Латинська Америка та Україна є регіонами, що активно розвиваються і 
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мають можливість суттєво покращити своє становище в міжнародному 
співтоваристві. Відносини з будь-якою групою держав можуть будуватися на 
комплексній основі, коли багатосторонні форми взаємодії підкріплюються 
двосторонніми конструкціями, кожній з яких властива своя специфіка. Однак 
основу цієї багатоярусної будівлі має становити міцний підмурок — система 
спільних цінностей і довгострокових завдань розвитку, гармонізація 
національних інтересів сторін. 
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FACTORS FOR THE STABILITY OF AN ENTERPRISE 

 
Business activity is a set of interrelated business processes that depend on 

many different factors. Being closely related, these factors often influence on 
viability of the Сompany results: one - positive, the other - negative. The negative 
impact of some factors can reduce or even negate the positive effects of others. 

The effectiveness of the organization as an integrated system is defined by 
two areas. The external environment is the source of the information and factors of 
production (resources), the characteristics of the internal environment, the ability 
of the conversion of these resources into production. 

Thus, the external environment is a set of variables that are interlinked with 
the «enterprise» system, affecting its performance, but not directly exposed by the 
managers of the enterprise. The internal environment is, in fact, the company itself, 
i.e., rigidly defined the relationship of components that have a direct impact on the 
process of transformation of resource flows in streams production. 

Consideration of the enterprise as a system in constant interaction with the 
environment, leading to the classic division into external and internal factors. The 
first is external to it, they change little or no power over the will of the enterprise; 
the latter is directly dependent on the organization of work of the enterprise [3]. 

This approach is not without advantages, chief of which is the simplicity and 
wide practical application: an analysis of the external environment and internal 
strengths and weaknesses of the organization is an important step in the analysis of 
the enterprise, as well as planning, especially strategic. 
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On the other hand, it seems that the study of the stability of the company need 
to bring a more detailed classification of factors - their separation into separate 
groups for more than one criterion in order to identify the place of each factor in 
their total population. Such a classification, first of all, allows to characterize the 
effect of changing factor in the activity of the enterprise, using multiple 
classification criteria. Secondly, it enables to identify those factors that may be 
enhanced stability of the enterprise. 

Taking into account all areas of functioning of the enterprise in market 
conditions, we propose to classify all of the factors as follows [2, p.24]: 

 

Depending on the belonging 
to the enterprise environment: 

- environmental factors (factors of 
direct influence; indirect impact factors);  

- internal environment factors. 

Depending on the nature: - economic;  
- non-economic. 

Depending on the 
predictability: 

- predictable;  
- unpredictable (random). 

Depending on the 
monitoring and management 
capabilities: 

- managed;  
- unmanaged. 

For the duration of the 
action: 

- once in force;  
- batch;  
- permanent. 

 
It seems necessary to specify the proposed classification factors. 
1. External and internal factors. 
The external environment is traditionally divided into direct effects of 

environment (meso-environment) - the different groups whose interests are 
affected by the activities of the enterprise, and indirect effects (the macro) 
environment. For direct exposure factors include: consumers, shareholders, 
suppliers, investors and creditors, competitors, resellers, federal and local 
authorities, the public and various public organizations. Macromedia is 
international, economic, political, legal, socio-cultural and technological factors 
[3]. Changes in these factors do not have a direct impact on the activities of a 
particular enterprise, but indirectly affect the functioning of all the economic 
agents of the state or region. 

2. Economic and non-economic factors. 
Financial and economic activities of the enterprise depends on the changes in 

the environment, both economic and non-economic. For example, the production 
and sales plan can not be executed due to violation of the delivery contract to the 
supplier, equipment failures, emergency situations of natural and man-made. The 
growth of the tax burden and inflation affect the increase in cost; changes in the 
exchange rate can lead to a deterioration of the financial condition and bankruptcy. 
Economic factors can be divided into financial and commercial. Financial factors - 
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it is mainly indirect influence factors: the exchange rate, inflation, the yield on the 
capital market, interest rate on loans, the situation in the stock market.  

3. Predicted and unpredictable (random) factors. 
The existence of such an element of the market environment, as the risk 

determines the possibility of occurrence of adverse or favorable changes in the 
environment for the enterprise, which can not be predicted in advance. Such 
changes or factors referred to unpredictable (random) [1, p.51].  

4. Managed and Unmanaged factors. 
Controllable factors - variables that can affect the company in order to 

minimize the negative effects of their changes or increase the positive effect. 
Reducing the negative effects of risk can be done through the adoption of 
administrative decisions (impact on the internal environment factors); 
implementation costs, changes in the terms of contracts with contractors. 
Uncontrollable factors are not subject to any influence on the part of enterprises 
and reduce the negative effects of their actions, the company may, by taking into 
account their impact in development strategies. Widely spread is the identification 
of controllable factors and factors of the internal environment, although this 
approach seems quite generic and not always consistent with the practices. 
Examples of control external factors may stimulate demand for the products, 
control actions provider, if the company is the main customer, etc. 

5. Single factors, periodic factors and factors of continuous actions. 
These factors can vary the number of impacts or lasting impact on the 

functioning of the economic system. Single may be, for example, the impact of a 
natural disaster or default supplier when the contract of a single delivery. Such 
changes in environmental factors should be considered as a single action, although 
the risk of their occurrence can be constant, that is caused by not changing over 
time causes [1, p.49]. If environmental factors influence in about equal time 
intervals (for example, seasonal fluctuations of consumer demand), they are called 
cyclical factors. It is necessary to clarify that periodically acting can only be 
classified as projected changes in the environment, but not random repetition of the 
influence of the same factors. Most environmental factors, no doubt, are 
permanent: competition, changes in demand for goods caused by the change of the 
life cycle stage, technical and technological changes, etc [2, p.26]. 

Among the above mentioned factors affecting the sustainable development of 
enterprises should be considered separately innovations, which are the most 
important resource of contemporary economic development. The total acceleration 
of scientific and technological progress, globalization and the internationalization 
of the market, increased competition is accompanied by a reduction in terms of the 
action of competitive advantages and the need to market the division into sectors, 
niches and microsystems. As a result, innovation has become a key success factor, 
if not the only means of survival of the enterprise. 

In other words, innovation means change, and change means development. 
This thesis is relevant not only at the macroeconomic level. It retains its value and 
microeconomics at the level of the individual enterprise. In this context, the 
development should be understood as a change for the better. Improved products 
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and services, business process allows you to create new values. Innovation is no 
longer a privilege of the research units. They have become an important part of 
every stage of the business process. The introduction of the new becomes an 
integral feature of the organizational culture and is included in the daily activities. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

На сучасному етапі розвитку економіки підприємства витрати 
виступають важливим аспектом його економічної стійкості, 
конкурентоспроможності та ефективності виробництва. Підтримка 
оптимального рівня витрат є важливою умовою його виживання та розвитку. 
Управління витратами – найважливіший інструмент досягнення 
підприємством високого економічного результату. 

Перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать від 
поведінки витрат та управління ними. Вміння планомірно й раціонально 
керувати ними в періоди погіршення кон’юнктури ринку підвищує шанси на 
виживання. Управління витратами є важливою функцією економічного 
механізму підприємства, це підтверджує численна кількість науково 
обґрунтованих концептуальних конструкцій, методів та моделей системи 
управління.  

Вагомий внесок у дослідженні особливостей формування системи 
управління витратами та її складових здійснили вітчизняні вчені: Голов С.Ф., 
Гордієнко В.М., Грещак М.Г., Давидович І.Є., Загородній А.Г., Карпова Т.І., 
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Озеран В.О., Попов О.О., Садовська І.Б., та ін. 
Вони вважають, що реальним напрямом зменшення витрат є розробка 
системи управління ними. 

Метою даної роботи є висвітлення економічної сутності управління 
витратами підприємства. 

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат 
щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і 
стимулювання їхнього зниження. Це є важлива функція економічного 
механізму будь-якого підприємства [1, с. 22]. 
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Система управління витратами має функціональний та організаційний 
аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми:  

− пошук і виявлення чинників економії ресурсів;  
− нормування витрат ресурсів;  
− планування витрат за їхніми видами;  
− облік та аналіз витрат;  
− стимулювання економії ресурсів і зниження витрат.  
 Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці 

підприємства залежно від його розміру (відділи, бюро, окремі виконавці). На 
сьогодні ефективне управління витратами – це шлях до досягнення 
підприємством високих економічних результатів. Це складний, 
багатоаспектний та динамічний процес, що включає управлінські дії, ціллю 
яких є досягнення високого економічного результату.  

Вивчення економічної літератури показало, що існує досить різне 
трактування поняття «управління витратами». Серед вчених немає однієї 
думки щодо визначення сутності «управління витратами». Розглянемо 
тлумачення поняття «управління витратами» у економічній літературі в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Визначення поняття «управління витратами» в літературних джерелах 

Автор Визначення поняття «управління витратами» 
І. Є. Давидович  Динамічний процес, який включає управлінські дії, мета яких 

полягає у досягненні високого економічного результату 
діяльності підприємства через виконання всіх функцій, які 
властиві управлінню будь-яким об’єктом [2]. 

С. Ф. Голов  Специфічна функція управління, яка забезпечує планування, 
організацію, мотивацію, контроль та регулювання витрат 
діяльності; принципово нова система, яка дає змогу чітко 
відстежувати, аналізувати й контролювати витрати [3]. 

Г. Фандель  Планомірне формування витрат на виробництво та збут продукції 
й контроль за їх рівнем [4]. 

А. А. Пилипенко  Система принципів і методів розробки й реалізації управлінських 
рішень, заснована на використанні об’єктивних економічних 
законів відносно формування й регулювання витрат, забезпечення 
ефективного використання ресурсів і капіталу підприємства в 
різних видах його діяльності відповідно до стратегічних та 
поточних цілей розвитку [5]. 

О. В. Крушельницька  Складний багатоаспектний та динамічний процес, що включає 
управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного 
результату діяльності підприємства; система принципів та 
методів розробки і реалізації управлінських рішень, заснованих 
на використанні об’єктивних економічних законів [6]. 

А. І. Ясінська  Полягає у цілеспрямованому впливові на витрати для зміни 
їхнього складу, структури або поведінки у зв’язку зі зміною умов 
виробничо-господарської діяльності підприємства [7]. 

  
 За даними таблиці можемо сказати, що в формуванні даного поняття 

науковці дотримуються системного підходу. У визначенні категорії 
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«управління витратами» більшість авторів визначають взаємозв’язок витрат 
та високого економічного результату підприємства, адже, управління – це 
процес вирішення проблем під час досягнення цілей. До того ж, з позицій 
економічної теорії будь-яку діяльність підприємства правомірно розглядати 
як перетворення витрат в результати. 

В управлінні витратами використовують різноманітні методи 
управління, а саме: директ-костинг (direct-costing), стандарт-кост (standard-
cost), таргет-костинг (target-costing), абзорпшен-костинг (absorption-costing), 
кайзен-костинг (kaizen-costing), СVР-аналіз, кост-кілинг, бенчмаркінг витрат, 
LСС-аналіз, метод ЕVА. 

Основними принципи управління витратами є: 
− системний підхід до управління витратами; 
− єдність методів, що практикуються на різних рівнях управління 

витратами; 
− управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу виробу – 

від створення до утилізації; 
− недопущення зайвих витрат; 
Дотримання даних принципів створює базу економічної 

конкурентоспроможності підприємства, завоювання ним передових позицій 
на ринку.  

Варто сказати також про основні цілі системи управління витратами: 
1) аналіз витрат ресурсів, споживаних найважливішими видами 

діяльності, для виявлення причин виникнення окремих витрат; 
2) ідентифікація та усунення витрат, що не додають цінності, тобто 

витрат тих видів діяльності, які можуть бути усунені без шкоди якості та 
корисності продукту; 

3) постійний пошук можливостей зниження витрат і економії 
коштів; 

4) прийняття рішень, націлених на підвищення 
конкурентоспроможності продукції тощо. 

 Таким чином, можна сказати що, управління витратами відіграє 
важливу роль як в обґрунтуванні управлінських рішень під впливом 
зовнішнього економічного середовища, так і в налагодженні ефективного 
внутрішньогосподарського управління та створенні ефективного механізму 
планування, контролю і аналізу витрат. Управління витратами на 
сьогоднішній день вийшло за межі традиційного впливу на витрати лише в 
процесі виробництва та поширилося на всі можливі витрати, які виникають 
або можуть з’явитися у фінансово-господарській діяльності підприємства. 
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ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Вивчення надання транспортних послуг, щоб забезпечувати якісне 
комплексне обслуговування міжнародних перевезень, досить давно 
породжена інтеграційними процесами в економіках розвинутих країн, що 
вимагає трансформації транспортної системи, яка розширює господарські 
зв’язки та забезпечує злагоджену міжнародну кооперацію. Цього можна 
досягти за допомогою впровадження відповідних логістичних структур 
(комплексів та центрів) та вдосконалення механізму інтеграції послуг 
транспортно-логістичних підприємств у міжнародну транспорту кооперацію. 

У даній роботі використовувалися дослідження таких вітчизняних 
вчених, як Є.В. Крикавський, А.Г. Кальченко, Р.Р. Ларіна, А.Г. Пдахута, а 
також російських науковців Неруша Ю.М., Гаджинського А.М. та інших. 

Мета полягає у виявленні можливих шляхів вдосконалення транспортно-
логістичного обслуговування національних перевезень. 

Головна проблема полягає в тому, що українські підприємства не є 
конкурентоспроможними, а тому можуть не лише не досягнути успіхів на 
європейських ринках, а й втратити внутрішній ринок. Це є реальною 
загрозою, оскільки європейські підприємства вже перебувають на порядок 
вище в технічному та технологічному розвитку. Тому українським 
управлінцям слід чітко усвідомлювати, що загрозою для вітчизняної 
економіки є відсутність європейських інвестицій. У зв'язку з відкриттям 
нового і досить об'ємного ринку європейські компанії мають альтернативу: 
або розширити експорт капіталу в Україну, налагоджуючи виробництво, або 
збільшити експорт готової продукції, інвестуючи лише логістику. 

Результати показали, що сьогодні вітчизняний транспорт у цілому 
задовольняє потреби економіки та населення у перевезеннях, однак рівень 
безпеки, показники якості та ефективності перевезень вантажів, рівень 
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екологічного навантаження на довкілля не задовольняють сучасним вимогам. 
Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в Україні є саме 
автомобільний транспорт, його частка становить 33,0% загального обсягу 
викидів, що перевищує аналогічний показник розвинених країн світу більш 
ніж в 1,7 рази.[2] 

Показники безпеки транспортного процесу не відповідають світовому 
рівню. Продовжує залишатися низьким рівень сервісного обслуговування 
споживачів, а наявний 105 транзитний потенціал і вигідне географічне 
положення країни використовуються лише на 70-75%. [2]   

У всіх галузях транспортного комплексу зберігається стійка тенденція 
старіння основних фондів, рівень зносу яких складає 50 - 65%, є також 
відставання у рівні транспортних технологій. Із зростанням обсягів 
перевезень загострилася проблема оновлення рухомого складу. 
Невідповідність між темпами зміни параметрів транспортної системи, 
проведенням інституціональних перетворень та зростанням вимог 
вітчизняної економіки до транспорту призведуть до відставання темпів 
розвитку транспортної галузі від потреб соціально-економічного розвитку 
країни.[4, c. 453] 

Системними проблемами розвитку транспорту України є:  
• наростаюче старіння основних фондів, яке приводить до 

невідповідності технічного та технологічного рівня вітчизняного транспорту 
європейським вимогам;  

• незадовільний транспортно-експлуатаційний стан існуючих 
автомобільних доріг та їх невідповідність високим темпам автомобілізації 
країни; 

• недостатній рівень обслуговування населення транспортом загального 
користування; 

• зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняного транспорту на 
світових ринках перевезень, що особливо важливо в умовах вступу до СОТ;   

• зменшення обсягів зовнішньоторговельних перевезень вантажів 
українськими судовласниками – частка українського флоту у міжнародних 
перевезеннях зменшилася з 55% у 1985 р. до 5,5 % у 2015 р.;  

• відставання розвитку транспортних технологій – інтермодальних 
перевезень, рівня контейнеризації, логістичних принципів управління 
вантажопотоками; 

• зростання транспортної складової у вартості товарів та високий рівень 
транспортоємності ВВП – 7,4 ткм/ дол. ВВП, у той час як у розвинених 
країнах – 1 ткм /дол. ВВП;  

• значне екологічне навантаження транспорту на оточуюче середовище, 
перш за все - автомобільного транспорту у великих містах.[1] 

Таким чином, основною проблемою розвитку транспорту України є його 
наростаюче технічне та технологічне відставання, що не сприятиме 
подальшому економічному розвитку країни, її європейській інтеграції та 
може привести до незадовільного рівня транспортного обслуговування, 
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зменшення швидкості просування товарів, залежності зовнішньої торгівлі від 
іноземного транспорту, втрати конкурентоспроможності вітчизняного 
транспорту, росту аварійності та екологічного навантаження. Вирішення цих 
проблем є особливо важливим в умовах переходу національної економіки в 
фазу інтенсивного економічного зростання та курсу на європейську 
інтеграцію. 

Курс на європейську інтеграцію вимагає відповідної гармонізації 
транспортної політики з ЄС. Основними принципами транспортної політики 
відповідно до Білої книги ЄС є: досягнення балансу використання різних 
видів транспорту; розміщення користувачів у центр транспортної політики, 
чітке визначення їх прав та обов’язків; зменшення рівню аварійності на 
автомобільних дорогах; використання науково-технічних досягнень для 
створення екологічно чистого транспорту; управління результатами 
транспортної глобалізації, зокрема адекватне суспільне фінансування 
інфраструктури в нових країнах-членах ЄС [2]. 

Важливим завданням є усунення численних бар’єрів під час 
переміщення вантажів через кордон України, адаптація митних процедур ЄС 
шляхом удосконалення митного законодавства, спрощення процедур 
прикордонного і митного контролю, приведення умов роботи прикордонних 
пунктів пропуску у відповідність із європейськими нормами. [3, c. 14] 

В умовах інтеграційного розвитку світового господарства, 
трансформація логістичних систем країн відповідно до міжнародних 
тенденцій розвитку набула швидких темпів і якісних результатів. Це 
проявляється, безпосередньо, у розвитку співпраці по міжнародним 
транспортним коридорам, запровадженні системи національних логістичних 
центрів, що дозволяють користуватися одночасно перевагами всього 
логістичного комплексу, використанні мультимодальних перевезень, як 
можливостей успішного транспортування, незалежно від дистанцій, типу 
вантажу, чи інших факторів. 

Таким чином, у даний час є необхідним розроблення національного 
механізму участі підприємств у логістичному центрі та використання ним 
системи мультимодальних перевезень, враховуючи при цьому можливі 
організаційні та інфраструктурні трансформації. Особливо забезпечення 
технічного та технологічного стану логістики сучасним вимогам, його 
обслуговування, повинно здійснюватись за рахунок додаткового, або 
оновленого раціонального фінансування. Ці та інші проблеми, особливо в 
Україні, ускладнюються й тим, що самі логістичні центри часто знаходяться 
на стадії розробки. Тому саме нова оснащеність та наявність механізму 
співпраці різних видів транспорту запустить розвиток системи 
мультимодальних перевезень.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Підприємництво є важливим сектором вітчизняної економіки, який 
сприяє насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих 
місць, зменшенню безробіття тощо. На сьогодні, з розвитком малого 
підприємництва держава пов’язує проведення структурних змін, 
забезпечення впровадження реформ в економіці та вирішення соціальних 
проблем суспільства. 

Розгляд тенденцій і особливостей розвитку малого           
підприємництва зробили Р. Кантільйон, А. Маршал, А. Сміт, Ж.-Б. Сей,           
Й. Шумпетер,                    М. Туган-Барановський та ін. Серед вітчизняних 
науковців сутність малого бізнесу досліджують Н. Бех, В. Білик,           
Л. Васильєва, В. Виговська,                           Б. Данилишин, О. Кондрашов 
та ін. Однак, незважаючи на значні напрацювання, дослідження розвитку 
малого бізнесу все ще залишається актуальним і потребує подальшого 
поглибленого вивчення. 

З метою вивчення сучасних тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні 
необхідно дослідити динаміку економічного розвитку суб’єктів малого 
підприємництва, їхнє місце і роль у сучасній економіці України. 

За даними Держкомстату України станом на 01.01.2014 року кількість 
великих підприємств становила 0,1%, середніх 4,7%, малих 95,2 %           
до загальної кількості. Темп росту кількості малих підприємств протягом 
2012-2014рр. становив 94%, а за період 2012-2013 рр. він склав108%           
це свідчить про зменшення кількості малих підприємств в           
Україні (табл.1). 
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Таблиця 1 
Кількість суб’єктів господарювання в Україні за період з 2012 по 2014рр. 

одиниць [3] 
 

 
Роки 

Підприємства 

великі середні Малі Усього 
 

2012 698 20189 344048  
364935 

 
2013 659 18859 373809 393327 

 
2014 497 15906 324598  

341001 

 
Вагомим показником аналізу економічного стану підприємництва як в 

країні, так і регіоні є показник кількості малих підприємств на 10 тис. осіб 
населення, який протягом 2010 – 2013 років по Україні залишався майже 
незмінним і становив 70 малих підприємств, що значно менше , ніж в 
попередні роки [1]. Найліпше значення цього показника було у 2007 р. – 84 
одиниці. Як зазначають провідні експерти «…в Німеччині 97 % підприємств 
є малими, в інших країнах Європейського союзу їхня частка дещо більша: у 
Великобританії вона становить 98%, в Іспанії, Франції та Італії – 99%. В 
найрозвиненіших країнах «великої сімки» — США та Японії – дана величина 
досягає 99%» [2]. 

На сучасному трансформаційному етапі розвитку органами державної 
влади всіх рівнів значна увага приділяється стимулюванню розвитку 
підприємництва. Для цього були прийняті і реалізуються закони України 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців щодо спрощення реєстрації осіб як платників 
податків», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014-2024 роки», «Про утворення територіальних органів 
Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва», регіональні та місцеві програми підтримки малого і 
середнього підприємництва [1]. 

Низка реалізованих реформ минулих років так і не дали відповідь на те, 
яким чином управлінці прагнули перебудувати існуючу економічну систему. 
Відбулося ухвалення значного числа нормативно-правових актів, які істотно 
змінили правове підґрунтя підприємницького та інвестиційного клімату в 
країні. Проте суттєвої активізації підприємництва та заохочення інвестування 
не спостерігалося. Навпаки – фіксувалася поведінка економічних агентів, що 
свідчило про зворотний ефект, який не можна пояснити несприятливими 
макроекономічними умовами.  
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Розвиток малого підприємництва в Україні гальмують наступні системні 
проблеми: 

1) відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо 
підтримки малого підприємництва. Це питання ще не посіло належного місця 
і в діяльності місцевих органів державної виконавчої влади; 

2) неймовірно важкий тягар оподаткування, що примушує багатьох 
суб'єктів малого підприємництва збочити в тіньову економіку; 

3)низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності; 
4) відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку 

малого бізнесу, як підприємництва в цілому; 
5) обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів. 

Багато малих підприємств розпочали свою діяльність через відсутність 
достатньої суми стартового капіталу, власних виробничих площ та 
устаткування тощо. 

З огляду на це, можна надати наступні рекомендації щодо 
першочергових заходів ефективної підтримки та визначення головних 
перспектив розвитку малого підприємництва: 

1) впровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності 
малих підприємств; 

2)вирішення питань щодо організаційного забезпечення малого 
підприємництва, насамперед: розробити та прийняти цільові і регіональні 
програми розвитку та підтримки малого підприємництва з відповідним 
фінансовим та організаційним забезпеченням; 

3)розробити єдину систему реєстрації та легалізації суб'єктів 
підприємництва; 

4)формування та розвиток системи фінансової підтримки малого 
підприємництва, для чого в першу чергу необхідно: внести зміни та 
доповнення до Закону України "Про систему оподаткування" та інші закони, 
в яких передбачити скорочення кількості зборів та відрахувань, перехід на 
єдиний сукупний податок, введення системи патентів для громадян-
підприємців (фізичних осіб), звільнення від оподаткування частини прибутку 
(доходу), що спрямовується на рефінансування суб'єктів малого 
підприємництва. 

Реалізація намічених стратегічних напрямків сприятиме процесам 
виходу малого підприємництва України на європейський рівень розвитку, 
поліпшенню бізнес-клімату, зміцненню позицій малого підприємництва в 
загальній структурі вітчизняної економіки, модернізації у сфері малого 
підприємництва, спрямованої на збільшення його внеску у соціально-
економічний розвиток країни, підвищенню ефективності малого 
підприємництва, у тому числі збільшення його складової в обсягах 
вітчизняного промислового та сільськогосподарського виробництва, 
наповнення доходних частин державного та місцевих бюджетів. 
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ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ 

 
Умови формування ринкових відносин в Україні пов’язані з динамікою 

зовнішнього середовища, зниженням купівельної спроможності населення, 
загостренням конкурентної боротьби. Вони потребують пошуку засобів 
виживання підприємств та забезпечення їх ефективного функціонування. 
При цьому найбільш гостро відчувають на собі труднощі становища 
підприємства торгівлі, результати яких безпосередньо залежать від розробки 
стратегічних орієнтирів в забезпеченні виходу з кризи, стабілізації і розвитку 
торгівлі 

Отримання доходів – виручки від реалізації товарів, свідчить про те, що 
продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає 
вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, 
функціональними характеристиками та властивостям. 

Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства, 
за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з 
реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов’язань перед 
бюджетом та утворення чистого прибутку. 

Метою дослідження є визначення значення доходів у діяльності 
підприємства торгівлі. 

Дослідженням даної теми займалися такі вітчизняні науковці:            
В. І. Аранчін, Н. В. Бутенко, В. І. Блонська, Н. М. Іляш, А. А. Мазаракі,            
В. С. Марцин, Ю. В. Пономарьова, В. А. Сідун, Н. М. Ушакова. 

Дохідність підприємства є одним з найголовніших показників, які 
відображають його фінансовий стан. Такий показник відображає мету 
підприємницької діяльності. 

Доходи, які отримує підприємство торгівлі характеризуються 
абсолютними, структурними та відносними показниками.  

Абсолютний розмір доходів відображає загальну суму доходів, 
отриманих підприємством торгівлі загалом та від окремих видів діяльності в 
грошовій формі [2]. 

Залежно від виду діяльності, яка дозволила отримати доходи їх 
поділяють на: 
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- доходи від торговельної діяльності, тобто від продажу товарів, 
операцій та послуг; 

- доходи від виробничої діяльності; 
- доходи від посередницької діяльності; 
- доходи від інвестиційно – кредитної діяльності; 
- доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав підприємства. 
Склад доходів характеризується питомою вагою підприємства за окремі 

напрями діяльності в їх загальному обсязі. Цей показник дозволяє визначити 
найбільш доходні види діяльності підприємства та встановити пріоритети їх 
подальшого розвитку. 

Відмітимо, що важливе значення при отриманні доходів на підприємстві 
торгівлі відводиться валовому доходові. Валовий дохід від реалізації товарів 
характеризується сумою та рівнем доходів. 

Рівень валового доходу, як економічний показник характеризує 
залежність доходів від обсягу товарообороту та його структури, кількості 
ланок товаропросування, форми організації торговельного обслуговування. 
Рівень валового доходу може бути використаний для оптимізації структури 
товарообороту, вибору оптимальних схем руху товарів [1, с. 110]. 

Розмір доходів підприємства торгівлі залежить від розміру цін, які воно 
встановлює на власні товари та послуги. Розробка цінової політики 
підприємства покликана забезпечити умови досягнення його стратегічних 
цілей та завдань та окреслити принципи ціноуворення, методи визначення 
базового рівня цін. Залежно від свого положення на ринку підприємство 
може обрати цінові стратегії. 

Загалом цінові стратегії орієнтуються на: 
- збуті, які полягають в орієнтації на збільшення обсягів реалізації та 

максимізації своєї частки ринку у боротьбі з конкурентами; 
- прибутку, які полягають в орієнтації на отримання підприємством 

цільової норми та маси прибутку з кожної одиниці товарів, що реалізуються; 
- ринковій ситуації, що склалася [3]. 
Отже, обсяг доходів підприємства торгівлі залежить від реалізації 

товарів та послуг, від кількості продажів, від ціни їх закупівлі та реалізації. 
Для збільшення доходів підприємству торгівлі потрібно контролювати 
ситуацію на ринку, своєчасно реагувати на зміни кон’юнктури ринку та 
проводити реорганізацію на підприємстві. 

 Список використаних джерел: 
1. Блонська В.І. Прибуток торговельного підприємства та напрямки 
ефективного його використання / В.І. Блонська, Н.М. Іляш // Науковий вісник 
НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Результати діяльності підприємства, його конкурентоспроможність, 

стійкість до змін ринкового середовища головним чином залежать від 
ефективності системи управління підприємством, зокрема його витратами. 
Зважаючи на значну кількість методів управління витратами, менеджерам 
необхідно обирати такі з них, що забезпечували б досягнення підприємством 
поставлених цілей і були орієнтовані як на оперативне, так і стратегічне 
управління підприємством, а також дозволили б збільшити ефективність 
діяльності підприємства. 

Механізм управління витратами передбачає застосування певних 
методів та інструментів, за допомогою яких вивчаються витрати, 
досліджуються їхня поведінка, щоб управляти ними. Вибір методів полягає у 
застосуванні різноманітних способів і прийомів, за допомогою яких можна 
вивчити та отримати точну інформацію про витрати і на її підставі прийняти 
правильні управлінські рішення.  

У вітчизняній і зарубіжній економіці існують різні підходи до вирішення 
проблеми управління витратами. Але немає єдиної системи, яку б можна 
було б застосувати на всіх підприємствах. Існують ситуаційний, 
функціональний, предметний, процесний та системний методичні підходи 
управління витратами підприємства [1, с. 45]. 

Ситуаційний підхід передбачає набір обставин, які впливають на 
організацію і вміння правильно їх оцінювати. Сутність функціонального 
підходу полягає у вирішенні завдання через сукупність функцій, які потрібно 
виконати. Для застосування вибраних функцій управління вибирають 
декілька об’єктів для виконання, і оптимальним вважають той, за якого 
витрати на його реалізацію є мінімальними. 

Предметний підхід застосовується для удосконалення наявних об’єктів 
або систем. Він передбачає взаємозв’язок функцій управління і розглядає 
кожну з них як окремий неперервний процес для досягнення завдань.  

Процесний підхід розглядає функції управління як взаємопов'язані. Він 
складається з чотирьох взаємозалежних функцій: планування, організації, 
мотивації і контролю. Ці функції об'єднані сполучними процесами 
комунікації і прийняття рішень. 

Більш якіснішим підходом вважається системний підхід, суть якого 
полягає у розгляданні об’єкта дослідження як самостійної системи, яка 
взаємодіє з іншими системами. Управління витратами підприємства вимагає 
системного підходу до їхнього вивчення, метою якого є оптимальне 
використання ресурсів і забезпечення росту ефективності підприємства. 
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Системний аналіз можна визначити як сукупність процедур, теорій, 
системних уявлень, підходів, методів, прийомів, інструментарію, об'єднаних 
з метою розробки ефективного якісного управлінського рішення [2, с. 199]. 

Розглядаючи сутність кожного з підходів, потрібно враховувати 
технічні, економічні, організаційні та соціальні проблеми підприємства, 
складність яких збільшується в умовах ринкового середовища. 

Зарубіжний досвід, який переймають українські підприємства 
передбачає застосування принципово нових методів управління поточними 
витратами підприємства. Основними з них є: директ-костинг, абзопшин-
костинг, стандарт-кост, метод АВС, таргет-костинг, кайзер-костинг, CVP-
аналіз (аналіз точки беззбитковості), бенчмаркінг витрат, кост-кіллінг, LCC-
аналіз, метод VCC [3, с. 363 ]. 

В системі директ-костинг розробляють нормативи для витрачання 
різних ресурсів, на основі яких складають планові калькуляції для окремих 
видів продукції. Це дозволяє підприємству більш ефективно здійснювати 
цінову політику в стратегічному і тактичному плані, приймати рішення по 
встановленню цін на окрему продукцію та контрактам. Крім того, важливою 
позитивною рисою системи директ-костинг є те, що він дозволяє спростити 
процеси нормування, планування, обліку і контролю витрат. 

Суть методу абзорпшн-костинг полягає в тому, що всі витрати 
підприємства повністю розподіляються між продукцією, при цьому прямі 
витрати відносять безпосередньо на собівартість окремих видів продукції, а 
непрямі витрати розподіляють на види продукції пропорційно ставкам 
(коефіцієнтам) покриття. 

Стандарт-костинг – це комплексна система управління витратами. Вона 
об’єднує нормування, планування, аналіз і контроль. Використання цієї 
системи передбачає: попереднє нормування витрат за елементами і статтями; 
складання нормативних калькуляцій на продукцію; облік нормативних 
витрат і відхилень; аналіз відхилень; уточнення калькуляцій при зміні норм.  

Метод АВС передбачає оптимізацію витрат на основі їх структурування 
за критеріями важливості для створення. Так, витрати поділяються на 3 
групи: група А — найсуттєвіші витрати, їх значимість для створення 
продукції дуже висока і становить не менше 50 %; група В — суттєві 
витрати, їх значимість незначна і становить не менше 25 %; група С – інші 
витрати, частка яких не перевищує 25 % всіх витрат. 

Таргет-костинг – метод управління витратами за цільовою собівартістю. 
Дає змогу підтримувати стратегію зменшення витрат і реалізувати функцію 
планування нових продуктів, попереджувального контролю витрат і 
калькулювання цільової собівартості з урахуванням реальної ситуації на 
ринку. 

Характер методу кайзер-костинг полягає в постійному вдосконаленні 
якості процесів на всьому підприємстві за участі всіх його працівників, що 
дає можливість зменшити непродуктивні витрати. Перевага даного методу в 
тому, що він забезпечує постійне зменшення витрат і утримання їх на 
заданому рівні. 
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Метод CVP є співвідношенням трьох складових: «витрати – випуск – 
прибуток». Він набув широкого застосування в Україні, особливо в останні 
роки, через свою оперативність та ефективність. Він є досить простим 
методом, оскільки базується на легко обчислювальних показниках. Дає змогу 
швидко оцінити обсяг продажу продукції і її вплив на прибуток. 

Бенчмаркінг витрат – це метод управління витратами, який полягає у 
пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого 
підприємства-конкурента з метою порівняння з власним та переймання його 
найкращих методів роботи. 

Суть методу кост-кіллінг полягає у скороченні витрат підприємства без 
шкоди для його діяльності та перспектив розвитку. Перевагою цього методу 
є значне скорочення витрат підприємства, а недоліками – його значна 
жорсткість, оскільки скорочення витрат призводить до зменшення витрат на 
заробітну плату працівників, а через це і скорочення персоналу. 

Метод LCC-аналіз розраховує витрати за етапами життєвого циклу 
продукції і застосовується при стратегічному управлінні і охоплює період в 
декілька років. LCC-аналіз – це єдиний метод управління витратами, що 
враховує вплив інфляції через дисконтування грошових потоків у прийнятті 
рішень. 

Використання методу VCC вимагає інформаційну систему, яка буде 
використовуватись для оптимізації витрат. Головною особливістю методу 
VCC є дотримання двох умов: високого рівня кваліфікації управлінського 
персоналу та працівників обліково-аналітичних служб на підприємстві, де 
застосовується даний метод. 

Таким чином, розглянувши різні методи управління витратами, можемо 
зробити висновок, що головними факторами при виборі того чи іншого 
методу мають бути його відповідність особливостям організації 
підприємства, забезпечення можливостей поточного контролю за витратами і 
правильністю обчислення собівартості продукції. Правильність вибору 
найкращого для певного підприємства методу або групи методів дозволить 
покращити результати діяльності підприємства, підвищити його 
конкурентоспроможність, забезпечить ефективність управління, прискорити 
реагування на зміни в зовнішньому середовищі тощо. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 Для економічного розвитку як окремих суб'єктів господарювання, так і 
економіки держави загалом необхідно, щоб процес виготовлення продукції 
був ефективним, тобто здійснювався в умовах оптимального (раціонального) 
витрачання виробничих ресурсів, мінімальних витрат та максимальній 
прибутковості виробництва. Лише висока ефективність може забезпечити 
конкурентоспроможність підприємства, а внаслідок цього – його 
благополуччя та комерційний успіх. Економічна ситуація, що склалась 
сьогодні, диктує необхідність пошуку нових шляхів підвищення 
ефективності діяльності підприємств, аналізу причин і факторів, що 
стримують їх розвиток.  

Питанню аналізу й оцінки ефективності діяльності підприємств 
присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Так, 
дослідженням цих проблем займалися відомі вчені-економісти –            
Т. Хачатуров, Б. Плишевський, Р. Солоу, Е. Денісон, А.Анчишкін та ін. 
Питання діагностики стану господарської діяльності підприємств вивчали 
такі вчені, як: Ю. Василенко, А. Воронкова, Л. Костирко, Т. Косянчук, Л. 
Лігоненко, Н. Міценко, Є. Мних, О. Олексюк, А. Турило та багато інших. 
  На всіх етапах розвитку економіки основною її ланкою є підприємство. 
Аби бути успішною впродовж тривалого часу, щоб вижити і досягти своїх 
цілей, діяльність підприємства має бути як результативною, так і 
ефективною. Категорія «ефективність» на рівні підприємства характеризує 
зв’язок між величиною отриманого результату (ефекту) його діяльності й 
кількістю інвестованих або витрачених у виробництві ресурсів. Ефект – 
категорія, яка відображає перевищення результатів діяльності над витратами, 
пов’язаними з її здійсненням, у певному періоді часу. Проте абсолютна 
величина ефекту часто не вказує на ступінь результативності роботи 
підприємства [5, c. 498]. Ефективність діяльності підприємства – комплексна 
оцінка кінцевих результатів використання основних та оборотних засобів, 
трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний період 
часу, це категорія, яка виражає відповідність результатів і витрат 
підприємства цілям діяльності та інтересам власників [1, c. 187].  
 Процес вимірювання очікуваного чи досягнутого рівня ефективності 
діяльності підприємства методично пов’язаний, передусім, із визначенням 
належного критерію і формуванням відповідної системи показників [4, c. 91]. 
Критерій ефективності – категорія, яка вказує на підстави для оцінки 
ефективності, є її мірилом. Кількісна визначеність і зміст критерію 
відображаються в конкретних показниках ефективності діяльності 
підприємства.         
 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності 
підприємства включає кілька груп показників: 1) узагальнюючі показники 
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ефективності діяльності; 2) показники ефективності використання праці 
(персоналу); 3) показники ефективності використання виробничих (основних 
та оборотних) фондів; 4) показники ефективності використання матеріальних 
ресурсів; 5) показники ефективності використання фінансових коштів;          
6) показники якості продукції [ 2, c. 85 ].     
 Комплексна оцінка ефективності діяльності підприємства дозволяє 
виявити фактори впливу на неї, проаналізувати адекватність прийнятих 
управлінських рішень та дає змогу коригувати процес управління 
ефективністю.          
 У сучасних умовах господарювання підвищення ефективності діяльності 
підприємства є головним стратегічним напрямом розвитку всіх галузей 
економіки, об’єктивною необхідністю, викликаною вимогами економічних 
законів. Сутність проблеми підвищення ефективності полягає в тому, щоб на 
кожну одиницю витрат досягти максимального результату. 
 Важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності 
підприємства можна виділити три напрямки підвищення: ресурсний, 
технологічний та організаційний.       
 У межах ресурсного напрямку виділяють напрямки підвищення 
ефективності використання основних засобів, оборотних коштів та трудових 
ресурсів. До інтенсивних напрямків підвищення ефективності використання 
основних засобів можна віднести: механізацію та автоматизацію 
виробництва; технічне переозброєння та модернізацію; удосконалення 
технологічних процесів; скорочення тривалості операційного циклу 
виробництва; застосування прогресивних форм організації та управління 
виробництвом; підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня промислово-
виробничого персоналу.         
  До екстенсивних напрямків підвищення ефективності використання 
основних засобів можна віднести наступні: 1) скорочення простоїв 
обладнання внаслідок своєчасного забезпечення сировиною, матеріалами, 
напівфабрикатами та підвищення якості ремонтів і обслуговування 
обладнання; 2) збільшення кількості машино-змін роботи обладнання та 
скорочення кількості устаткування, що не працює; 3) введення додаткового 
обладнання [ 3, c. 105 ].         
 Найбільш проблемним з точки зору підвищення ефективності 
використання ресурсом виступає персонал підприємства. Напрямками 
підвищення ефективності роботи персоналу є: формування оптимального 
складу персоналу; заміна діючих технічних засобів на прогресивніші; 
модернізація устаткування (впровадження різного роду корпоративних 
систем управління, тобто програмного забезпечення для електронного 
документообігу, CRM і ERP-систем, включаючи корпоративні веб-портали); 
удосконалення управління та організації виробництва і праці; поглиблення 
спеціалізації виробництва; збільшення реального фонду робочого часу; 
створення раціональних структур управління; створення відповідного 
морально-психологічного клімату в колективі; моральне заохочення 
працівників; удосконалення систем оплати праці; застосування системи 
участі робітників у прибутках.         
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 Проблема визначення ефективності діяльності підприємства та пошуку 
шляхів її підвищення є складною і такою, що важко формалізується. Адже 
будь-яке підприємство – це складна система, яку важко спростити, не 
втративши при цьому її суттєвих характеристик. Насправді ця проблема 
комплексна, а тому для її вирішення слід застосовувати комплексний, 
системний підхід, ретельно досліджуючи всі підрозділи, служби 
підприємства та ті процеси, які в них відбуваються. Комплексний підхід до 
оцінки ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах 
господарювання дає змогу розробити напрямки підвищення ефективності 
його діяльності. 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.   
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ОФШОРНІ ЗОНИ: СУТЬ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
 
Вагомою рисою сучасного розвитку світової економіки є глобалізація, 

яка проявляється у зростанні економічної залежності між окремими 
країнами. Зовнішньою ознакою цього явища стали постійні значні обсяги 
зустрічних потоків товарів та послуг, капіталів, наукових розробок. У 
результаті сучасний світ перетворюється у складну систему, що постійно 
трансформується в напрямку: національне – інтернаціональне – 
транснаціональне – глобальне, складові елементи якої формують 
взаємозв’язану світову економіку. У середині XX ст. в міжнародній 
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господарській практиці почалося активне застосування фінансового 
інструменту, такого як міжнародне податкове планування. Передумовою для 
його здійснення стало утворення у різних країнах офшорних зон. 

На сьогоднішній день, вивченням комплексу проблем, пов’язаних зі 
створенням та діяльністю офшорних зон, займаються вчені багатьох країн. 
Необхідно відмітити науковий вклад Горбунова О., Грязнова Л., Данько Т., 
Зимелева О., Кузнецової Н., Мещерякової О., Окрут З., Піляєва Б., Стеченка 
Д., Тепермана В., Чінчікєєва В., Шеховцова А. та інших. Автори в своїх 
працях розглядають проблеми функціонування офшорних компаній, їх 
правовий статус, використання економічних пільг, специфіки розташування, 
а також вивчається досвід окремих країн щодо застосування офшорних зон 
для власного соціально-економічного розвитку. 

Міжнародний бізнес неможливий без чіткого управління грошовими 
потоками, зведення до мінімуму впливу державних структур на гнучкість 
фінансових операцій. Саме через офшорні структури працюють банки, 
страхові та інвестиційні компанії, холдинги, торговельні та виробничі 
компанії. 

Фінансовий центр, що привертає фінанси шляхом надання 
різноманітних пільг – це так званий офшор. Особливістю офшорної 
юрисдикції є поширення пільгового режиму виключно на нерезидентні 
компанії, які не здійснюють діяльність на території юрисдикції. Офшор – це 
один із найефективніших методів податкового планування.       

Одним із видів вільних економічних зон є саме офшорна зона. Їх 
відносять до вільно економічних зон, особливістю яких є створення для 
підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, 
високого рівня банківської та комерційної секретності, лояльність 
державного регулювання. При цьому учасники фінансово-кредитних 
операцій не є резидентами держави, на території якої укладаються і 
виконуються угоди, але користуються особливим правовим і податковим 
статусом. 

Впровадження офшорних структур дає можливість досягти:  
- самостійного оптимального фінансування власних інвестиційних 

проектів, створення і нарощування оборотних коштів, у тому числі за 
рахунок зниження невиробничих витрат; 

- вільного транснаціонального переміщення капіталів; 
- анонімності володіння і управління фінансами, бізнесом і майном; 
- здобуття оптимальних умов, обумовлених законодавством, при 

комерційних операціях. 
Однією з головних переваг офшорних зон є можливість залучення 

іноземних інвестицій за допомогою низьких податкових ставок, полегшеного 
валютного контролю та можливості вільного переміщення капіталу. Окрім 
цього офшорні зони створюють нові робочі місця, що напряму пов’язано з 
підвищенням рівня життя населення. 

Натомість, існують і негативні наслідки діяльності офшорних 
юрисдикцій пов’язані, в першу чергу, з податковою конкуренцією. Такі зони 
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надали можливість виводити колосальні суми коштів з національних 
економік, що наносить їм суттєвих економічних втрат. Однією з найбільших 
та найголовніших проблем у контролі за їх діяльністю є те, що досить 
проблематично розрізняти незаконну діяльність (відмивання коштів і 
відверте ухилення від сплати податків) і правову (легальні методи 
зменшення, або уникнення оподаткування). 

Як показує світовий досвід, уряди багатьох країн змінюють вектор своєї 
боротьби з негативним впливом від діяльності офшорних юрисдикцій, який 
здебільшого обмежувався створенням додаткових регуляторних механізмів. 
Україна є однією з тих країн що досить суттєво зазнали негативного впливу 
від діяльності офшорних юрисдикцій. Тому що офшорні центри і території 
можуть виступати як засобом легітимної мінімізації податкових зобов’язань 
суб’єктів господарювання, так і ухилення від оподаткування та виведення 
фінансових ресурсів з під контролю державних органів, що є реальною 
загрозою національній економічній безпеці. Відсутність адекватних заходів 
протидії використанню офшорних механізмів ухилення від оподаткування 
призводить до виникнення нерівних конкурентних умов, в яких перебувають 
законослухняні господарські суб’єкти у разі сплати конкурентами менших 
податків, що спонукає суб’єкти підприємницької діяльності до пошуку «схем 
оптимізації оподаткування», у тому числі і нелегальних. Не зважаючи на те, 
що у вітчизняному законодавстві застосовано один з найбільш оптимальних 
способів запобігання використання офшорних зон як засобу мінімізації 
податкових зобов’язань суб’єктів господарської діяльності шляхом 
підвищення рівня оподаткування операцій, що проводяться через офшорні 
центри, це не дає високого ефекту через те, що рівень додаткового 
оподаткування у цьому випадку є незначним, і високий рівень оподаткування 
в Україні стимулює підприємців шукати шлях мінімізації своїх зобов’язань 
або ухилення від оподаткування.  

Отже, реальною протидією процесам ухилення від оподаткування, у 
тому числі і шляхом використання офшорних механізмів може стати лише 
комплексна, узгоджена з іншими країнами та міжнародними організаціями, 
система політичних, правових, економічних, організаційних, технічних 
заходів направлених на обмеження можливостей проведення фіктивних 
фінансових операцій, метою яких є ухилення від оподаткування. Не 
зважаючи на те, що на міжнародному рівні адекватно оцінюється загрози від 
фінансових операцій, діяльність провідних країн світу та міжнародних 
організацій направлена на обмеження обсягів фінансових операцій через 
офшорні центри, їх успіхи на цей час не можна вважати достатньо 
ефективними, оскільки з одного боку, на світовому рівні не можна в повній 
мірі обмежити можливість незалежних держав встановлювати пільгові умови 
оподаткування для іноземних інвесторів, а з іншого — зацікавленість 
суб’єктів господарювання у зниженні обсягів податкових платежів. Основою 
національних програм та міжнародної співпраці в даному напрямку має стати 
оптимізація уніфікація оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, 
яка зробила би безперспективними спроби ухилення від сплати податків 
шляхом використання юрисдикцій інших країн.  



415 
 

Список використаних джерел: 
1. Волкова Ю.О. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного 
бізнесу / Ю.О. Волкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008.– 
№ 1. – С. 43–48. 
2. Гарасюк О. А. Обґрунтування економічної доцільності розвитку 
офшорного бізнесу в Україні / О. А. Гарасюк // Формування ринкових 
відносин в Україні. – Київ : НДЕІ, 2001. – Випуск 13. – С. 222–228. 
3. Косе Д. Д. Місце правового режиму оподаткування офшорної території у 
сфері регулювання економічних відносин / Д. Д. Косе // Часопис Київського 
університету права. – 2008. – № 1. – С. 18–23. 
4. Офіційний сайт Київської Аудиторської Служби, стаття «Оффшор: made 
in Ukraine?». –Режим доступу : http://www.kac.com.ua/articles/stat7.htm. 
 

Юpій Свічкар, Марина Зикова  
Нaуковий кеpівник: Ткачук О. М., д. е. н., професор 
Вінницький тоpговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
PЕГІОНAЛЬНІ AСПЕКТИ PОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОPГІВЛІ 

УКPAЇНИ  
 

 Зовнішня тоpгівля з позиції окpемих кpaїн pозглядaється як учaсть в 
міжнapодній тоpгівлі. Для нaшої деpжaви пpоблеми щодо поліпшення умов 
здійснення зовнішньої тоpгівлі мaють пpіоpитетне знaчення, що обумовлено 
нaступними пpичинaми: нaціонaльнa економікa знaходиться у фaзі глибоких 
pинкових тpaнсфоpмaцій, в ході яких фоpмується її стpуктуpa і інституційне 
сеpедовище, a учaсть в міжнapодній тоpгівлі pобить величезний вплив нa 
інтенсивність і спpямовaність пеpетвоpень; по-дpуге, зa остaнні pоки не було 
досягнуто високого pівня pезультaтивності зовнішньої тоpгівлі; по-тpетє, нa 
почaтку 2008 pоку відбувся вступ до глобaльної тоpгової інституційної 
системи – СОТ; по-четвеpте, Укpaїнa aктивно ініціює включення в 
євpоінтегpaційні пpоцеси, не ствоpивши для цього pеaльних економічних 
пеpедумов і мотивів; по-п'яте, величезні пpоблеми зосеpеджені у сфеpі 
конкуpентоспpоможності вітчизняних товapів і послуг нa світових pинкaх і в 
цілому конкуpентоспpоможності нaціонaльної економіки. 

 Дослідженням пpоблем pозвитку зовнішньої тоpгівлі зaймaлись тaкі 
економісти як A.С. Гaльчинський, В.Я. Дубик, О.С. Влaсюк, Т.М. Цигaнковa, 
A.С. Філіпченко, В.О. Сизоненко тa інші. 

 Метою дaного дослідження є визнaчення pегіонaльних aспектів 
pозвитку зовнішньої тоpгівлі Укpaїни. 

Знaчення зовнішньої тоpгівлі для економіки нaшої деpжaви в сучaсних 
pинкових умовaх нaдзвичaйно велике, aле пpоцес pозвитку зовнішньої 
тоpгівлі є досить склaдним, aдже пpоцес тpaнсфоpмaції Укpaїни із 
соціaлістичної економіки у pинкову дaє поштовх pозвитку пpоцесу її 
інтегpaції у систему світового господapствa.  

 Поступове входження Укpaїни у світовий економічний пpостіp тa ЄС 
виявляється в pозшиpенні її економічних, політичних, тоpгових, фінaнсово-
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кpедитних, господapських і технологічних зв'язків з іншими кpaїнaми світу. 
Зa їх допомогою господapство Укpaїни стaновить єдину господapську 
систему, якa pозвивaється нa основі суспільного поділу пpaці [2, c. 289]. 

Укpaїнa сьогодні співпpaцює з зовнішньотоpговельними пapтнеpaми 
пpиблизно зі 190 кpaїн і теpитоpій світу. Aнaліз геогpaфічної стpуктуpи 
експоpту товapів Укpaїни свідчить пpо домінувaння в ній кpaїн СНД, чaсткa 
яких у 2015 p. в експоpтних постaвкaх Укpaїни стaновилa 36,8 %. Нa дpугому 
місці в стpуктуpі укpaїнського експоpту товapів з незнaчним відpивом 
знaходяться кpaїни Aзії (25,7%), нa тpетьому – кpaїни Євpопи (25,3%). Чaсткa 
кpaїн Aфpики в експоpті товapів Укpaїни у 2015 p. стaновилa 8,2 %, Aмеpики 
– 3,8%, Aвстpaлії і Океaнії – 0,1 %. Слід вкaзaти нa те, що у поpівнянні з 2011 
p. геогpaфічнa стpуктуpa експоpту товapів Укpaїни зaзнaлa деяких змін: 
чaсткa кpaїн СНД скоpотилaся нa 1,5%, Євpопи – нa 1,6%, Aзії – нa 0,2%, тоді 
як чaсткa кpaїн Aфpики збільшилaся нa 3,3%. 

Вaжливу pоль у зовнішній тоpгівлі Укpaїни відігpaють кpaїни СНД, 
співpобітництво з якими ґpунтується нa двостоpонній основі. Pегіонaльний 
aнaліз експоpту Укpaїни до кpaїн СНД свідчить пpо те, що ці кpaїни 
нaйбільшу питому вaгу в геогpaфічній стpуктуpі експоpту мaють в 
пpикоpдонних Хapківській (71,6% від зaгaльного обсягу експоpту pегіону) тa 
Сумській (65,3%) облaстях. Тaкож знaчнa чaсткa кpaїн СНД спостеpігaється в 
геогpaфічній стpуктуpі експоpту Івaно-Фpaнківської, Хмельницької, 
Полтaвської, Лугaнської, Зaпоpізької, Київської, Житомиpської, 
Чеpнігівській облaстей (понaд 50% від зaгaльного обсягу експоpту). Знaчно 
нижчa питомa вaгa кpaїн СНД в геогpaфічній стpуктуpі експоpту 
Хеpсонської, Вінницької, Чеpнівецької облaстей тa в AP Кpим. У той же чaс 
нaйменшa чaсткa експоpту товapів до кpaїн СНД спостеpігaється в 
Зaкapпaтській облaсті, пpичиною чого є знaчнa віддaленість облaсті від 
потенційних pинків кpaїн СНД [3]. 

 Зовнішньотоpговельну діяльність Укpaїни не можнa нaзвaти успішною, 
що обумовлено негaтивними пеpедумовaми її pозвитку. Економікa Укpaїни і 
до сьогодні мaє ізольовaний хapaктеp і функціонує з відpивом від світового 
pинку, що пpизводить до консеpвaції економічного, технічного і нaукового 
відстaвaння. Зa економічним потенціaлом Укpaїнa входить до пеpшої п'ятіpки 
кpaїн Євpопи, a зa ефективністю його викоpистaння - зaмикaє пеpшу сотню 
кpaїн світу. Неaбиякою міpою це пояснюється низькою 
конкуpентоспpоможністю експоpтного виpобництвa. 

 Нa думку фaхівців, слід вжити тaких зaходів для поліпшення 
зовнішньої тоpгівлі Укpaїни: 

- підвищити pівень і якість пpодукції чоpної метaлуpгії тa вaжкого 
мaшинобудувaння; 

- pозвивaти конкуpентоспpоможні виpобництвa aгpapно-пpомислового 
комплексу; 

- pозвивaти і модеpнізувaти тpaнспоpтну інфpaстpуктуpу; 
- зaлучaти іноземний кaпітaл для пpискоpення модеpнізaції; 
- ствоpювaти нові гaлузі тa виpобництвa; 
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- pозвинути міжнapодний туpизм до світового pівня; 
- збільшити зaкупівлі зa коpдоном новітніх технологій для ствоpення 

нових конкуpентоспpоможних нaціонaльних виpобництв; 
- aктивно впpовaджувaти міжнapодні стaндapти і пpоцедуpи 

сеpтифікaції; 
- нaлежним чином зaбезпечити інфоpмaтизaцію зовнішньоекономічної 

діяльності. 
 Пpaвильне визнaчення у зовнішньотоpговельній діяльності Укpaїни 

pегіонaльних пpіоpитетів є підґpунтям для подaльшого збільшення обсягів 
зовнішньої тоpгівлі тa удосконaлення її стpуктуpи [2, c. 34]. 

 У pегіонaльному aспекті одним з пpіоpитетних нaпpямів у 
зовнішньотоpговельній діяльності Укpaїни є співpобітництво з кpaїнaми 
СНД, що обумовлено істоpичними зв'язкaми, взaємопов’язaністю економік, 
подібністю економічних пpоблем. Необхідне поглиблення учaсті Укpaїни в 
діяльності Економічного Союзу СНД, тоpговельно-економічні стосунки із 
СНД мaють pозвивaтися зa умов pежиму вільної тоpгівлі. У відносинaх 
Укpaїни з кpaїнaми СНД нaйвaжливіший пpіоpитетний нaпpям - pозвиток 
укpaїнсько-pосійських тоpговельно-економічних відносин [1, c. 20]. 

 Тaким чином, основним нaпpямком зовнішньоекономічної діяльності 
Укpaїни є pозвиток і поглиблення тоpгово-економічного співpобітництвa з 
деpжaвaми колишнього Paдянського Союзу, кpaїнaми Східної Євpопи, 
pозвиненими кpaїнaми світу, особливо з тими, що мaють численну 
укpaїнську діaспоpу. Зовнішньотоpгові оpгaнізaції тa інші виконaвчі 
стpуктуpи Укpaїни повинні не тільки pеaлізовувaти пpодукцію нa 
тpaдиційних pинкaх, a й виходити нa нові пеpспективні pегіони. Тaким 
чином, особливості pозвитку зовнішньої тоpгівлі Укpaїни нa сучaсному етaпі 
pозглядaються шиpоко. Зовнішня тоpгівля Укpaїни як і paніше пеpевеpшує 
інші фоpми зовнішньоекономічних зв'язків. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ 
 

У теперішній час одним із першочергових завдань страхової діяльності є 
формування й оцінка поточних та перспективних можливостей, тобто її 
потенціалу. А для цього необхідно зрозуміти основні особливості діяльності 
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страхових компаній та проблеми, які виникають у зв’язку з їхнім 
функціонуванням. 

Особливу увагу ми хочемо приділити оподаткування доходів страхових 
компаній, як найголовнішій особливості у їхній діяльності, яка відрізняє 
страховиків від інших суб’єктів підприємницької діяльності.  

Основним джерелом отримання прибутку для страхових компаній у 
країнах з розвинутим ринком фінансових послуг і рівнем страхової культури 
є інвестиційна діяльність, за рахунок якої фінансуються страхові операції, 
підготовка кадрів, розробляються нові продукти тощо. В Україні ж прибуток 
формується переважно шляхом збору страхових премій.  

Специфіка страхової діяльності полягає в тому, що страховик спочатку 
акумулює кошти у вигляді страховий премій, створюючи необхідний 
страховий фонд, а згодом несе витрати, пов’язані з компенсацією збитків за 
укладеними угодами. Така особливість дає змогу страховим компаніям 
накопичувати значні фінансові ресурси, які вони згодом можуть інвестувати. 
Двоїстий характер діяльності страховика (одночасне здійснення страхової та 
інвестиційної діяльності) зумовлює специфіку його доходів.  

Доходи страховика можна поділити на три великі групи:  
− доходи від основної, тобто страхової діяльності;  
− доходи від інвестиційної діяльності, що пов’язані з інвестуванням і 

розміщенням тимчасово вільних коштів;  
− інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до 

інвестиційних доходів, але часом з’являються у страховика в процесі його 
звичайної господарської діяльності та надзвичайних подій. Такі доходи не 
мають якихось особливостей, пов’язаних зі специфікою страхування.  

Нині страхування є єдиною галуззю, де оподаткуванню підлягають 
доходи, а не прибуток (за винятком оподаткування переданих ризиків 
перестраховикам нерезидентам). Згідно із Податковим кодексом України 
суб’єкти господарювання, які займаються окремими видами діяльності, в 
тому числі страховики, мають враховувати особливості оподаткування цих 
видів діяльності та операцій. Так, своєчасне реагування на зміни у вимогах 
податкового законодавства суб’єктами господарювання, які займаються 
окремими видами діяльності, дозволить уникнути помилок в оподаткуванні 
на цих підприємствах, що обумовлює актуальність обраної теми.  

З прийняттям закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи» № 71-VIII від 28.12.2014 р. змінився загальний принцип 
визначення підприємствами об’єкта оподаткування податком на прибуток, 
що у повній мірі стосується також і страховиків.  

Для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють 
господарську діяльність на території України та за її межами, в т. ч. для 
страховиків, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток з 
джерелом походження з України та за її межами, який визначається згідно з 
пп. 134.1.1 Податкового Кодексу України шляхом коригування фінансового 
результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності 
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підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку чи МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до 
положень розділу ІІІ Податкового Кодексу України. 

Зазначимо, що до 01.01.2015 р. для визначення фінансового результату 
до оподаткування страховики вели окремий облік доходів та витрат, 
пов’язаних із провадженням страхової діяльності, що оподатковувалась за 
ставками 3% та 0%, та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою, що 
оподатковувалась за ставкою 18%. Відповідно, податок на дохід та податок 
на прибуток обліковувалися та розраховувалися окремо один від одного. 
Починаючи з 01.01.2015 р. у зв’язку із застосуванням нового підходу до 
оподаткування прибутку підприємств механізм оподаткування страховиків 
(п. 141.1 ПКУ) суттєво відкориговано, що представлено у п.141.1 
Податкового Кодексу України. Ставки залишилися незмінними: страховики 
зобов’язані сплачувати податок на прибуток за ставкою 18% та податок на 
дохід у розмірах: 

3 % – за договорами співстрахування від об’єкта оподаткування; 
0 % – за договорами з довгострокового страхування життя. 
 Звертаємо увагу, що при визначені фінансового результату до 

оподаткування необхідно враховувати доходи, зменшені на суму податку на 
дохід, і витрати від страхової діяльності, доходи і витрати від іншої 
діяльності та податкові різниці. На нашу думку в даній системі 
оподаткування існує протиріччя. Зменшення фінансового результату до 
оподаткування на суму нарахованого податку з доходів від страхування є 
обґрунтованим, однак, включення доходу від страхової діяльності до 
фінансового результату може призвести до подвійного оподаткування через 
те, що коригування фінансового результату до оподаткування на суму 
доходів, з яких вже сплачено податки, не передбачено вимогами Податкового 
Кодексу України. Відповідно доходи будуть оподатковуватися двічі: у складі 
податку на дохід та у складі податку на прибуток. 

Таким чином, на нашу думку, новий механізм оподаткування 
страховиків суттєво збільшує податкове навантаження на цих суб’єктів 
господарювання. Вважаємо доцільним поновити ведення окремого обліку 
доходів та витрат, пов’язаних із провадженням страхової діяльності, що 
оподатковується за ставками 3% та 0%, та іншої діяльності, не пов’язаної із 
страховою, що оподатковується за ставкою 18%, з метою уникнення 
подвійного оподаткування та удосконалення системи оподаткування 
страховика. 

Говорячи про особливості страхових компаній не можна не відмітити 
особливості операцій перестрахування, оскільки вони займають поважне 
місце в діяльності страховиків.  

Однією з визначальних рис договору перестрахування є принцип 
нагороди. Перестраховик зобов’язаний виплатити цеденту відшкодування 
пропорційно до частки участі в тому випадку, якщо цедент виплатив належне 
відшкодування застрахованому.  
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Система перестрахування дозволяє страховим компаніям вступати у 
конкурентну боротьбу за придбання ризиків (одночасно приймаючи в 
перестрахування частки від інших страховиків). Страхові платежі (премії ) 
інвестуються в об’єкти економіки або надаються у фінансовий обіг з метою 
одержання більш високого рівня прибутку. Це дозволяє страховим 
організаціям перекривати результати малорентабельних договорів, які вони 
змушені укладати для підтримки товарного знака та іміджу.  

Перестрахування захищає страховиків від випадкових відхилень 
розрахункової збитковості внаслідок непередбачених обставин. 
Перестрахування є необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості 
страхових операцій і стабільної діяльності будь-якого страхового товариства 
поза залежністю від розміру його капіталів, резервних фондів та інших 
активів.  

У сучасній економічній літературі ряд науковців ставлять інвестиційну 
функцію в один ряд з іншими функціями, які виконують страхові компанії. 
Саме вона передбачає вкладення тимчасово вільних коштів страховика в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання 
прибутку.  

Для страховиків з ризикового страхування первинне значення має 
наявність грошей для виплати страхового відшкодування. Це потребує, щоб 
інвестиції вкладалися на порівняно короткі терміни або, у крайньому 
випадку, щоб їх можна було легко перетворити на гроші. Крім того деякі 
страхові претензії, наприклад, претензії зі страхування відповідальності, 
можуть протягом тривалого часу залишатися неоплаченими повністю. У 
зв’язку з цим, інвестиції можуть залишатися, але вони мають зберігати свою 
реальну вартість та приносиш дохід, який накопичувався б для подальшої 
кінцевої виплати відшкодування. 

 Отже, страхові компанії в Україні мають деякі особливості, що 
відрізняють їх від суб’єктів підприємницької діяльності та іноземних 
страховиків. Але в умовах євроінтеграції України ці відмінності поступово 
усуваються адаптацією українського законодавства до міжнародних норм. 

На страховому ринку нашої країни переважно розвиваються ризикові 
види страхування в добровільній і обов’язковій формі. Недостатньо 
розвинуті страхування відповідальності, страхування врожаю в сільському 
господарстві, незначною мірою здійснюється страхування життя. 
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ПРИНЦИПИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Дана тема є на сьогодні дуже актуальною, оскільки з переходом до 

нових умов господарювання з’ясувалося, що продукція багатьох підприємств 
є неконкурентоспроможною на світовому ринку. У зв’язку із цим вчені і 
практики звернули увагу на необхідність розвитку національного ринку. 
Тому розробка дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності 
підприємств є найважливішим напрямом діяльності щодо забезпечення не 
тільки їхньої конкурентоспроможності та ефективності діяльності, але й 
конкурентоспроможності України в цілому. 

Однією з важливих характеристик підприємства в умовах глобалізації 
визначається показник рівня конкурентоспроможності підприємства, 
підтримання конкурентних переваг на ринку. 

Аналіз наукових праць і публікацій свідчить, що науковці більш 
висвітлюють проблему підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства, ніж її забезпечення. Теоретичні проблеми забезпечення 
конкурентоспроможності завжди посідали чільне місце у системі наукових 
досліджень практично всіх економічних шкіл і течій. 

Вагомий внесок у дослідження продукції, а саме 
конкурентоспроможності підприємства і розробку методологічних підходів 
щодо управління конкурентними перевагами зробили, як закордонні вчені 
економісти: Ф. Котлер, А. Градов, А. Юданов, М. Портер, А. Томпсон, так і 
вітчизняні вчені економісти: І. Решетникова, А. Воронкова, Ю. Ярошенко,      
О. Шпинко, В. Герасимчук та ін. 

Одним із найпоширеніших визначень конкурентоспроможності 
підприємства є, конкурентоспроможність підприємства – це відносна 
характеристика, що виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку 
конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби людей 
і по ефективності виробничої діяльності. Конкурентоспроможність 
підприємства характеризує можливості його пристосування до умов ринкової 
конкуренції [2]. 

Сьогодні виникають нові відносини між виробниками і споживачами 
продукції, коли виробник має постійно піклуватися про пошук тих переваг, 
які забезпечують йому належний рівень конкурентоспроможності відносно 
конкурентів.  
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На конкурентоспроможність підприємства впливають такі чинники, як: 
- конкурентоспроможність галузі; 
- конкурентоспроможність товарів підприємства на зовнішньому і 

внутрішньому ринках; 
- вид виробленого товару; 
- місткість ринку (кількість щорічних продажів); 
- однорідність ринку; 
- конкурентні позиції підприємств, що вже працюють на даному ринку; 
- легкість доступу на ринок; 
- можливість технічних нововведень у галузі; 
- конкурентоспроможність регіону і країни. 
Конкурентоспроможність підприємства – це його комплексна 

порівняльна характеристика, яка відбиває ступінь переваг над 
підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників 
діяльності на певних ринках, за певний проміжок часу, а саме: технології; 
рівня персоналу; системи управління; потенційних можливостей обладнання; 
рівня інновацій; стану комунікацій; рівня маркетингової політики та інших 
параметрів [3]. 

Конкурентоспроможні компанії повинні виробляти і пропонувати 
ринкові товари, що задовольняють нестаток їх цільових споживачів. У 
противному випадку підприємства не можуть одержувати доходи, а 
виходить, бути конкурентоспроможним. Для того, щоб задовольнити 
нестаток споживачів краще, ніж конкуренти, підприємства повинні 
скорочувати виробничий цикл і витрати, поліпшувати якість продуктів і 
послуг, удосконалювати свої організаційні системи, щоб відповідна реакція 
на зміну споживчих смаків, переваг була як можна швидкою.  

Для досягнення конкурентоспроможності підприємство повинне 
створювати і розвивати свої конкурентні переваги, що дозволяють 
щонайкраще використовувати фінансові ресурси в умовах макросередовища. 
Отже, при вимірі конкурентоспроможності повинні враховуватися такі 
моменти: адаптивність організації до змін навколишнього середовища, 
конкурентні переваги в рамках комплекс маркетингу і результати діяльності. 

Досягнення високого рівня конкурентоспроможності можливе лише за 
умов застосування ефективного управління конкурентоспроможністю. Під 
системою управління конкурентоспроможності підприємства слід розуміти 
сукупність організаційної структури, процесів, технологій, положень 
ресурсів, необхідних для реалізації та створення умов, які сприятимуть 
створенню конкурентних переваг у теперішньому і майбутньому бізнес-
середовищі [2]. 

До важливих і ефективних шляхів цілеспрямованого підвищення якості 
продукції, її конкурентоспроможності на світовому та національному ринках 
небезпідставно відносять поліпшення стандартизації як головного 
інструменту фіксації і забезпечення заданого рівня якості. Адже саме 
стандарти і технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів щодо 
технічного рівня та інших якісних характеристик виробів, тенденції розвитку 
науки і техніки. 
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Ринкові умови господарювання передбачають активне і широке 
використання організаційних чинників підвищення якості продукції на усіх 
підприємствах. До таких чинників відносяться: запровадження сучасних 
форм і методів організації виробництва та управління ним, які 
уможливлюють ефективне застосування високоточної техніки і прогресивної 
технології; удосконалення методів технічного контролю і розвиток масового 
самоконтролю на усіх стадіях виготовлення продукції [1]. 

Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших 
характеристик діяльності підприємства. На конкурентоспроможність впливає 
велика кількість оціночних показників, а саме: технології, система 
управління, рівень інновацій, стан комунікацій та інші параметри. Також 
впливають організаційні чинники для підвищення якості продукції, до яких: 
належать запровадження сучасних форм і методів організації виробництва та 
управління ним; удосконалення методів технічного контролю і розвиток 
масового самоконтролю на усіх стадіях виготовлення продукції.  

Список використаних джерел: 
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УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ 
ПОСЛУГ 

 
Транспорт є однією з базових галузей національної економіки, 

ефективне функціонування якої є необхідною умовою для забезпечення 
обороноздатності, захисту економічних інтересів держави, підвищення рівня 
життя населення. І тому, на сьогоднішній день участь України в міжнародних 
транспортних послугах є важливим фактором для підтримки конкурентного 
економічного становища в порівнянні з іншими країнами. Актуальним є те, 
що перед Україною постає завдання збільшення експортного потенціалу, що 
спричинене умовами поглиблення світових інтеграційних процесів. У свою 
чергу, міжнародні транспортні послуги, будучи специфічним товаром, 
продаються і купуються на міжнародних транспортних ринках, що дає 
можливість країнам, у тому числі і Україні, проводити свою 
зовнішньоекономічну діяльність.  

Питання розвитку міжнародних транспортних послух в Україні 
відносилося на розгляд багатьма вченими, економістами. Серед них: Бойко 
О.В., Макаренко М.В., Цвєтов М.Ю., Левченко О.В.  
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Ключовим елементом розвитку економіки України без заперечно можна 
вважати транспортну галузь, оскільки у 2015 р. вона є суттєвим джерелом 
наповнення державного бюджету: в загальному обсязі послуг, що 
реалізуються державою в 2015 р., частка транспортних послуг становила 55,3 
%. Тобто транспортні послуги займають більше половини експорту послуг, а 
саме 6 млрд доларів, що є 10% всього експорту України. Найбільше імпортує 
Україна також транспортних послуг, котрі за 2015 р. становили 21, 8 % 
всього імпорту послуг [1].  

За даними статистичних збірників, порівнюючи дані 2014 та 2015 років 
по сальдо зовнішньої торгівлі послуг, можна зробити висновок, що країна 
почала втрачати гроші, а саме: відбулось зниження доходу на 300 млн 
доларів. Але Україна все одно в процесі здійснення зовнішньоекономічних 
операцій, тобто експорту та імпорту залишається в плюсі. 

Більшу частину валюти Україна отримує за рахунок операції транзиту 
газу з Росії в Європейський Союз. В середньому Україна на цьому заробила 
приблизно 1,6 млрд доларів. Взагалі із загального обсягу експорту 
транспортних послуг близько 30 % припадає на країни ЄС, а також обсяг 
імпорту транспортних послуг на 40 % формується державами Євросоюзу. 
Отже, є очевидною спільна зацікавленість у поглибленні інтеграції 
української транспортної галузі до ринку ЄС.   

Співробітництво між Україною та ЄС у сфері транспорту спрямоване на 
реконструкцію та модернізацію транспортних систем і мереж доріг в Україні, 
розвиток і забезпечення сумісності транспортних систем України та ЄС у 
контексті створення Транс’європейської транспортної мережі. У рамках 
виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС у частині транспорту 
пріоритетне значення надається підготовці України до імплементації 
законодавства ЄС, зафіксованого у відповідних додатках Угоди про 
асоціацію. 

Що ж стосується доходів отриманих від інших видів транспортних 
послуг, то можна зазначити що порівняно з прибутками отриманими від 
транзиту газу вони є значно меншими. Так наприклад, Морський транспорт у 
2015 році забезпечив дохід у розмірі 180 млн. доларів, авіатранспорт приніс 
155 млн. доларів і приблизно 204 млн. доларів Україна отримала за рахунок 
експорту послуг залізничного транспорту. А міжнародні автомобільні 
перевезення принесли Україні за 2015 р. збитки в розмірі 18 млн. доларів. 

Змінюється галузева структура експортованих та імпортованих 
транспортних послуг: зростає частка послуг, що пов’язані з діяльністю 
повітряного, морського і річкового транспорту, скорочується частка послуг 
трубопровідного транспорту. Якщо в імпорті послуг Україною останній вид 
транспорту відіграє несуттєву роль – приблизно 4% всіх імпортних 
транспортних послуг, то в експорті послуг трубопровідний транспорт 
зменшив свою частку на понад 7 відсоткових пунктів (у 2014 р. проти 2010 
р.). Це є наслідком, насамперед, політики Російської Федерації, яка майже 
одноосібно завантажує українську нафтогазопровідну систему для експорту 
вуглеводневих ресурсів. Інтенсивний розвиток останніми роками Російською 
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Федерацією власної трубопровідної системи, суттєве розширення 
потужностей морських портів з перевалки нафти як на Півдні, так і на 
Півночі, розбудова нової системи експортних трубопроводів на Сході країни 
дають їй змогу поступово скорочувати імпорт послуг трубопровідного 
транспорту України при експорті вуглеводнів до європейських споживачів. 
Якщо реалізується проект з розбудови газопроводу «Південний», Україна 
знову втратить великі обсяги транспортування російського природного газу 
до Балканських країн та деяких держав Південно-Східної Європи. 

На ринку транспортних послуг України останніми роками спостерігаються 
певні трансформації у географічному їх розміщенні: поступово зменшується 
частка країн СНД (насамперед, РФ) та збільшується частка інших країн. Зростає 
кількість країн світу, з якими Україна співпрацює на ринку транспортних 
послуг, на сьогодні це понад 90 країн світу. 

Найбільше транспортних послуг Україна експортувала у 2014 р. в такі 
країни як: Росія – 44 %, Велика Британія – 6,2 %, Швейцарія – 4,4 %, 
Німеччина – 4,3 %, Нідерланди – 3,5 %, Об’єднані Арабські Емірати – 3,3 %, 
Кіпр – 3,2 %, США – 2,7 %, Латвія – 2,3 %, Туреччина – 1,9 %, Панама –            
1,6 %, Віргінські острови – 1,5 %, Австрія – 1,3 %, Франція – 1,1 %,  Польща 
– 1,1 % [1]. В географічній структурі експорту транспортних послуг України 
як видно з наведених даних найбільшу частку займає Росія, в яку 
експортується майже половина всього експорту транспорту, що складає 
2710,3 млн. доларів. 

Імпортувала транспортні послуги Україна з таких країн: Росія – 20,4 %, 
Німеччина – 14,6 %, Велика Британія – 8,1 %, Швейцарія – 5,9 %, Латвія – 5,1 
%, Білорусь – 4,5 %, Польща – 4,2 %, Кіпр – 4,2 %, Туреччина – 3,6 %, 
Об’єднані Арабські Емірати – 3,2 %[1]. Отже, значна частка імпортованих 
транспортних послуг припадає на Росію та Німеччину, що складає 280,2 млн. 
доларів та 201,1 млн. доларів відповідно від усієї суми імпортованих послуг 
(1376,5 млн. доларів). Серед найбільших імпортерів України значну частку 
займає й Білорусь, яка імпортує транспортних послуг на суму 62,5 млн. 
доларів[1]. 

Отже, оскільки Україна має розгалужену транспортну систему, саме 
тому транспорт є однією з важливих галузей народного господарства, 
ефективне функціонування якого, це необхідна умова розширення   торгово-
економічних відносин, забезпечення потреб населення й суспільного 
виробництва в перевезеннях і, як слідство, гарантія стабільного розвитку 
економіки. У цьому зв'язку рівень розвитку транспортної системи країни є 
одним з найважливіших ознак його технологічного прогресу й 
цивілізованості. Оскільки Україна має широкі транспортні контакти із 
країнами Східної й Західної Європи, займає переважаюче положення в 
західних комунікаціях і по багатьох ключових напрямках перевезень її 
комунікації не мають альтернативи, тому вона має всі можливості для 
представлення себе як гідного конкурента на світовому ринку. 
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ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ 

ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ 
 

В сучасних умовах ринкової економіки головною метою діяльності 
кожного підприємства є отримання фінансового результату, тобто прибутку, 
і це питання є досить важливим та складним. Адже саме прибуток є 
головною рушійною силою економіки та спонукальним мотивом діяльності 
підприємців. Тому керівники намагаються зробити все можливе, щоб 
отриманий прибуток забезпечив подальше функціонування підприємства. 

Актуальність даного питання полягає в тому, що лише за умови 
прибуткової діяльності підприємство зможе існувати і розвиватися далі, а 
також впливати на економічний розвиток суспільства, сприяти створенню і 
збільшенню суспільного багатства та зростанню добробуту народу. 

Значну увагу питанням формування, збільшення та використання 
прибутку підприємств України приділена в роботах і працях таких відомих 
вчених як: Аранчій В.І., Бандурка О.М., Баранцевої С.М., Бланк І.А., 
Блонської В.І, Винниченка Є.М., Вужинської О.І., Гончарова Ю.В., 
Горбатюка М.І., Іванієнка В.В., Івахненка В.М., Івашина О.Ф.,            
Ковальова А.П., Корінєв В.Л., Коробов М.Я., Кучерява А.С., Мішиної С.В., 
Опаріна В.М., Орлов П.І., Петрова К.Я., Поддєрьогіна А.М., Романова Т.В., 
Шуляк П.Н., Худи В.В. та інших. 

Відомо, що головною метою створення та подальшої діяльності будь-
якого господарюючого суб’єкта, не залежно від виду його діяльності чи 
форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату. Фінансовий 
результат – це прибуток або збиток, який отримує господарюючий суб’єкт 
внаслідок своєї діяльності [1, с.105]. 

У сучасній економічній теорії існує безліч різнобічних точок зору щодо 
економічної сутності прибутку. Прибуток у класичному розумінні – різниця 
між виручкою підприємства від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) 
та витратами на її виробництво, тобто собівартістю. 

Нині в економіці спостерігаються тенденції до значного зниження 
доходів підприємств. Це свідчить про те, що не має стабільної економічної 
ситуації, а отже і сприятливих умов для діяльності господарюючих суб’єктів. 
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Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, 
удосконалення його матеріально – технічної бази, забезпечення всіх форм 
інвестування. Вся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб 
забезпечити зростання прибутку або, принаймні, стабілізацію його на 
певному рівні протягом визначеного періоду часу [2, с.39]. 

Процес формування прибутку підприємств відбувається під впливом 
взаємозалежних чинників внутрішнього та зовнішнього характеру, що 
впливають на результати діяльності підприємства, з однієї сторони – 
позитивно, а з іншої – негативно. 

Зовнішні фактори – це фактори, які не залежать від діяльності 
підприємства. До них слід віднести наступні: місткість ринку, державне 
регулювання цін, система оподаткування, природні та транспортні умови, 
кон’юнктура ринку, інфляція, конкуренція на ринку, платоспроможний 
попит населення та інші. 

Внутрішні фактори – це фактори, які залежать від діяльності 
підприємства. До них належать: рівень доходів та витрат, ефективність 
використання ресурсів підприємства, собівартість виробництва, ціна та 
асортимент реалізованої продукції, обсяги виготовлення та реалізації 
продукції тощо. 

Зовнішні та внутрішні фактори тісно взаємозв’язані між собою. Ступінь 
впливу вищезазначених чинників залежить від їх співвідношення, стадії 
життєвого циклу підприємства, а також компетенції його менеджерів.  

Ефективне використання людських ресурсів також можна назвати одним 
з факторів формування прибутку на підприємстві. Адже 
висококваліфікований та професійний персонал – є запорукою успіху 
підприємства. Вони водночас служать основою для визначення напрямків 
пошуку резервів його підвищення [1, с.106]. 

Але важливим питанням є не тільки формування прибутку, а також і 
його збереження та збільшення. Для того щоб рівень прибутковості 
покращувався, на підприємстві повинні проводитися заходи тільки в 
наступному порядку:  

- організаційні (удосконалення виробничої структури, удосконалення 
організаційної структури управління, диверсифікація виробництва, 
реструктуризація виробництва тощо);  

- технічні (оновлення техніко-технологічної бази, переозброєння 
виробництва, вдосконалення виробів, що виробляється)  

- економічні важелі та стимули (удосконалення тарифної системи, 
форми і системи оплати праці, прискорення обігу оборотних коштів тощо).  

Якщо почати проводити зміни не в такому порядку, то позитивні 
зрушення в ефективності діяльності будуть малопомітними, або відсутніми 
взагалі [2, с.41]. 

Також для збереження стабільності та збільшення прибутковості можна 
запропонувати наступні методи: 

1. Збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції. 
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2. Підвищення якості продукції. 
3. Зменшення витрат на виробництво продукції або застосування. 
4. Сучасних методів управління витратами, однією з яких є 

управлінський облік. 
5. Кваліфіковане здійснення цінової політики, оскільки на ринку діють 

переважно вільні (договірні) ціни. 
6. Вибір правильних постачальників та посередників. 
7. Постійний аналіз стану ринку: поведінки споживачів, кон’юнктури 

ринку, стан платоспроможності покупців тощо [3]. 
Для постійного забезпечення зростання прибутковості необхідно 

проводити пошук невикористаних можливостей для цього, тобто резерви 
зростання прибутку. 

Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього 
виробництва і реалізації продукції. Резерви підвищення прибутку можуть 
бути отримані в наступних випадках: 

1. При збільшенні обсягів випуску та реалізації продукції.  
2. За рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції 

при впровадженні досягнень науково-технічного прогресу.  
3. За рахунок підвищення якості продукції, що реалізується [2, с.43]. 
Зазаначені методи слід віднести до традиційних, а на сьогоднішній день 

існують нові, які базуються на тому, що під підвищенням прибутковості 
мається на увазі збільшення вартості його капіталу, чого прибуток може і не 
забезпечувати. 

Отже, прибуток займає провідне місце в самофінансуванні підприємств, 
є джерелом виробничого та соціального розвитку. Також характеризує і 
забезпечує подальше функціонування та розвиток господарюючих суб’єктів. 
Тому для стабільної діяльності підприємств та отримання ними прибутку 
необхідно брати до уваги вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, 
запровадити ефективне внутрішньо-фірмове планування прибутку, 
проводити ефективну кадрову політику, збільшувати обсяги виробництва та 
реалізації продукції, покращувати якість продукції, постійно досліджувати 
стан ринку та діяльність конкурентів тощо. 

Список використаних джерел: 
1. Івашина О.Ф. Шляхи збільшення прибутку підприємств України в 
сучасних умовах / О.Ф. Івашина, Н.В. Оксентюк // Молодий вчений. – 2014. – 
№ 5. – С. 105-108. 
2. Кучерява А.С. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення /            
А.С. Кучерява // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2015. 
– № 40. – С. 38-44. 
3. Романова Т.В. Чинники, що впливають на збільшення прибутку 
підприємств України в сучасних умовах / Т.В. Романова, Є.О. Даровський // 
Ефективна економіка. – 2015. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим 
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Міжнародна торгівля має важливе значення і його важко переоцінити, 

адже споконвіку кожна країна намагалася налагодити зв’язки  з іншими 
країнами за рахунок підписання угод та договорів, а також намагалась 
розширити свої торговельні шляхи і завдяки цьому зайняти вигідну позицію 
на міжнародному ринку. У наші дні міжнародна торгівля не втратила свого 
значення, адже без неї не може обійтися кожна країна світу. Вона дає змогу 
реалізувати товар, який є у країні в надлишку та не поглинається внутрішнім 
ринком, та навпаки отримати товари та послуги, які знаходяться в дефіциті. 
Міжнародний обмін товарами відіграє важливу роль у взаєминах між 
державами, але все більшого значення набуває торгівля послугами. Вона є 
однією з найбільш перспективних сфер економіки. 

Міжнародна торгівля послугами охоплює міжнародний обмін різними 
видами послуг, останнім часом поряд з традиційними послугами 
(транспортними, банківськими, туристичними) великого значення набувають 
нові види послуг, наприклад, інжиніринг, консалтинг, комп’ютерні та 
інформаційні послуги електронна торгівля, операції з нерухомістю, у сфері 
обігу, виробничі послуги, ремонт і обслуговування автотранспорту та ін. 

Дослідженню проблем розвитку ринку послуг присвятило свою увагу 
чимало зарубіжних та українських вчених В. Аренс, О. Ахманов,             
Л. Балабанова, Р. Батр, К. Бове, Г. Бороздіна, І. Вікентьєв, Л. Гермогенова,     
А. Дейян, І. Кобозева, В. Комісарова, Ф. Котлер, Дж. Майерс, Ю. Макогон та ін. 

Метою даної роботи є виявлення та розкриття характерних особливостей 
зовнішньої торгівлі послугами України з країнами ЄС, а також оцінка рівня 
конкурентоспроможності України на ринку послуг країн ЄС. 

Україна має досить вигідне економіко-географічне положення і це 
сприяє розвитку зовнішньої торгівлі послугами з країнами Європи. Україна 
межує з країнами Східної Європи, розташована поблизу економічно високо 
розвинутих країн Західної Європи, а також пов’язана морськими шляхами з 
країнами Середземномор’я. Через територію країни проходять транзитні 
магістралі з держав СНД до країн Європи. Це сприяє збільшенню частки 
послуг, зокрема транспортних, у зовнішній торгівлі України з країнами 
Європи. 

У 2015 році експорт послуг  України до країн Європи склав 11,5 млн. 
дол. США і зменшився порівняно з  2014 роком на 44,7%, обсяг імпорту 
становив 1,8 млн. дол. США  і зменшився на 18,3%. Позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі послугами становило 9,7 млн. дол. США. Згідно з даними 
Державної служби статистики України зовнішньоторговельні операції 
послугами проводились з 68 країн світу. 
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Експорт послуг до країн Європейського Союзу становив 45,3% від 
загального обсягу експорту, до інших країн – 54,7%. Основними партнерами 
серед країн ЄС в експорті послуг були Велика Британія, на яку припало 
17,2% від загального обсягу експорту, Литва – 9,6%, Латвія – 5,7 та Кіпр – 
3,8%. Серед інших країн світу – Туреччина (17,1%), Швейцарія (7,6%) та 
Беліз (7,4%). Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, 
які займають 77,3% від загального обсягу експорту. Експорт транспортних 
послуг може бути чи не найбільш прибутковим у сучасному світі. При 
належному фінансуванні, ефективному управлінні Україна може довести 
транспортні послуги до рівня розвинутих країн. Однією із переваг України в 
питанні розвитку транспортних послуг є її географічне положення, тому при 
вдалому використанні наша країна має непогані перспективи, щоб зайняти 
провідні позиції у сфері експорту транспортних послуг. 

 Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2015 році 
експорт послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних 
послуг становив 1516,2 млн. дол. США. Порівняно з 2014 р. експорт 
зазначених послуг скоротився на 9,5% (на 98,5 млн. дол.). 

Попередньо було проаналізовано експорт України, але ж й імпорт 
відіграє важливу роль у міжнародній торгівлі. У загальному обсязі імпорту 
товарів найбільші надходження здійснювались з таких країн: Федеративна 
Республіка Німеччина – 19,5 відсотка (0,3 млн. дол.), Республіка Білорусь – 
17,2 відсотка (0,22 млн. дол.), Швеція – 13,1 відс. (0,17 млн. дол.), Італійська 
Республіка – 11,5 відсотка (0,15 млн. дол), Російська Федерація – 10,3 
відсотка (0,14 млн. дол.). Найбільші обсяги імпорту припали на ділові 
(46,4%), транспортні послуги (37,7%), професійні та технічні – 16 % (за 
рахунок обсягів імпорту юридичних, бухгалтерських та інших послуг), 
фінансові – 14,1 %, державні послуги, які не віднесені до інших категорій – 
9,2 % та послуги подорожей – 8,5 % . 

Отже, проаналізувавши сучасну позицію України у міжнародній 
торгівлі, можна зробити висновок, що Україна є повноправним учасником 
ринку товарів та послуг. Вона поступово займе гідне місце у світовому 
економічному просторі, виступив не як сировинний придаток розвинутих 
країн, а як країна зі самостійною сучасної економікою, яка ефективно 
використовує свій науково-технічній потенціал та придбаний досвід 
управлінської, зокрема - маркетингової, діяльності. Також слід зазначити, що 
Україна, хоч і ще і молода держава, але на даному етапі вона має достатні 
потенціал, щоб зайняти гідну позицію в економічному просторі. 
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Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно 

мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах 
власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке 
відображене в його балансі, називається активами підприємства.  

Активи є економічними ресурсами підприємства у формі сукупних 
майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності з 
метою одержання прибутку [3, с.123].  

Система управління активами підприємства є важливим елементом 
підвищення ефективності діяльності підприємства, оскільки розробка і 
впровадження раціональних підходів в управлінні активами забезпечують 
стійкість фінансового стану, кредитоспроможність, інвестиційну 
привабливість вітчизняних підприємств. Управління активами підприємства 
є достатньо складним, який включає розробку стратегії розвитку даного 
підприємства. Проте існують проблеми, які полягають в тому, що немає 
єдиних рекомендацій чи підходів, які б допомогли підприємствам управляти 
розвитком активів для підвищення ефективності діяльності, випуску 
конкурентоспроможної продукції, завоювання нових ринків, впровадження 
інновацій тощо. Це ї обумовлює актуальність теми. 

Поняття формування та ефективного використання активів підприємства 
досліджували зарубіжні вчені, зокрема, В. Бєлолипецький, В. Биковский, 
Ю. Брігхем, Е. Кантор, Глен Арнольда, Кяран Уолш, вітчизняні вчені-
економісти – А. Акопян, М. Білик, І. Бланк, В. Гриньова, Н. Ковальчук, 
О. Коновалова, В. Коюда, І. Куцик, С. Кундрат, Г. Матукова, І. Маринич, 
А. Поддєрьогін, О. Терещенко, З. Філатова, В. Храпкіна, Н. Шифріна, 
В. Янковська та ін. 

Політика управління необоротними активами підприємства являє собою 
частину загальної фінансової стратегії підприємства і полягає у фінансовому 
забезпеченні своєчасного їх оновлення та високій ефективності 
використання.  

Для виживання в ринковому середовищі кожне підприємство 
зобов’язане забезпечувати ефективне використання і прискорення 
оборотності активів, підтримувати на достатньому рівні свою 
платоспроможність і ліквідність балансу. Головною метою політики 
управління оборотним капіталом є визначення обсягу і структури поточних 
активів та джерел їх фінансування і співвідношення між ними, достатнього 
для забезпечення довгострокової виробничої й ефективної фінансової 
діяльності підприємства. Як відомо, оборотні активи підприємства та 
джерела їх формування визначають рівень ліквідності балансу та 
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підприємства в цілому. Для будь-якого підприємства достатній рівень 
ліквідності є однією зі найважливіших характеристик стабільності 
господарської діяльності.  

Політика управління запасами – це частина загальної політики 
управління оборотними активами підприємства, яка полягає в оптимізації 
загального розміру і структури виробничих запасів, мінімізації витрат з їх 
обслуговування і забезпеченні ефективного контролю за їх рухом, а також 
забезпеченні нормальної ритмічності виробничо-фінансового циклу [2, 
с.157]. Мета політики управління виробничими запасами – забезпечення 
безперебійного виробництва продукції в необхідній кількості й у встановлені 
терміни і досягнення на основі цього повної реалізації випуску при 
мінімальних витратах на зберігання запасів.  

Грошові кошти є одним із вагомих факторів, що визначають фінансове 
положення підприємства, його життєздатність. Значущість та роль грошей на 
рівні підприємства зумовлюють доцільність їх окремого детального 
дослідження, визначення стратегії і тактики управління формуванням та 
використанням. Розмір залишку грошових активів, які знаходяться в 
розпорядженні підприємства, визначає рівень його платоспроможності, 
впливає на тривалість операційного циклу, а відповідно і на розмір 
фінансових ресурсів, інвестованих в оборотні активи, а також характеризує 
певною мірою інвестиційний потенціал здійснення короткострокових 
фінансових вкладень. Політика управління грошовими активами являє собою 
частину загальної політики управління оборотним капіталом і полягає в 
оптимізації сукупного розміру їх залишку з метою забезпечення стабільної 
платоспроможності й ефективного використання в процесі зберігання             
[1, с.202].  

Політика управління оборотними активами полягає у забезпеченні 
безперебійності виробничого процесу, прискоренні обертання оборотних 
засобів, забезпеченні ліквідності та платоспроможності, підвищенні 
рентабельності оборотних активів, мінімізації ризиків і втрат у процесі їх 
формування і використання. Також при управлінні грошовими активами є 
підтримка залишку грошових коштів на оптимальному рівні, зменшення 
потреби в залишку грошових коштів, прискорення їх оборотності, 
підвищення рентабельності використання. Основне завдання управління 
дебіторською заборгованістю полягає у мінімізації її величини та строків 
інкасації боргу. Щодо управління необоротними активами, то вирішуються 
такі комплекси управлінських завдань, як обґрунтування можливих форм 14 
оновлення основних виробничих засобів, визначення потреби в їх нарощенні 
та можливих способів розширення, формування необхідних фінансових 
ресурсів, підвищення ефективності використання введених в дію основних 
засобів. 

Отже, процес управління активами підприємства відіграє важливу роль в 
діяльності підприємства, оскільки саме від прийняття ефективних 
управлінських рішень керівництва стосовно активів підприємства залежить 
подальша діяльність та конкурентоспроможність підприємства. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР 

ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 В умовах ринкової економіки суттєво підвищується роль та місце 
людського фактору, оскільки саме робітники підприємства, їх творчий підхід 
до праці, високий професіоналізм та майстерність забезпечують необхідне 
зростання продуктивності праці, якості послуг та продукції підприємства, а 
відповідно і досягнення цільових, господарських та фінансових показників 
діяльності. 

Продуктивність праці – це ефективність затрат конкретної праці, яка 
визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або 
кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Рівень продуктивності 
праці на підприємстві та темпи його зростання насамперед визначаються 
багатьма факторами. Під факторами росту продуктивності праці розуміють 
умови, за яких можливе її підвищення. До основних факторів росту 
продуктивності праці відносяться матеріально-технічні, організаційні, 
економічні, соціальні, природні тощо [3]. 

До матеріально-технічних факторів підвищення продуктивності праці 
відносяться: склад і технічний рівень знарядь праці, інструментів та 
пристосувань, види і якість предметів праці, ступінь механізації 
виробництва, прогресивності і інтенсифікації технологічних процесів. 

До організаційних факторів росту продуктивності праці належать 
ступінь ритмічності виробництва, удосконалення управління виробництвом, 
організація робочих місць і їх обслуговування, створення здорових, 
безпечних та естетичних сприятливих умов праці. 

До економічних факторів підвищення продуктивності праці відносяться 
матеріальна зацікавленість колективу і кожного працівника в підвищенні 
ефективності виробництва, в рості продуктивності праці, створенні 
фінансових та інших економічних стимулів, що сприяють росту 
продуктивності праці. 
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До соціальних факторів підвищення продуктивності праці відносяться 
рівень кваліфікації працівників, умови праці тощо. 

До природних факторів відносяться стан навколишнього природного 
середовища (температура повітря, його вологість, атмосферні опади), якість 
земельних та водних ресурсів тощо. 

Одним із основних факторів, що впливають на підвищення 
продуктивності праці є підвищення технічного рівня виробництва, а саме 
підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів; 
вдосконалення технології і підвищення технологічної оснащеності 
виробництва; підвищення якості продукції; зміна технічно-конструктивних 
характеристик виробництва; введення нових видів і покращення 
використання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива і енергії [1]. 

На підприємствах України  значним є відсоток ручної праці, особливо на 
допоміжних процесах – транспортних, вантажно-розвантажувальних, 
ремонтних, на контролі тощо. Про низький рівень механізації та 
автоматизації свідчить той факт, що частка робітників зайнятих на цих 
процесах, у загальній кількості робітників становить приблизно 46 %. Як 
наслідок, виникла диспропорція в механізації праці на різних виробничих 
дільницях. 

Для покращення механізації виробництва необхідна модернізація 
устаткування, тобто оновлення й удосконалення функціонуючого 
устаткування, незначні зміни його конструкцій. Це можна досягти 
збільшенням потужності і робочих швидкостей устаткування, механізацією 
та автоматизацією допоміжних робіт (подача, зняття, транспортування і 
контроль виробів) і автоматизацією управління устаткування. Більш 
досконалі методи роботи в умовах переважання трудомістких процесів 
стають достатньо перспективними для зростання продуктивності. Наукова 
організація роботи в усіх підрозділах підприємства повинна зробити ручну 
працю більш продуктивною за рахунок удосконалення способів виконання 
трудових операцій, застосовуваних механізмів та інструментів, організації 
робочих місць. Для удосконалення методів праці на підприємстві необхідно 
постійно аналізувати трудові операції та використання робочо-го часу, 
проводити систематичну атестацію робочих місць, використовувати 
позитивний досвід інших споріднених підприємств, навчати працівників 
прогресивних прийомів праці [4]. 

Продуктивність праці робітників буде зростати тоді, коли керівництво 
підприємства матеріально і морально заохочує до використання творчих 
здібностей усіх категорій працівників, сприяє створенню і підтриманню 
сприятливого соціального мікроклімату, здійснює соціальний захист людей. 
Єдність трудового колективу, раціональність у делегуванні відповідальності і 
нормах керованості відносяться до принципів організації справ на 
підприємстві, що забезпечують необхідну спеціалізацію і координацію 
виробничих і управлінських процесів і, отже, вищий рівень ефективності та 
продуктивності діяльності [2]. 
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Отже, основним джерелом і визначальним чинником зростання 
ефективності виробництва і діяльності підприємства є працівники — 
керівники, спеціалісти, робітники. Продуктивність їх праці багато в чому 
визначається методами, технікою, особистим умінням, знаннями, 
відношенням до праці та здібністю виконувати ту чи іншу роботу. 

Лише ефективний розвиток економіки, розв'язання всього комплексу 
пов'язаних із цим проблем дозволить досягти оптимального рівня дії 
економічних законів, забезпечить збільшення продуктивності праці 
відповідно до зростання її оплати, що є важливим фактором підвищення 
продуктивності використання людського капіталу. 
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НАСЛІДКИ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ПІСЛЯ 

ПІДПИСАННЯ «УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ» 
 

Угоду про асоціацію з ЄС супроводжує безліч міфів. Деякі породжені 
відсутністю інформації, деякі є результатом зумисної дезінформації. 

Угода про Асоціацію з ЄС ( 26 ) – це документ, який встановлює норми 
співпраці між країнами ЄС та іншими країнами у таких сферах, як 
економічна, політична, соціальна, культурна тощо. Єдиного стандарту тексту 
Угоди не  існує. Для кожної країни  розробляються індивідуальні умови 
залежно від глибини співпраці, перспектив членства в ЄС і т.д [1].   

Практично кожен з підприємців, які працюють в Україні, так чи інакше 
відчує на собі дію Угоди. Українські виробники повинні готуватись до 
конкуренції з європейськими товарами, які ставатимуть дешевшими і 
активніше прибуватимуть в Україну завдяки зниженню ввізних мит. Своєю 
чергою, українські виробники також зможуть спробувати розширити власний 
ринок збуту за рахунок експорту до ЄС. Ті підприємства, які вже сьогодні 
здійснюють експортні та імпортні операції, матимуть шанс суттєво 
розширити власний спектр торговельних контактів. А отже, — і власні 
прибутки. 
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Перше, що повинні зробити підприємці, це оцінити ризики для галузі. 
Угода передбачає двостороннє зниження мит, тобто європейські товари 
стануть дешевшими для українських споживачів, що посилить конкуренцію 
для окремих вітчизняних виробників.  Для України розробили графік 
зниження мита на ввезення європейських товарів. Саме тому підприємці за 
час, який вони мають, до зниження ввізних мит на європейські товари мають 
використати продуктивно: вивчити, яким є ринок у ЄС, проаналізувати ціни 
на відповідну продукцію та її якість порівняно з аналогічними товарами 
вітчизняного виробництва. На основі аналізу слід побудувати стратегію 
подальшого розвитку підприємства, плани щодо підвищення якості своєї 
продукції, плани модернізації, впровадження європейських стандартів, 
розширення чи переформатування виробництва. 

Ще одним важливим аналізом має бути оцінка фінансових витрат 
підприємства. Для того, щоб бути конкурентоспроможним порівняно із 
європейськими товарами, необхідно визначити в чому потребується 
виробництво. Після проведення оцінки виробництва, може знадобитись 
оновлення або модернізація наявних виробничих потужностей, підвищення 
кваліфікації персоналу, інвестиції в енергозбереження. Крім того, у разі 
бажання експортувати до ЄС необхідно забезпечити відповідальність 
продукції підприємства вимогам якості та безпечності продукції, прийнятим 
на ринку держав-членів ЄС. У всьому цьому процесі є і позитивна сторона, 
при підвищенні конкурентоспроможності товарів підприємство буде мати 
можливість конкурувати на рівних умовах з товарами ЄС як на ринку 
України, так і на ринках держав-членів ЄС, вийти зі своєю продукцією на 
ринки третіх країн, а відповідно, й збільшити свої прибутки. 

Найголовніше, що необхідно зробити підприємцю – підготуватися до 
змін у законодавстві. Угода передбачає гармонізацію українського 
законодавства в певних сферах з європейським. Зміни торкнуться багатьох 
галузей, зокрема: буде підвищено стандарти виробництва та якості продукції, 
переглянуто необхідність ліцензування та сертифікації, змінено кількість та 
порядок проведення перевірок державними органами тощо. Звичайно ці 
зміни не набуватимуть чинності одразу після вступу Угоди в дію. Для кожної 
зміни передбачені перехідні періоди від  1 до 6-8 років, протягом яких ВР має 
ухвалити відповідні закони [2]. 

За умовами Угоди про асоціацію підприємцям будуть надаватись пільги 
та особливі умови торгівлі, але вони будуть розповсюдженні виключно на 
товари українського походження. Для того, щоб скористатися пільгами в 
рамках Угоди про асоціацію, виробник має отримати сертифікат походження 
товарів EUR.1, який з часом будуть видавати митні органи. При цьому 
впродовж перших двох років дії положень щодо вільної торгівлі виробники 
також зможуть скористатися можливістю експорту в рамках 
преференційного режиму GSP. Для цього необхідно отримати сертифікат 
походження EUR.1. Виробники продукції, цикл виробництва якої повністю 
сконцентрований в Україні, які є регулярними експортерами, працюють не 
менше року, а також не мають митної та податкової заборгованості, можуть 
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отримати від митниці статус «уповноваженого» («схваленого») 
експортера. Такій компанії присвоять персональний номер і проходження 
митного контролю її товарами суттєво спроститься. Походження кожного з 
товарів визначається за індивідуальною схемою, повний перелік критеріїв та 
процентних співвідношень можна знайти на сайт Державної фіскальної 
служби України у розділі методичні матеріали Генералізована система 
преференцій (ГСП). 

Досліджуючи розділ 5 про торгівлю, ми бачимо, що сторони домовились 
про значну лібералізацію ставок ввізного мита на товари. Для українських 
виробників найсуттєвішим буде зниження тарифних обмежень з боку ЄС у 
таких галузях, як: легкова промисловість, хімічна промисловість, 
машинобудування, харчова промисловість, що сприятиме покращенню 
доступу українських виробників на відповідні ринки. Уведення тарифних 
квот, які дозволяють нульовий експорт в ЄС у рамках квоти, створює 
можливості українському бізнесу для завоювання ринку. Водночас, Україна 
поступово відкриє свій ринок для товарів, які виробляються в ЄС. Порівняно 
з іншими галузями найбільше зменшення ввізних мит матиме місце в легкій 
промисловості, зокрема, у виробництві одягу, виробництві іншої неметалевої 
мінеральної продукції, харчовій промисловості, виробництві меблів [3]. 

Зниження ввізних мит відбуватиметься асиметрично, оскільки ЄС буде 
знижувати (або скасовувати) імпортні мита практично одразу, тоді як в 
Україні цей процес буде порівняно тривалим. Це створює певні додаткові 
можливості для українського бізнесу посилити свою присутність на ринку 
ЄС, тоді як на внутрішньому ринку зберігатиметься певний рівень тарифного 
захисту від іноземної конкуренції. Однак можливості отримання економічних 
переваг від зниження ввізних мит також прямо пов’язані зі зниженням 
нетарифних обмежень взаємної торгівлі. В той час для домогосподарств 
зниження українських ввізних мит створює можливості для зниження 
внутрішніх цін на відповідні товари. За оцінками Інституту економічних 
досліджень (ІЕД) на основі прикладної моделі загальної рівноваги для 
України лібералізація торгівлі між Україною та ЄС шляхом зменшення або 
скасування імпортних мит в цілому зумовить зростання сукупного добробуту 
домогосподарств на 1,3% у середньостроковій перспективі й на 4,6% у 
довгостроковій перспективі за інших рівних умов. Водночас, зниження 
нетарифних обмежень торгівлі принесе більший економічний виграш. 
Держава в свою чергу реалізовує зростаючі торговельні потоки, чим і  
компенсує втрати бюджетних надходжень від поступового скорочення або 
скасування ввізних мит [4]. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС слід розглядати 
без перебільшення як історичну подію в стосунках сторін. Але якщо для 
Євросоюзу Угода про асоціацію означає успіх політики Східного 
партнерства, то для України Угода є фактично вибором стратегічного 
напрямку реформування країни та подальшої інтеграції в систему сучасних 
світових господарських зв’язків. Водночас, населення має бути свідомими 
того, що максимально ефективно скористатись модернізаційним потенціалом 
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Угоди Україна зможе лише за умови чіткого, своєчасного та повного 
виконання своїх зобов’язань. А це вимагатиме адекватного інтелектуального 
розуміння сучасних соціально-економічних проблем та процесів, відповідних 
політичних зусиль, інституційних спроможностей та фінансових витрат. Слід 
також зазначити, що ЄС та Україна постійно розвиваються, а тому поява 
нових соціально-економічних реалій та регуляторних потреб об’єктивно 
вимагатиме від сторін Угоди шукати відповіді на нові виклики та розвивати 
взаємне співробітництво, виходячи за межі простої імплементації положень 
Угоди про асоціацію. Іншими словами, мова йде про те, наскільки Україна та 
ЄС зможуть використати потенціал Угоди для реального збагачення форм і 
змісту співпраці та адекватного узгодженого реагування на поточні та 
майбутні регіональні та глобальні проблеми. Угода про асоціацію є 
ефективним інструментом реформ та модернізації України. 

Список використаних джерел: 
1. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://eeas.europa.eu 
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 
3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://sfs.gov.ua 
4. Офіційний сайт Інституту економічних досліджень. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.ier.com.ua 

 
Вікторія Тарасова 

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

 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЧЕРЕЗ 
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Питання стимулювання працівників до продуктивної праці є одним із 

найважливіших питань в умовах, коли підприємство прагне отримати 
якомога більше конкурентних переваг від найму і використання 
висококваліфікованого персоналу. Підвищення ефективності праці 
безпосередньо пов’язане з головною метою суспільства – забезпечення 
економічного зростання, яке визначається збільшенням ВВП як у цілому, так 
і на душу населення. З огляду на це виникає потреба в обґрунтуванні заходів 
підвищення ефективності використання праці на рівні кожного підприємства 
– первинної ланки суспільного виробництва в усіх галузях народного 
господарства. Таким чином, актуальність дослідження проблем пов'язаних із 
оптимізацією процесу стимулювання персоналу до продуктивної праці, 
важко перебільшити. 

Метою дослідити сучасні проблеми мотивації та стимулювання 
продуктивності праці.  
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В умовах ринкової економіки відносини між персоналом підприємства і 
його керівництвом будуються на новій основі. Мета керівництва – успіх на 
ринку і, відповідно, одержання прибутку. Мета персоналу підприємства – 
одержання матеріальної винагороди та задоволення від роботи. Для 
керівництва підприємства персонал є найбільш цінним ресурсом, адже саме 
персонал підприємства може постійно удосконалюватися. Відповідно, уміло 
керуючи персоналом, можна постійно удосконалювати організацію 
виробництва і збільшувати прибуток. Тому керівництво підприємства має 
добре розбиратися в персоналі, знати пріоритетні мотиви працівників, що 
спонукають їх до праці. Знання мотивації персоналу підприємства – основа 
створення більш досконалої системи стимулювання найманих працівників. В 
економічній літературі під стимулами розуміють форми впливу на людину, її 
свідомість, що породжують у людини певні мотиви (прагнення, 
зацікавленість) до тих чи інших дій, у тому числі до досягнення певних  
результатів праці. Чим сильніші стимули, тим активніші мотиви, а отже, й 
діяльність людей. Отже, стимулювання – це процес впливу на людину за 
допомогою потребо значимого для неї зовнішнього предмета (об'єкта, умов, 
ситуації тощо), що спонукує людину до певних дій (перебування в 
комфортних умовах і ін.)[1]. 

Мотивація (як процес) – це процес емоційно-почуттєвого зіставлення 
образу своєї потреби з образом зовнішнього предмета (претендента на 
предмет потреби). Або, мотивація (як механізм) – це внутрішній психічний 
механізм людини, що забезпечує упізнання предмета відповідно до потреби і 
запускає спрямовану поведінку з присвоєння цього предмета (якщо він 
відповідає потребі)[2]. 

Основні елементи мотивації результативної праці персоналу 
підприємства:[3] 

1. Матеріальне стимулювання 
2. Нормальні безпечні умови праці 
3. Соціально-правові гарантії 
4. Корпоративна культура 
5. Можливості для професійного навчання, самовдосконалення 
6. Можливості для самореалізації 
7. Взаємовідносини в колективі 
8. Престижність трудової діяльності 
Результативність праці – підсумок цілеспрямованої діяльності людини. 

Результативною можна вважати працю, якщо досягнуто максимально 
результату за мінімальних витрат праці. Результатом варто вважати 
отриманий дохід внаслідок реалізації продукції, виконання робіт, надання 
послуг[2, ст 48]. Протягом тривалого періоду наука управління персоналом 
вважала матеріальне стимулювання найважливішим чинником. Проте, 
задоволеність працівників лише матеріальними умовами праці далеко не у 
всіх випадках приводить до підвищення її результативності. Як свідчить 
практика, найбільш ефективними стимулятивними факторами є відповідність 
виконуваної роботи потребам людини у визнанні її як особистості та 
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можливість самовираження. Матеріальні блага, як у грошовій, так і в 
натуральній формі завжди виступають активним стимулом діяльності 
працівників. Інтерес до них у працівників визначається вже тим, що за 
рахунок цих благ переважно задовольняються не тільки матеріальні, але й 
культурні, духовні потреби працівників і членів їхніх родин.  Нематеріальні 
блага у загальному вигляді можна охарактеризувати як поліпшення умов 
роботи на підприємстві, що створює в працівника мотивацію на певні 
позитивні дії, але лише у тих випадках, коли поліпшення роботи у свідомості 
працівників співпадає з їх уявленням про те, якими мають бути робочі місця, 
режими праці і відпочинку, можливість проявити власні здібності, кар’єрний 
зріст, участь працівників в управлінні виробництвом, відносини між 
працівниками в колективі і багато чого іншого, що приносить працівнику 
блага в нематеріальній формі. 

Отже, стимулювання працівників є одним з провідних напрямків 
збільшення продуктивності праці і, як наслідок, обсягів виробництва. 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. Ця стратегія має передбачувати інтелектуальний розвиток 
працівників як мінімальної виробничої одиниці задля збільшення доходів 
підприємства в цілому. 
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ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Саме тому 

особливу увагу потрібно приділити розробці такого механізму, який би не 
тільки створив сприятливі умови для ефективного функціонування 
підприємств, а й забезпечив йому високий рівень конкурентоспроможності. 

В даний час ринок перенасичений підприємствами, які створюють 
аналогічну продукцію, але втримуються лише ті, які мають найвигідніші 
конкурентні переваги відносно інших підприємств. Тому дане дослідження 
стосовно шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства є 
актуальним. 
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Серед основних вчених, які займались дослідженням питання 
управління конкурентоспроможністю підприємства слід відмітити            
М.М. Галелюка, Н.П. Тарнавську, О.Є. Кузьміна, Л.В. Балабанову,            
Г.С. Бондаренко, Р.Є. Мансурову та інших. 

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно 
розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного 
ринку, тобто основна увага приділяється фінансовій стороні діяльності 
підприємства. 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.3]. 

Підтримка рівня високої конкурентоспроможності означає, що всі 
ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно є 
більш прибутковим, ніж його ринкові конкуренти спільних виробництв. 
Ідентифікація ключових факторів успіху – один з головних пріоритетів 
розробки стратегії управління підвищенням конкурентоспроможності 
підприємства. Управління конкурентною поведінкою бізнес-організації 
базується на розробці та ефективній реалізації зваженої, обґрунтованої 
конкурентної стратегії, яка передбачає забезпечення конкурентних переваг 
на тривалий період (5–10 років). Деякі з них наведені в табл. 1 [3, c. 7]. 

Як видно з таблиці, з наведених ознак найпоширенішою є поділ 
стратегій за рівнем управління на підприємстві. Стратегії різних рівнів 
повинні формуватись системно і динамічно та складати єдину систему. 

 
Таблиця 1 

Класифікація  стратегій 
Стратегія за рівнем 

управління  
Ознаки 

1 2 
Корпоративна Загальний план управління, який поширюється на всю компанію, 

охоплюючи всі напрями її діяльності 

Ділова або 
конкурентна 

Концентрується на діях і підходах, пов'язаних з управлінням і 
направлених на забезпечення успішної діяльності в одній cфері.  

Функціональна Відноситься до плану управління поточною діяльністю окремого 
підрозділу або ключового функціонального напряму усередині 
певної сфери діяльності 

операційна Концентрується на стратегічних ініціативах і підходах в 
управлінні ключовими оперативними одиницями при рішенні 
щоденних оперативних задач, що мають стратегічну важливість 

 
Розроблено ряд концептуальних шаблонів (матриць), які, за умови їх 

правильного застосування, допомагають підприємствам формулювати 
ринкові стратегії управління підвищенням конкурентоспроможності 
підприємства: 
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1. Проникнення на ринок. Якщо існуючі ринки не повністю 
насичені продукцією і можна домогтися збільшення частки продажів на 
традиційних ринках, то нею може бути обрана стратегія “захоплення ринку”, 
іноді навіть шляхом витіснення з нього деяких конкурентів. 

2. Розвиток ринку. Коли вся галузь розвивається досить швидко, 
виявляються нові ринки з недорогими та надійними каналами збуту, є 
ресурси і можливості розширити свої комерційні операції, є запас 
виробничих потужностей, то можлива реалізація стратегії “розвиток ринку”. 
Вона передбачає виведення традиційної продукції на нові ринки. 

3. Розвиток продукту. Коли основні конкуренти фірми пропонують 
продукцію кращої якості за урівняною ціною, а галузь характеризується 
високими темпами розвитку і швидкими технологічними змінами, 
необхідною стає реалізація стратегії “розвиток продукту”. Ця стратегія 
передбачає збільшення обсягів продажів через модифікацію своєї продукції 
[4, c. 173]. 

4. Диверсифікація. Це така форма ринкової стратегії, коли 
підприємство займається одночасно як новими продуктами, так і новими 
ринками. Переваги “стратегій диверсифікованого зростання” полягають 
насамперед у тому, що комерційний ризик розподілений по різних галузях і 
видах діяльності, а це робить фірму менш залежною від непередбачуваності 
зовнішнього середовища. 

5. Стратегії “негативного” зростання: “скорочення”, “відторгнення”, 
“ліквідації” [1, c. 12]. 

Отже, основними шляхами підвищення конкурентоспроможності 
підприємства є пошук конкурентних переваг і ключових факторів успіху та 
формулювання, певної ринкової стратегії (із застосуванням спеціальних 
матриць), що направлена на підвищення конкурентоспроможності в заданих 
умовах. Керівництво підприємства повинно вміти простежувати зміни, що 
відбуваються в умовах господарювання, і проводити різноманітні 
перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими 
перетвореннями можуть бути: диверсифікація виробництва, вихід на нові 
ринки, зміна товарної політики, зміна організаційно-правового статусу 
підприємства, створення спільних виробництв, впровадження нових 
технологій, модернізація форм збуту продукції. 
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасне бачення моделі організації виробництва продукції на 

промислових підприємствах висуває на перший план проблему забезпечення 
матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, 
напівфабрикатами.  

Економне використання матеріальних ресурсів є одним з факторів 
зниження собівартості продукції, а отже, фактором росту відносних та 
абсолютних показників прибутковості підприємств. Актуальність питання 
аналізу матеріальних ресурсів обумовлюється наявністю прямої залежності 
між їх раціональним використанням та конкурентоспроможністю продукції 
промислових підприємств, яка має зростати внаслідок інтеграції України в 
міжнародні організації.  

Окремі аспекти аналізу використання матеріальних ресурсів висвітлені у 
роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених: Білика М., Гінзбурга А.И., 
Любушина Н.П., Швиданенко Г.О., Савицької Г.В. та інших. 

Матеріальні ресурси – це складова виробничих ресурсів, які беруть 
участь у процесі господарської діяльності протягом одного виробничого 
циклу, при цьому повністю змінюють свою форму та переносять свою 
вартість на витрати підприємства [2]. 

Матеріальні ресурси є об'єктивно необхідною умовою функціонування 
виробництва. Вони все більше впливають на зростання його ефективності та 
якості роботи [3]. Здебільшого від рівня управління ресурсами, його 
координації з процесом виробництва залежать основні показники діяльності 
підприємств — виконання плану реалізації, зростання продуктивності праці, 
зниження собівартості продукції, прискорення оборотності оборотних 
засобів. Це обумовлено такими факторами значимості матеріальних ресурсів 
у виробництві: 

- виробничі запаси складаються в основному з сум власних оборотних 
засобів, тому прискорення їх оборотності - великий резерв підвищення 
ефективності; 

- витрати на матеріальні ресурси - основна частина собівартості 
продукції; 

- правильна організація управління матеріальними ресурсами - умова 
ритмічності виробництва; 

- більш жорстке нормування витрат матеріальних ресурсів та 
лімітування вимагають посилення режиму економії. 

Метою дослідження аналізу ефективного використання матеріальних 
ресурсів полягає в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, 
які дають об'єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів 
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матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, 
уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування 
портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення 
ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації. 
Тому завданнями аналізу  є наступні: 

- оцінка забезпеченості виробництва матеріалами та аналіз матеріально-
технічного постачання; 

- аналіз використання матеріалів у виробництві; 
- визначення впливу забезпеченості матеріалами на обсяг виробництва 

та ефективності їх використання. 
В процесі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в 

першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. 
Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що 
покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних 
ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам 
виробництва продукції й утворення необхідних запасів виходячи з 
прогресивних норм витрати матеріалів [1, с.17]. 

На наш погляд, відповідно до матеріальних ресурсів на підприємстві 
доцільно розраховувати систему показників: 

- узагальнюючих (матеріаловіддача, матеріаломісткість, абсолютна та 
відносна економія матеріальних ресурсів); 

- фінансово-результативних (матеріалорентабельність, матеріалодохід-
ність, рентабельність елементів затрат); 

- часткових (торговельна площа на одного працівника прилавку, 
торговельна площа на 1000 обслуговуваного населення, коефіцієнт 
використання окремих елементів активної частини матеріальних ресурсів, 
коефіцієнт закріплення ресурсів). 

Для окремих елементів матеріальних ресурсів доцільно розраховувати 
групи показників натуральних чи відносних одиниць виміру [2]. Наприклад, 
ефективність використання товарних ресурсів характеризують показники 
швидкості товарного обігу (у днях обороту, в разах обороту), відповідності 
фактичних до нормованих значень вартісної оцінки товарних запасів. 

Одним із методів аналізу ефективності використання матеріальних 
ресурсів у торгівлі може бути нормативний, що передбачає розрахунок та 
економічне обґрунтування нормативів торговельної площі на 1000 
обслуговуваного населення та товарообороту на одиницю торговельної 
площі. Очевидно, в умовах впливу зміни цінових індексів на динаміку 
товарообороту означені нормативні величини можуть носити орієнтований 
інформаційний характер. Водночас, нормативний метод і надалі можна 
використовувати для обґрунтування величини товарних запасів та 
відповідного визначення потреби у кредитних, фінансових ресурсах, оскільки 
розмір даного нормативу виражений у днях роботи і, відповідно, не підлягає 
впливу зовнішніх економічних факторів [3, с. 45]. 

Визначення показника ефективності використання матеріальних 
ресурсів у торгівлі доцільно удосконалювати в наступних напрямках: 
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- розрахунку комплексних інтегрованих показників ефективності, що 
враховують як вартість витрачених ресурсів, так і об’єм господарської 
діяльності та безпосередньо фінансовий результат (наприклад, для оцінки 
ефективності використання основних фондів інтегрований показник буде 
моделювати вплив фондовіддачі та фондорентабельності); 

- визначення впливу факторів на зміну показників ефективності та 
побудову багатофакторної моделі взаємозв’язку, що забезпечить виконання 
принципу системності оцінки ефективності. 

Водночас, ефективність використання матеріальних ресурсів є тільки 
важливою складовою, що визначає ресурсовіддачу підприємства та 
комплексно забезпечує рентабельність господарсько-фінансової діяльності.  

Отже, існує методологічна потреба у визначенні взаємозв’язку 
структурних співвідношень з метою їх подальшої оптимізації. 
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ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ДОХОДУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Основною метою діяльності кожного підприємства є одержання 
найбільшого прибутку, що безпосередньо залежить від величини 
отримуваних доходів. Отже, доходи підприємства незалежно від галузі 
діяльності, форми власності та інших факторів набувають особливо 
важливого, ключового значення.   

Економічна категорія «дохід» досліджується протягом багатьох століть в 
працях А. Сміта, К. Маркса, Дж. Мілля, В. Парето, В. Петті, Д. Рікардо, Дж. 
Хікса та ін. А також присвячені роботи й багатьох вітчизняних та 
закордонних авторів, серед яких С. Довбня, С. Дорогунцова, С. Ільмінська, В. 
Ковальов,  А. Паранян, Г. Савицька, М. Солодка, В. Тікін, В. Швець,  А. 
Шеремет та інші. 

Серед представників наукових шкіл, напрямів та галузей економічних 
наук немає єдиного підходу щодо поняття «доходи». Так, представники 
економічних шкіл розглядали джерела доходу починаючи з нееквівалентного 
обміну в процесі зовнішньої торгівлі (меркантилісти), у вигляді дії 
матеріальних чинників природи (фізіократи), як наслідок використання 
факторів виробництва (класична економічна школа), через призму поведінки 
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індивіда (кейнсіанство), працю робітників та власників робочої сили 
(марксисти), грошових надходжень (монетаристи), прав власності з точки 
зору окремих інститутів (інстуціоналісти) тощо.  

Сучасне трактування категорії «дохід» базується на двох принципових 
підходах: економічному і бухгалтерському. Підґрунтям економічного 
підходу щодо визначення поняття доходу є термін «виручка», тобто обсяг 
продажу виробленої підприємством продукції (робіт, послуг). Наведені 
автори цього підходу приходять до єдиної думки, вважаючи, що дохід, слід 
розглядати як виручку від реалізації продукції, робіт чи послуг.  При цьому 
економісти вирізняють процентні доходи (такі, що отримують власники 
капіталу, надаючи його у використання) та доходи власника (чисті доходи 
індивідуальних власників і партнерів). Натомість прибуток досліджується з 
точки зору можливості отримання доходу за рахунок підприємницьких 
здібностей (нормальний прибуток) та у вигляді різниці між сукупними 
доходами й витратами (економічний прибуток). 

Бухгалтерській підхід щодо визначення сутності доходів ґрунтується на 
економічній вигоді. МСБО 18 «Дохід» наводить визначення доходів як 
«валове надходження економічних вигод протягом певного періоду, яке 
виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний капітал 
зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників 
капіталу». [6] Проте визначення доходу в національному стандарті 
бухгалтерського обліку як збільшення економічних вигод у формі 
«надходження активів або зменшення зобов’язань» піддається критиці 
науковців як не зовсім коректне. Очевидно слід погодитися із зауваженням, 
що «не кожне збільшення активів та зменшення зобов’язань характеризує 
момент отримання доходу. Про отримання доходу свідчить оплата рахунку, 
пред’явленого підприємством покупцеві його продукції (товарів, робіт, 
послуг). Стосовно зобов’язань підприємства, то при їх безпосередньому 
погашенні ніякого зростання капіталу насправді не відбувається. До 
зростання капіталу призводить не погашення зобов’язань, а відмова 
кредитора від своїх прав, тобто тоді, коли активи отримані підприємством на 
безоплатній основі» [1]. 

Таблиця 1 
Підходи щодо визначення категорії «доходи» 

Автор Сутність поняття «дохід підприємства» 

Г.І. Башнянин, В.С. 
Іфтемічук [4, с. 149] 

Дохід – це: 1) виручка від реалізації продукції за вирахуванням 
матеріальних і прирівняних до них витрат; 2) потік грошових та 
інших надходжень за одиницю часу 

Грузінов В.П.  
[3, с.340] 

Дохід підприємства складається з виручки від реалізації 
продукції, основних засобів й іншого майна підприємства, а також 
доходів від позареалізаційних операцій 

Т.О. Примак 
[7, с. 104] 

Дохід – це виторг підприємства від реалізації продукції, послуг 
та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та 
акцизного збору
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 Продовження таблиці 1
К. І. Швабій  
[8, с. 10] 

Дохід – це всі надходження, що виникають на основі процесу 
ціноутворення, з урахуванням величини понесених затрат, потрібних 
для отримання цього доходу 

І. В. Шевчук  
[9, с. 10] 

Дохід – це сукупний дохід, скоригований на суму податкових 
вилучень та зменшений на суму економічно обґрунтованого 
неоподатковуваного мінімуму та інших пільг 

М.Г. Назаров,            
Г.Ф. Горбей,  
Г.Д. Кулагіна,            
Б.Т. Рябушкін  
[5, с. 588] 

Дохід – це ресурси у грошовому і натуральному вираженні, які 
можуть бути використані на задоволення особистих потреб, сплату 
податкових та інших обов'язкових та добровільних платежів, 
заощадження 

Бутинець Ф.Ф.           
[2, с.324] 

Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошових 
коштів та інших надходжень за певний період , отриманий від 
продажу продукції, товарів, робіт, послуг 

 
Таким чином, розгляд поняття «дохід підприємства» у широкому 

трактуванні як за економічним, так і за бухгалтерськими підходами дає змогу 
визначити наступні основні його характеристики: 

− дохід підприємства являє собою один із видів фінансових 
результатів його господарської діяльності за певний період; 

− цей фінансовий результат характеризує надходження 
економічних вигод; 

− основними формами економічних вигод, що характеризують 
дохід підприємства, виступають виручка з реалізації іншого майна, а також 
надходження коштів з позареалізаційних операцій; 

− економічні вигоди, що формують дохід підприємства, 
визначаються їх обсягом у грошовій формі [1]. 

Отже, підсумком господарської діяльності підприємства виступає його 
дохід. Адже динаміка доходу, його величина свідчить про міру ефективності 
діяльності підприємства, суспільне визнання вироблюваної ним продукції, 
нарешті, про місце і роль підприємства на відповідному ринку. Тому 
економічна суть доходів полягає у відшкодуванні витрат на ведення 
діяльності й отримання відповідної суми прибутку, яка забезпечує 
досягнення стратегічної мети підприємства - приріст власного капіталу.  
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

 В сучасних ринкових умовах завоювання споживача на сегментах ринку 
неможлива без порівняння власного виробничого і комерційного потенціалу 
з підприємствами, що вже успішно працюють на ринку і мають достатні 
конкурентні позиції. Однак, про переваги та недоліки інших суб'єктів 
господарювання неможливо однозначно говорити - тому доцільність 
дослідження підходів оцінки їх конкурентоспроможності не викликає 
сумнівів. 

Метод оцінювання конкурентоспроможності підприємств - це система 
приписів, що вказують, які операції необхідно здійснити, для визначення 
конкурентоспроможності. Процедура оцінювання конкурентоспроможності – 
це операції, які необхідно виконувати у відповідній послідовності при 
застосуванні обраного методу оцінювання конкурентоспроможності. На 
сьогоднішній день ми можемо знайти дуже багато методів оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств, і всі вони мають свої переваги, 
недоліки, та можливість використання в практичній діяльності [1, с.93]. 

На сьогодні відсутня загальноприйнята методика оцінки рівня 
конкурентоспроможності підприємства, тому розглянемо найбільш сучасні 
методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства: 

— метод різниць полягає у визначенні переваг та недоліків підприємства 
за окремими показниками, що порівнюються (об’єктами оцінки). При 
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застосуванні даного методу підприємство оцінюється,  порівнюється тільки з 
одним підприємством-конкурентом. За кожним з показників, що 
порівнюються, визначається не тільки позиція оцінюваного підприємства,  а 
й кількісний розрив у досягнутих значеннях. 

— метод рангів визначає загальні положення, сильні та слабкі сторони 
підприємства, що оцінюється,  в боротьбі з конкурентами. 

Застосування цього методу ґрунтується на визначенні місця 
підприємств-конкурентів за кожним об’єктом оцінки шляхом ранжування 
досягнутих значень показників. Проведення такої роботи дозволяє 
визначити,  за якими порівняльними критеріями оцінки підприємство 
випереджає конкурентів, а за якими – відстає (кількісна оцінка відставання 
(випередження) в цьому разі не проводиться). Підсумування місць (рангів) 
окремих підприємств за всіма показниками оцінки дозволяє виявити 
найбільш конкурентоспроможне підприємство. 

— метод балів дозволяє визначити узагальнюючу кількісну оцінку 
становища підприємств в конкурентній боротьбі при наявності кількох 
конкурентів. Застосування цього методу передбачає:  

1) складання матриці оціночних показників для порівняння 
підприємства з його конкурентами; 

2) виділення найкращого значення окремого оціночного показника з 
даної сукупності підприємств та присвоєння йому визначеного бального 
значення; 

3) розрахунок балів, отриманих іншими підприємствами за даними 
оціночним показником шляхом порівняння їх фактичних значень з 
найкращими в даній сукупності; 

4) встановлення значущості (вкладу) конкретного показника оцінки 
в загальну оцінку конкурентоспроможності підприємства; 

5) отримання узагальненої бальної оцінки конкурентоспроможності. 
 Застосування цього методу дозволяє не тільки визначити основних 

конкурентів та місце, в конкурентній боротьбі підприємства, яке оцінюється 
(за критерієм максимуму набраних балів), а й оцінити ступінь його 
наближення до найбільш конкурентоспроможного підприємства. 

— метод «еталону» (графічний метод) використовується для наочного 
відображення зон конкурентних переваг та недоліків підприємства [3, с.343].  

Для застосування методу необхідно:  
1) визначити напрямки (зони) оцінки конкурентоспроможності. Для 

наочності отриманого результату рекомендовано обмежитись 5-ма 
напрямками (зонами) оцінки; 

2) встановити максимальну (еталонну) кількість балів оцінювання, 
однакову за кожним напрямком; 

3) визначити кількість балів, набраних підприємством, що 
оцінюється, в порівнянні з еталонним значенням; 

4) здійснити побудову графічної ілюстрації стану 
конкурентоспроможності підприємства. 

Радіус еталонного кола та масштабування осей еталонного 
багатокутника визначається встановленим максимальним балом оцінювання.  
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Багатокутник фактичного стану підприємства будується шляхом 
відкладання на осях (напрямках оцінки) фактично набраних балів та 
з'єднання отриманих точок.  

Даний метод може застосовуватися не лише для оцінки 
конкурентоспроможності підприємства стосовно фактичних конкурентів, а й 
для порівняння з еталонним станом (ідеальною моделлю) функціонування 
підприємства.  

— бенчмаркінговий метод полягає в тому, щоб на основі дослідження 
виявити переваги та недоліки лідируючих підприємств і використати їх у 
своїй діяльності. Однак, застосовані заходи не завжди є сприятливим для 
всіх, оскільки треба враховувати власні комерційні особливості [2, с.99]. 

— метод теорії конкурентних переваг передбачає встановлення характеру 
переваги підприємства у порівнянні з конкурентами та дає можливість 
визначити позицію підприємства на ринку. Відправною точкою даного 
методу є визначення частки ринку підприємства. Далі визначають ринкову 
нішу, освоєння якої дає можливість підприємству збільшити сферу свого 
впливу, порівнюючи потенціал ринку з обсягом продажу товарів. Для цього 
використовують показник концентрації, який характеризує загальну частку 
перших (найбільших) організацій на певному ринку. Використання даного 
методу ускладнюється відсутністю достатнього обсягу інформації, яка не 
завжди є достовірною та вчасною. 

— функціональний або заснований на теорії ефективної конкуренції 
метод. В його основі лежить оцінка чотирьох групових показників або 
критеріїв конкурентоспроможності, їх поділяють за наступними групами:  

1) показники, які характеризують ефективність виробничої 
діяльності: витрати на одиницю продукції, фондовіддача, рентабельність 
товару, продуктивність праці;  

2) показники, що характеризують фінансовий стан підприємства: 
коефіцієнт автономії, платоспроможності, абсолютної ліквідності, 
оборотності оборотних коштів;  

3) показники, що характеризують ефективність збуту та просування 
товару на ринок за допомогою реклами та стимулювання: рентабельність 
продажу, коефіцієнт затовареністю готовою продукцією, коефіцієнт 
завантаження виробничих потужностей, коефіцієнт ефективності реклами та 
засобів стимулювання збуту;  

4) показники конкурентоспроможності товару, що характеризують 
здатність товару задовольняти потреби споживачів відносно до його 
призначення за ціною та якістю. 

За даним методом найбільш конкурентоспроможними є ті підприємства, 
де краще організована робота всіх структурних підрозділів, ефективність 
роботи яких оцінюється ефективністю використання ресурсів.  

Таким чином, необхідність оцінки конкурентоспроможності 
підприємства обумовлена тим, що виробник може самостійно оцінити свою 
реальну й потенційну здатність проектувати, виготовляти, реалізовувати, 
економічно й матеріально забезпечувати, обслуговувати виготовлену 
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продукцію. За допомогою прогнозів можна визначати ефективність роботи 
підприємства на перспективу при сталих темпах розвитку. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ 
ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 
Роздрібна торгівля як важлива складова споживчого ринку та економіки 

України в цілому сьогодні проходить динамічний трансформаційний етап 
розвитку. Поглиблення економічних реформ, розвиток нових форматів 
торгівлі, швидкі зміни умов ведення вітчизняного торговельного бізнесу та 
складність пристосування до них зумовлюють необхідність дослідження 
проблем механізму функціонування та розвитку торговельних мереж. 
Відсутність теоретично обґрунтованих розробок щодо подолання негативних 
наслідків становлення ринкових відносин у торгівлі зумовлює малоефективні 
та непослідовні управлінські рішення керівників торговельних підприємств. 
Саме торгівля забезпечує підтримку вітчизняних товаровиробників, сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності підприємств, забезпечує наповнення 
бюджету країни, вона підтримує збалансованість виробництва і споживання, 
формує частку валової доданої вартості країни, забезпечує матеріальний і 
культурний рівні людини, сприяє підвищенню якості життя населення взагалі 
[1, с. 455]. 

Теоретичні та прикладні питання розвитку роздрібних торговельних 
мереж є предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, 
серед яких: І. Ансофф, Д. Блекуелл, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Р. 
Патюрель, М. Портер, В.В. Апопій, О.О. Бакунов, І.М. Бергер, П.Г. Гончаров, 
В.А. Гросул, І.З. Должанський, О.Б. Казакова, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, 
Т.Л. МітяєваВ.А. Павлова, В.О. Соболєв, І.В. Сорока тощо.   
 Метою дослідження  є сучасний стан та тенденції розвитку роздрібної 
торгівлі в Україні. 

Останнім часом роздрібна торгівля в Україні зазнає змін під впливом 
кризових явищ. Фінансова та інвестиційна нестабільність у країні, що 
обумовлена політичними й економічними перетворюваннями, призводить до 
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зниження попиту на товари, послуги та зниження прибутку торгівельних 
підприємств, також має достатній вплив на збалансованість попиту й 
пропозиції споживчого ринку, де можна спостерігати дисбаланс, який 
породжується невідповідністю суспільних виробництв і нестабільним 
розвитком підприємств торговопосередницької діяльності.   
 Сучасні, нестабільні, складні умови господарювання підприємств 
роздрібної торгівлі в Україні характеризуються: нестабільною політичною 
ситуацією в країні; загостренням інфляції, значними коливаннями курсу та 
невизначеністю у валютно-курсовій політиці держави; обмеженим 
споживчим попитом і низькою купівельною спроможністю населення 
внаслідок скорочення доходів; складними умовами кредитування бізнесу та 
високими процентними ставками за кредитами; постійним зростанням цін на 
основні товари та послуги; зменшенням обсягів вітчизняного виробництва 
та зростанням вартості імпортної продукції в  результаті девальвації гривні; 
недосконалою законодавчою базою в системі оподаткування підприємств і 
розвитком стихійного ринку; недостатністю торговельних площ, дефіцитом 
торгових полок і високою орендною платою на торговельні площі; 
недостатньо повним та якісним обслуговуванням споживачів [2, с. 243]. 
 Пріоритетними регіонами розвитку роздрібної торгівлі в Україні є 
Дніпропетровська область, Харків, Одеса, Львів та Київ.   
 Лідером за темпами розвитку торговельних мереж в Україні виступає 
м.Київ, що обумовлено вищим, порівняно з населенням України, рівнем 
доходів мешканців столиці.        
 За сучасних соціально-економічних умов господарювання, розвиток 
роздрібної торгівлі України значною мірою залежить від кількості об’єктів 
роздрібної торгової мережі, форм їх організації та спеціалізації, рівня 
забезпеченості ним населення.      
 Динамічний розвиток торгівлі підтверджується статистичними даними 
Державного комітету статистики України, з яких видно, що оборот 
роздрібної торгівлі має тенденцію до зростання. Оборот роздрібної торгівлі 
України в січні-вересні 2015 року зріс в порівнянних цінах на 16% в 
порівнянні з січнем-вереснем 2014 року. В номінальному вираженні 
роздрібний товарооборот за дев’ять місяців 2015 року склав 578,2 млрд грн.
 Обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у січні 2015 року проти 
аналогічного місяця минулого року (у порівняльних цінах) зріс на 14,2% і 
становив 58,622 млрд грн.       
 Водночас найбільше зростання відзначено у Запорізькій області - на 
18,8%, до 2,83 млрд грн, у Вінницькій області - на 17,7%, до 1,7 млрд грн. 

Оборот роздрібної торгівлі у 2015 році проти 2014 року (у порівняльних 
цінах) зріс на 15,9% - до 804,3 млрд грн [3].      
 На підставі загального аналізу стану ринку роздрібної торгівлі в 
Україні можна виділити наступні тенденції його розвитку.   
 1. Регіональна експансія та глобалізація. Сучасна торгівля 
характеризується великою фінансовою потужністю, що обумовлює 
переважно екстенсивний шлях її розвитку, оскільки збільшення обсягів 
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продажів суттєво обмежене колом покупців, враховуючи транспортний та 
часовий фактор. Саме тому характерною ознакою сучасного етапу розвитку 
роздрібної торгівлі є постійне збільшення кількості об’єктів, формування 
торгових мереж спочатку - у межах міста, потім - регіону та країни в цілому. 

2. Зміна форматних пріоритетів споживачів. Останніми роками 
активізувався розвиток невеликих торговельних об’єктів, які розташовані в 
центральній частині міст і на житлових масивах (формат «магазин біля 
будинку»). Це пояснюється переважно тим, що великі формати неефективні 
для щоденних покупок.        

3. Посилення уваги до цінової гнучкості. Ціна товару, як відомо, є 
однією з детермінантів успіху роздрібного торговельного підприємства. 
Сучасний споживач у своїй поведінці все більше орієнтується на зниження 
своїх витрат.          
 4. Розширення додаткових послуг.  Підвищення привабливості 
магазинів можливе не лише за рахунок цінової політики, а й шляхом 
збільшення контурів обслуговування, надання покупцям найбільш широкого 
переліку супутніх послуг. Це обумовлює суттєве зростання значущості 
сервісної політики в процесі управління діяльністю торговельного 
підприємства.        
 5. Підвищення якості товарного асортименту. При формуванні 
асортименту провідні світові компанії спираються на результати вивчення 
запитів покупців і враховують новітні тенденції, що притаманні поведінці 
сучасного покупця [4, с. 150].        
 Отже, галузь роздрібної торгівлі в Україні є надзвичайно динамічною 
та розвивається під впливом низки чинників, зокрема купівельної 
спроможності населення, стану товарозабезпечення, розвитку матеріально-
технічної бази, інституціональних перетворень, концентрації та конкуренції. 
В останні роки структура роздрібної торгівельної мережі значно 
покращується, зменшується частка неорганізованої торгівлі, розвивається 
мережа дискаунтерів та гіпермаркетів, з’являються представники іноземних 
роздрібних торгівельниш «сіток». Однак, сучасна системна криза в Україні 
має значний вплив на розвиток роздрібної торгівлі. Особливостями розвитку 
сучасного рітейлу в Україні є присутність негативних тенденцій, серед яких 
можна виділити такі: зниження частки торгівлі у формуванні ВВП країни, 
зниження товарообороту роздрібних торгівельних підприємств, зменшення 
кількості магазинів, спад купівельної спроможності населення, зростання цін 
та ін. Але, незважаючи на нестабільні умови господарювання, роздрібна 
торгівля є перспективною галуззю економіки.     
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ЗНАЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Ефективний розвиток iнноваційної дiяльностi підприємства дає змогу 

пристосуватись до змін зовнішнього середовища, а диверсифiкація є одним iз 
надійних методiв забезпечення конкурентоспроможностi та стiйкості 
фінансового стану в умовах ринкових відносин. Вибираючи стратегію 
диверсифікації, підприємство орієнтується на досягнення успіху. Проте, 
якщо керівництво не націлене на ocвоєння cучасних тeхнологій, щo дають 
змoгу poзробляти нoві види пpoдукції вищoї якoсті й з найменшими 
витpатами, тo через дeякий час виникaє pизик ocлаблення пoзицій 
пiдприємства на pинках збуту, втpати спoживачів пpoдукції й знижeння 
рoзмірів прибутку, щo в пeрспективі мoже cпричинити банкpутство. Дoсягти 
нeoбхідного pівня кoнкурентоспроможності мoжуть лише тi пiдприємства, 
якi вчасно pеагують на iнноваційні вимoги новoї еконoміки, успішнo 
виpiшують завдання фiнансового забезпечення та якiсної iнформаційної 
пiдтримки вiдповідних управлiнських рішень. Диверсифiкація в економiчній 
теорії рoзглядаєтьcя як заcіб пoкращення фінанcoво-екoномічних пoказників 
діяльностi підприємcтва. Очевиднo, щo це мoже вiдбуватися як в перioд 
сталогo рoзвитку екoнoміки, так i пiд чаc кpизи. Але  пpoведення 
дивеpсифiкацiї пiд час poзвитку кризoвих явищ має cпецифічні ocoбливості, 
oскільки в цей перioд iстотнo змiнюєтьcя зoвнішнє сepедовище, яке 
нeгативнo впливає на внутpiшнi фiнанcoво-екoнoмічні пoказники дiяльнocті 
пiдприємства. 

Питання дивeрсифікації знайшлo своє вiдображення в наукoвих poботах 
таких учених, як А.Тoмсон, А.Стрікленд, М.Поpтер, І.Анcoфф, А.М.Аpoнов, 
В.Андрійчук, О.Вiткoвського, М.Кoрiнько, Є.Милoванова, С.Пoпової та iн. 
Вoни розглядають її особливостi як в економiці загалом, так i в окремих 
галузях. 

Економiчна ситуацiя в нацiональній економiцi на сучасному етапi 
розвитку характеризується поширенням та поглибленням кризових явищ у 
рiзних галузях економiки, а поряд з цим, i невизначенiстю пiдприємства в 
прiоритетному напрямку розвитку. Проте, одним iз можливих векторiв є їх 
розвиток у напрямку диверсифiкації дiяльності. 

Диверсифiкація — (лат. diversus — різний і лат. facere — робити) процес 
розвитку дiяльності пiдприємства, пов'язаний iз збiльшенням дiапазону видiв 
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та проникненням в новi сфери дiяльності, освоєнням нових виробництв, 
розширенням асортименту товару, щo включає не тільки диверсифiкацію 
товарних груп, але й розповсюдження пiдприємницької діяльностi на новi та 
не пов'язанi з основними видами дiяльності фiрми. [1] 

Тлумачення термiна «диверсифiкація» з позицiї загальнотеоретичного 
підходу дослівно означає:1) piзнобічний розвиток, pозмаїття; 2) ствopення 
декількoх рiзних виpoбничих напрямів у межах oдного пiдприємства;            
3) poзширення сфеpи дiяльності фiрми на pинках нoвих тoварів, не 
пoв’язаних з її oсновним вирoбництвoм [2]. 

  Тoбто диверсифiкація – пoрівняно нoве явище, cпричинене 
нeoбхідністю приcтосування пiдприємницьких cтруктур дo швидких змiн 
спoживчого pинку і пoсиленням кoнкурентної бopoтьби, і є iнструментoм 
викoристання пeреваг кoмбінування, прoникнення в нoві, прибуткoвіші 
галузi. Завдяки цьoму пiдприємницькі cтруктури, щo застocoвують 
диверсифiкацію вирoбництва, стійкішi й кoнкурентоспромoжніші пoрівняно 
з вузькoспеціалізoваними виpoбництвами, мають змoгу вкласти капiтал у 
найприбуткoвіші галузi. 

Оснoвна причина дивeрсифікації — прагнeння пiдприємства змeншити 
залeжність вiд вузькoї товарної нoмeнклатури. За тeoрією життєвoго циклу 
тoвару, будь-який тoвар ранo чи пізнo вступить у стадiю спаду. Цe призвeде 
до застарiвання тoвару, знижeння пoпиту на ньoго, і, як рeзультат — 
знижeння прибутку i peнтабельності дiяльності пiдприємства.  Тoму, щоб 
змeншити pизик від дiяльності в oдній галузi, підприємcтва дивеpсифікують 
свoю дiяльність, тoбто вихoдять у нoві для них cфери бiзнесу. 

Іcнує багатo інших пpичин, які змушують пiдприємства та їх кeрівників 
пpиймати pішення стoсовно дивеpcифікації. Першочеpгoвими пpичинами 
щoдо прийняття piшення пpo диверсифiкацію: 

— частковe викоpистання pесурсів; 
— знижeння прибутку вiд oсновного виpoбництва; 
— cкорочення пoпиту на прoдукцію; 
— ствoрення нoвих робoчих мiсць; 
— постiйний рiст конкуренцiї та НТП(наукoво-технічнoго пpoгресу) 
Якi ж цiлі пeреслідує прoцес дивеpcифікації: 
— завoювання нoвих ринків збуту пpoдукції; 
— poзширення асopтименту пpoдукції; 
— пoкращення фінансoвого та екoномічного стану пiдприємства; 
— відпoвідність вирoбництва пoтребам pинку, що пoстійно змiнюються; 
— cтрахування пiдприємства вiд pизику вступу пpoдукції до cтадії cпаду 

життєвoго циклу; 
— пiдвищeння кoнкурeнтоспроможності пiдприємства; 
— онoвлення науковo-технічнoї бази пiдприємства; 
— бiльш пoвне завантажeння вирoбничих пoтужностей. 
Ствoрення рoбочих мiсць як рeзультат дивeрсифікації є oсновною 

pушійною силoю не лишe для пpoмислових, а і сiльськогосподарських 
райoнів. 
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Дo перeваг дивeрсифікації мoжна вiднести дoсягнення сумарнoго eфекту 
в різних видах дiяльності пiдприємства, який прoявляється в знижeнні 
кoрпоративних витрат за рахунoк багатoфункціонального викoристання 
peсурсів. Важливим мoментом є тe, що дивeрсифікація виступає як «cпосіб 
пiдвищення адаптивних якoстей пiдприємства» та виникaє як «eфект 
piзноманітності». Дивeрсифікація служить cтраховим мeханізмом і пiдсилює 
конкурентнi позицiї бізнес-лiдерiв. При впровадженнi стратегiї 
диверсифiкації вiдбувається рoзширення ключoвого прoфілю дiяльності – 
дoсягнення критичнoї вeличини oб’єму рoбіт, що дoзволяє oбійти 
кoнкурента, отримати цiнові скидки, знизити питoмі зaтрати на peкламу, 
взаємна пiдтримка рeпутації товару на pинку, пoкращення тeхнoлогії 
обслугoвування i підвищення завантаженoсті відпoвідних пoтужностей. 
Вiдбувається пepeтворення стратeгічних відпoвідностей у кoнкурентні 
перeваги та pозподіл фінанcoвих pизиків з pізними напямками [3].  

Диверсифiкація, як i будь-який економiчний процес, окрiм переваг, має 
також певнi недолiки, а саме, як зазначає М. Пoртер, ними є: складнiсть 
пошуку рeзервних кoштів і пiдприємств для придбaння, пoтреба у нoвих 
знaннях і нaвичках управлінськoго персoналу, відсутнiсть метoдологічної 
бази [4]. Для прoведення більш дeтального стрaтегічного аналiзу конкурентiв 
потрiбні великий oб’єм iнформації та oсоблива увага і знaння управлінськoго 
персoналу. Тoму стpатегію дивеpсифікації слiд визначaти із врaхуванням 
конкрeтних мoжливостей пiдприємства, йoго цілей і умoв функцioнування, 
нeoбхідно пoстійно пpoводити кoмплексне дoслідження визначeння шляхiв 
дщсягнення пoставленої перед ним мeти, щo потрeбує залучeння вeликих 
фінaнсових, матeріальних та iнформаційних рeсурсів. Вартo зaуважити, що 
не iснує єдинoго oбумовленого часу, кoли пiдприємство має пpийняти 
рiшення прo застoсування стратeгії дивeрсифікації. Вaжливим є чaс вихoду 
на ринoк, так як пiдприємство має з’явитиcя на ньoму абo пeршим, як 
прoвідне пiдприємство, абo другим, як нaйперший послідoвник, абo пiсля 
оснoвних кoнкурентів як oстанній пoслідовник. Висoка вaртість вхoдження 
на нoві ринки зoбов’язує пaм’ятати, щo не мoжна pизикувати бiльше, ніж 
мoже дoзволити влaсний кaпітал, нeoбхідно врaховувати нaслідки pизику, 
aдже pизик пpи пpoведенні диверсифiкації дiяльності пiдприємства зрoстає 
при втoргненні в нoву для сeбе гaлузь.  

Отжe, нeoбхідність дивeрсифікації дiяльності пiдприємств зумoвлена як 
зoвнішніми, так i внутрiшніми чинникaми. Зa умoви eфективного упpaвління 
диверсифiкація дiяльності забeзпечує oтримання суттєвих пeрeваг 
пiдприємницькими структурaми у кoнкурентній бoротьбі, зрoстання 
фінанcoво-економічних пoказників. В умoвах подальшoго ускладнeння умoв 
вeдення бізнeсу та загострeння кoнкурeнтної борoтьби на pинку poздрібної 
тoргівлі дивеpсифікація дiяльності нaбуватиме aктивізації свoго 
застoсування, уpiзноманітнення фopм i напрямiв здiйснення. 
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УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
В КОНТЕКСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Соціально-економічні перетворення, які характеризують сучасний стан і 

тенденції розвитку національної і міжнародної економіки, потребують 
приведення в дію всіх резервів використання трудового, фінансового і 
виробничого потенціалу, що є неможливим без успішного створення 
механізму управління фінансово-господарською діяльністю підприємств. 

На сучасному етапі функціонування промислових підприємств країни 
дедалі необхіднішим стає стратегічне бачення шляхів їх розвитку, 
забезпечення стійкого економічного зростання в довгостроковій перспективі. 
Водночас сучасний стан переходу України на повноцінні ринкові відносини 
потребує подальшого дослідження проблеми управління системою 
фінансово-економічної діяльності підприємств. Вирішення цієї проблеми 
передбачає теоретичне узагальнення накопиченого вітчизняною та 
зарубіжною наукою досвіду організаційної роботи у фінансово-економічній 
сфері, удосконалення господарського механізму відповідно до вимог 
принципово нової економічної політики, формування передумов для 
раціонального використання фінансових ресурсів і на цій основі зменшення 
витрат виробництва та підвищення його ефективності [2]. 

У зв’язку з тим, що одним з основних індикаторів фінансової безпеки 
підприємств є платоспроможність, виникає потреба у визначенні та 
характеристиці основних умов, які забезпечують здатність до трансформації 
фінансових ресурсів в готові засоби платежу для підтримки оптимального 
рівня стійкості розвитку підприємств. 

Аналізу умов щодо забезпечення платоспроможності підприємства у 
сфері реалізації фінансової безпеки приділяли увагу такі вчені як: І. Бланк,  
Ф. Бутинець, В. Галасюк, Ю. Журавльова, А. Поддєрьогін, І. Пономарьов,            
Д. Солодух, В. Солотова, М. Рибченко, Ю. Тютюнник, А. Шеремет та інші.  
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Метою є дослідження умов забезпечення платоспроможності 
підприємств в контексті їх фінансової безпеки. 

Відомо, що ефективність діяльності будь-якого підприємства 
насамперед залежить від швидкості та якості здійснення ним розрахунків за 
своїми зобов’язаннями перед контрагентами. Необхідність підтримки її на 
високому рівні в короткостроковій та довгостроковій перспективі 
забезпечують нормальний ритм фінансово – господарської діяльності 
підприємства. 

В результаті дослідження еволюції поглядів щодо сутності категорії 
«платоспроможність» науковці наводять різні підходи щодо її трактування. 
Перший підхід – системний, полягає в тому, що під платоспроможністю 
вважають спроможність підприємства виконувати свої зобов’язання в 
цілому, незважаючи на строки і за рахунок активів, що були сформовані та 
оцінені на певну дату. В контексті даного погляду фінансова стійкість 
являється передумовою платоспроможності. Другий підхід – 
короткостроково – орієнтований визначає платоспроможність як можливість 
підприємства погашати свої термінові та поточні зобов’язання. В даній 
трактовці вже платоспроможність є передумовою фінансової стійкості            
[1, с. 118]. 

Залежно від резидентності дослідників виділяють такі підходи як 
західний, російський та вітчизняний. Відповідно до західного підходу 
платоспроможність характеризується як здатність суб’єкта господарювання 
покривати свої збитки та мати в наявності власні оборотні кошти. Саме 
поняття «збитки» трактується як платежі, що підлягають оплаті або 
погашенню. Крім того, підприємство повинно мати відповідний резерв, який 
надавав би можливість в разі отримання ним негативного фінансового 
результату, покривати вказані збитки.  

Російський підхід визначає платоспроможність як здатність 
підприємства виконувати свої зобов’язання. Така інтерпретація вказує на те, 
що підприємство в своєму розпорядженні повинно мати відповідну суму 
грошових коштів, яку воно може спрямувати на погашення своїх 
короткострокових зобов’язань у будь-який момент часу. 

Відповідно до вітчизняного підходу платоспроможність представляють 
як важливий показник фінансової стійкості і взагалі фінансового стану 
підприємства. Виходячи з такого твердження визначено, що підприємство 
повинно мати достатній обсяг ліквідних коштів, для погашенн необхідних 
зобов’язань та платежів. 

Під забезпеченням платоспроможності підприємства визначають 
систему організаційно-економічних заходів, які спрямовані на ефективне 
управління платоспроможністю підприємства, оперативне виявлення ознак 
неспроможності виконання обов’язкових платежів у встановлений термін, 
формування передумов до зниження ризику неплатежів з метою нормального 
функціонування підприємства в результаті здійснення операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності.  



459 
 

Забезпеченість платоспроможності у часі являє собою процес, який 
пов’язаний зі зміцненням фінансового стану підприємства, а його стійкість 
залежить від результатів діяльності виробничо-економічної системи. 

В залежності від того, якими видами оборотних активів підприємство 
погашає свої зобов’язання виділяють три рівні платоспроможності: 

1) грошова платоспроможність, яка характеризується коефіцієнтом 
абсолютної платоспроможності, що визначає миттєву платоспроможність і 
вказує на те, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити 
негайно високоліквідними оборотними активами. Крім того даний показник є 
найбільш жорстким критерієм в процесі оцінювання платоспроможності. 

Нормативне значення даного коефіцієнта повинно бути > 0,2, яке 
означає, що підприємство є грошово платоспроможним і високоліквідні 
оборотні активи покривають поточні зобов’язання не менше ніж на 20%; 

2) розрахункова платоспроможність або коефіцієнт проміжної 
платоспроможності визначає потенційну платоспроможність підприємства з 
урахуванням майбутніх надходжень від дебіторів. Показник вказує на те, яку 
частину поточних зобов’язань підприємство може погасити за рахунок 
високо та середньоліквідних активів. Коефіцієнт дає змогу визначити рівень 
платоспроможності підприємства за період, який дорівнює середній 
тривалості одного обороту поточної дебіторської заборгованості за умови 
повного та своєчасного її погашення і значення якого повинно перебувати в 
діапазоні 0,7-0,8; 

3) майнова платоспроможність або коефіцієнт загальної 
платоспроможності являється комплексним показником оцінювання 
платоспроможності підприємства, що відображає відношення всієї суми 
оборотних активів до величини поточних зобов’язань. Даний показник вказує 
на прогнозні платіжні можливості на відносно віддалену перспективу. 
Теоретичне значення показника становить 1,5-2 [3]. 

Отже, наявність та забезпечення ліквідності активів сприяє мінімізації 
ризику несплати за зобов’язаннями, що в свою чергу підвищує рівень 
фінансової безпеки підприємства. 

Збалансована структура джерел формування капіталу є запорукою 
забезпечення довгострокової платоспроможності виробничо – економічної 
системи. Формування достатньої частки власного капіталу у складі джерел 
фінансування є гарантом постійної можливості підприємства погашати свої 
зобов’язання. 
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 
В умовах глобалізації дослідження концептуальних питань 

функціонування світових товарних ринків набуває пріоритетного значення. 
Міжнародні корпорації є невід’ємним елементом світового кондитерського 
ринку, впливають на формування його кон’юнктури, сприяють розширенню 
географічної структури збуту кондитерської продукції і створюють 
позитивний інвестиційний клімат. Рівень конкурентоспроможності продукції 
українських кондитерських підприємств за окремими товарними позиціями 
(шоколад та вироби з нього) відповідає стандартам основних міжнародних   
корпорацій.    

Cпецифіка світового кондитерського ринку полягає в тому, що 
шоколадна, цукриста та борошняна продукція не є  товарами першої 
необхідності, тому попит на них залежить від доходу населення. Найвищий 
показник споживання кондитерських виробів на душу населення мають 
країни Європи (Швеція, Фінляндія, Данія – цукристий сегмент; Швейцарія, 
Норвегія, Велика Британія – шоколадний сегмент; Нідерланди, Бельгія, 
Італія – борошняний сегмент). 

Основними світовими виробниками кондитерської продукції є такі: 
«Mars Inc.» (США), «Mondelez International Inc.» (США), «Barcel SA» 
(Мексика), «Nestle SA»  (Швейцарія), «Meiji Co Ltd.» (Японія), «Hershey 
Foods Corp.» (США), «Ferrero Group» (Італія) та ін. Доцільно врахувати той 
факт, що в рейтинг «Candy Industry Top-100» увійшли 3 українські 
кондитерські підприємства: «Roshen»,  «Koнті» та «АВК». Продукція 
«Roshen» експортується у 15 країн, цукерки компанії «АВК» представлені в 
24 країнах близького і дальнього зарубіжжя. Українські кондитерські 
підприємства концентрують свої зусилля на розвитку преміум-сегменту, а 
також закордонній експансії. 

Ринок кондитерських виробів України – один із найбільш розвинутих і 
прогресуючих у вітчизняній харчовій промисловості. Зростання доходів 

населення, підвищення його купівельної спроможності і попиту на 
продовольчі товари, посилення вимог покупців до якості й безпеки харчових 
продуктів виступають основними факторами збільшення виробництва в 
кондитерської галузі. Український кондитерський ринок – це структурований 
ринок з високою конкуренцією. Він вирізняється високим ступенем 
консолідації – близько 70% цього ринку займають 8-10 лідируючих 
компаній «Roshen», «АВК», «Конті», «Світоч» (Nestle), «Kraft Foods 
Україна», «Бісквіт-Шоколад», «Житомирські ласощі», «Полтавакондитер», 
«Світ ласощів» (рис.1).  
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Рис. 1. Частки підприємств кондитерської галузі України 
Джерело: розроблено автором за даними [2] 
 
Кондитерська галузь є однією з тих складових української економіки, які 

навіть в умовах кризи демонструють позитивну загальну динаміку. На 
сьогоднішній день виробництво кондитерських виробів є однією з найбільш 
розвинутих галузей харчової промисловості України. Загальний обсяг 
виробництва складає близько 3% ВВП нашої держави. Частка України на 
світовому ринку близько 1%, що у вартісному виразі складає понад 
3 млрд. дол. США. Основою цього є багатий потенціал галузі, а також 
стратегії розвитку підприємств цієї галузі. За оцінками асоціації 
Укркондпром, близько 30% кондитерської продукції, виробленої в Україні, 
йде на зовнішні ринки. Обсяги імпорту кондитерських виробів порівняно з 
підсумками 2014 року знизились на 1,8%, причому експорт солодощів в 
Україні значно перевищує імпорт, що пов’язано з лояльністю споживачів до 
вітчизняних виробників завдяки нижчим цінам на продукцію порівняно з 
іноземною за приблизно однакового рівня якості. 

ПАТ «Полтавакондитер» представлена на українському ринку торговою 
маркою «Dominic». За даними на сайті компанії, виробнича потужність її 
цехів складає більше 200 тонн продукції на добу. Асортиментний ряд 
продукції  ТМ «Домінік» налічує понад 300 найменувань кондитерських 
виробів.  фірма посідає середні позиції за більшістю параметрів 
конкурентоспроможності на ринку кондитерських виробів України. До 
низьких показників віднесемо слабку маркетингову активність і роботу з 
каналами збуту. Сильними сторонами є добрі смакові якості виробів і 
відносно низькі ціни.   

Для більш детального дослідження рівня інтенсивності конкуренції в 
галузі розрахуємо показники інтенсивності конкуренції за методикою 
М.Портера. Оцінюючи результати розрахунків коефіцієнтів інтенсивності 
конкуренції які були проведенні в ході дослідження, варто зазначити 
наступні висновки: 
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1. За показником концентрації CR4, який дорівнює 49%, ринок є 
достатньо конкурентним, оскільки не досягає критичного значення. Частки 
чотирьох лідерів ринку є близькими. Крім того на ринку кондитерських 
виробів діє ще велика кількість підприємств. 

2. Більш інформативним, порівняно з попереднім показником є індекс 
Герфіндаля-Гіршмана (In). У нашому випадку індекс має значення 809,5. 
Тому середовище вважається конкурентним у кондитерській галузі оскільки 
його значення менше 1000. 

3. Оцінивши ступінь схожості часток конкурентів можемо дійти 
висновку, що інтенсивність конкуренції в галузі є середньою, оскільки 
отримане значення (0,44) майже однаково віддалене від граничних 
значень (0; 1). 

Розраховані показники інтенсивності конкуренції показали, що ринок 
кондитерських виробів не характеризується високим рівнем конкуренції, а 
скоріш схожий на ринок олігополістичного типу, де напрям розвитку 
визначає нечисельна група компаній, у нашому випадку  – це великі 
концерни – «Рошен», «Конті» та «АВК», досліджуване підприємство           
ПАТ «Полтавакондитер» займає заслужену п’яту сходинку в сегменті 
кондитерської галузі. Незважаючи на тимчасове зменшення обсягів 
виробництва внаслідок політичного конфлікту з Російською Федерацією і 
як результат економічної кризи в державі, в кінці 2015 році спостерігалося 
пожвавлення виробництва кондитерських, особливо в середньому і 
низькому ціновому сегменті.   Українська кондитерська галузь      
знаходиться на важливому етапі формування міжнародної 
конкурентоспроможності  на світовому кондитерському ринку і на даному 
етапі знаходиться на стадії жорстокої конкурентної боротьби за 
споживача, особливо за рахунок експорту в країни Європейського Союзу 
так як міжнародна конкурентоспроможність продукції українських 
підприємств відповідає міжнародним стандартам  щодо кондитерських 
виробів.  
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
ТОРГІВЛІ 

 
Стратегічне управління організацією забезпечується формуванням і 

коригуванням управлінських систем, ефективність яких визначається 
передусім їх здатністю створити умови для реалізації обраної стратегії. 
Особливе місце у переліку таких систем займає система управління 
трудовими ресурсами (персоналом).  

Перехід  до ринкової економіки суттєво підвищує роль та місце 
«людського фактора», оскільки саме робітники підприємства, їх творчий 
підхід до праці, високий професіоналізм та майстерність забезпечують 
необхідне зростання продуктивності праці, якості послуг та продукції 
підприємства, а відповідно і досягнення цільових, господарських та 
фінансових показників діяльності. Тому управління персоналом 
підприємства є необхідною функціональною стратегією, успіх якої є 
запорукою високих результатів підприємницької діяльності, 
конкурентноздатності та динамічного розвитку підприємства. Практика 
показує, що успіху досягають лише ті підприємства, де трудові ресурси 
знаходяться у центрі уваги. 

На даний момент  особливої актуальності набуває вивчення проблеми 
становлення  праці персоналу підприємств як першої життєвої необхідності й 
основного джерела існування людини. Тому на сучасному етапі ця тема є 
досить актуальною, оскільки тільки правильний розвиток та вміле управління 
турдовими ресурсами (персоналом) приведе торгове підприємство до успіху. 
Завдяки злагодженій та професійній роботі всього колективу господарська 
діяльність підприємства буде прибутковою. 

Дослідженням і вивченням даної теми займалися такі автори, як            
А. А. Мазаракі, В. С. Марцин, Л. В. Шаульська, які велику увагу приділяли 
впливу управління трудовими ресурсами на підприємство. 

Метою дослідження є проведення аналізу управлінської діяльності 
підприємства торгівлі. 

Якість персоналу підприємства є одним з головних факторів, який 
обумовлює темпи розвитку підприємства, зростання його конкурентних 
переваг, якість обслуговування покупців та задоволення їхнього попиту, 
зростання ефективності діяльності підприємства у цілому [3, с. 221-224].  

Управління трудовими ресурсами - система взаємозв'язаних 
організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для 
нормального функціонування, розвитку і ефективного використовування 
потенціалу робочої сили на рівні організації. Тому планування, формування, 
перерозподіл і раціональне використовування людських ресурсів на 
виробництві є основним змістом управління трудовими ресурсами. У 
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сучасних умовах велике значення, разом з такими ресурсами, як фінансовий і 

виробничий капітал, мають знання, досвід, трудові навики, ініціатива, 

заповзятливість, ціннісно-мотиваційна сфера працівників будь-якої 

організації. 

До функцій управління трудовими ресурсами можна віднести наступні: 

1. Організаційна - планування джерел комплектування кадрами. 

2. Соціально-економічна - комплекс умов і чинників, що визначають 

використовування і закріплення трудовими ресурсами. 

3. Відтворююча - забезпечує створення учбово-матеріальної бази і 

розвиток трудових ресурсів [1, с. 18-30]. 

Під трудовими ресурсами (персоналом) підприємства розуміють 

сукупність осіб, що працюють на певному підприємстві і вкладають свій 

труд, фізичні та розумові здібності, знання та навички в проведення 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, реалізацію його статутних 

завдань (закупівлю та реалізацію товарів, виробництво продукції, надання 

послуг та інше). 

Найбільш загальним та універсальним показником, який відображає 

ефективність використання трудових ресурсів (персоналу) підприємства є 

продуктивність праці робітників, яка визначається середнім розміром 

товарообігу на одного працівника підприємства: 

 
де ТО – розмір товарообігу за період у фактичних цінах, грн; 

    СОЧ – середньооблікова чисельність робітників підприємства, чол. 

Ефективність використання трудових ресурсів підприємства залежить 

певною мірою від існуючої системи матеріального стимулювання праці. 

Матеріальне стимулювання праці в умовах ринкової економіки базується на 

таких принципах: 

- оплата праці робітників підприємства є ціною їх робочої сили; 

- ціна робочої сили, а відповідно, і заробітна платня робітників мають 

мінімальну межу, що регулюється державою через встановлення та 

періодичне змінювання мінімальної заробітної плати; 

- основою організації оплати праці та регулятором відмінностей в рівні 

заробітної плати робітників різноманітних кваліфікацій та складності робіт є 

тарифна система; 

-  в умовах ринкової економіки оплата праці найманих робітників 

здійснюється за результатами затраченої ними праці, її кількості та якості, з 

урахуванням наслідків та економічного ефекту господарської діяльності 

підприємств [2, с. 301-321]. 

Необхідною передумовою управління персоналом підприємства 

торгівлі, пошуку резервів підвищення продуктивності праці та 

удосконалення системи матеріального стимулювання є проведення аналізу 
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сучасного стану використання трудових ресурсів підприємства, тому держава 
повинна вкладати кошти у розвиток трудових ресурсів для підвищення 
конкурентоспроможності підприємства як на внутрішньому, так і 
зовнішньому ринках. 

Отже, формування якісного трудового колективу є основою ефективного 
управління персоналом та сприяє покращенню діяльності підприємства 
торгівлі. 
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ  МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ 

РОБОЧОЇ СИЛИ 
 

В сучасній світовій економіці міграційні процеси робочої сили 
відіграють надзвичайно важливу роль, адже сильно впливають на соціально- 
економічні аспекти життя окремих країн та світу в цілому. Міграція робочої 
сили має свої як позитивні так і негативні сторони. Через це дана тема є 
актуальною, адже кожна країна повинна приділяти питанню міграції робочої 
сили належну увагу і досліджувати це явище з точки зору власних інтересів, 
щоб ефективно управляти міграційними процесами. 

Взагалі, під міжнародною міграцією робочої сили розуміються процес 
переміщення працездатного населення із одних країн в інші, терміном більше 
ніж на один рік викликаний економічними, політичними та іншими 
причинами. [1] 

Що ж, розглянемо позитивні наслідки міжнародної міграції робочої сили 
як для країн-експортерів, так і для країн-імпортерів робочої сили. 

Позитивними наслідками для країн-експортерів є: 
- зниження напруги на внутрішньому ринку праці завдяки експорту 

надлишкової робочої сили; 
- з’являється можливість створення високоприбуткової галузі з експорту 

робочої сили; 
- зростання надходжень до бюджету у вигляді податків з фірм – 

посередників; 
- збільшення валютних надходжень до країни за рахунок приватних 

переказів емігрантів; 
- зростає рівень життя і добробут залишених вдома членів сімей і 

утриманців мігрантів  за рахунок переказів і грошових відправлень. 
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       Позитивними наслідками для країн-імпортерів є те, що: 
- стимулюється розвиток виробництва внаслідок екстенсивного 

збільшення робочої сили; 
- зростає конкурентоспроможність продукції завдяки використанню 

більш дешевої праці мігрантів; 
- знижуються витрати на підготовку та перекваліфікацію власних кадрів; 
- заповнюються вакансії у непрестижних сферах та галузях економіки; 
- під час криз знижується соціальна напруга за рахунок звільнення 

іммігрантів і заповнення вакансій робітниками – резидентами; 
- зменшується бюджетне навантаження завдяки економії коштів на 

пенсії та соціальні пільги; 
       Далі розглянемо негативні наслідки міжнародної міграції робочої 

сили для обох сторін. 
       Негативними наслідками для країн-експортерів є те, що: 
- зменшуються можливості власного розвитку внаслідок відтоку 

кваліфікованих кадрів і фахівців до більш привабливих країн; 
- знижуються загальна конкурентоспроможність на власному ринку 

праці внаслідок відтоку кваліфікованих, молодих кадрів; 
- зменшуються надходження до бюджету як наслідок скорочення 

потенційних платників податків. 
Негативними наслідками для країн- імпортерів є те, що: 
- посилюється напруга на ринку праці щодо робітників-резидентів через 

найм більш дешевої іноземної робочої сили; 
- зростають витрати на соціальний захист іммігрантів; 
- здійснюється відтік за кордон валютних коштів у вигляді переказів 

іммігрантів. [2] 
Отже, існує ряд позитивних та негативних наслідків міжнародної 

міграції робочої сили. Різні країни по різному відносяться до цього явища 
тому, що воно по різному впливає на окремі країни. Все залежить від 
соціально-економічного стану всередині країни. Так, наприклад, Італія, 
Іспанія та Великобританія наполягають на жорсткому застосуванні санкцій 
проти країн, які не перешкоджають незаконному виїзду своїх громадян за 
кордон. А при наданні допомоги країнам, що розвиваються часто 
враховується ефективність здійснюваних ними заходів щодо стримування 
нелегальної міграції. [3] 

Отже, міжнародна міграція робочої сили є більше позитивним явищем, 
якщо співставити всі позитивні та негативні наслідки. Якщо подивитись з 
моральної точки зору, то кожна людина має право обирати те життя, якого 
вона хоче. Якщо подивитись з демографічної точки зору, то міграція 
забезпечує приплив робочої сили з країн, де вона в надлишку до країн, де 
вона в дефіциті. В цілому відплив робочої сили з країни є більше  наслідком 
політико-економічного занепаду, а не фактором, що його спричиняє.  

 Список використаних джерел: 
1. Міжнародна міграція робочої сили. - [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Міжнародна_міграція_ 
робочої_сили. 



467 
 

2. Соціально-економічні наслідки міграції. - [Електронний ресурс]. –Режим 
доступу:http://www.biglib.com/book/4 _Mijnarodna_ ekonomika /3 
35_53Socialno_ekonomichni_naslidki_migracii. 
3. Соціально – економічні наслідки міграції робочої сили. –  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/ 175909146 
2532/ekonomika/sotsialno-ekonomichni_naslidki_ mizhnarodnoyi_migratsiyi_ 
robochoyi_sili. 
 

Сніжана Шаргало 
Науковий керівник: Чайка І. В., асистент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ AКТИВAМИ 
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГIВЛІ 

 
Вітчизняна економікa в сучасних умовах потребує нових підходів до 

управління оборотними aктивами. Розвиток крaїни зaлежить від ефективних 
результатів діяльності підприємств, рaціонального формування і 
використання оборотних активiв пiдприємства торгівлі. Система упрaвління 
оборотними aктивами як важливим елементом пiдвищення ефективностi 
функціонування підприємств набувaє особливої aктуальності. Значною 
мiрою це стосується розробки і впровадження дiєвих підходів в управлінні 
оборотними aктивами, які б зaбезпечували стійкість фiнансового стану 
пiдприємства. 

Проблеми удосконалення системи управління оборотними активами, 
теоретичного та практичного обґрунтувaння питань, пов’язаних з їх облiком, 
аналізом та управлінням вивчалися такими вітчизняними та зарубіжними 
вченими-економiстами як: О.С. Бодаренко, Ґ. В. Брушко, Коптева Е.П.,             
Д.Л. Ящук, В.І. Чобіток, Пятилокотова К.С. та інші. Разом з тим, існує ряд 
проблем, які все ще залишаються невирішеними, зокрема в частині 
формування ефективної системи управління оборотними активами. 

Метою є дослiдження сутностi поняття «системa управління оборотними 
активами підприємства торгівлі», харaктеристика її складових елементiв та 
визначення основних факторiв, що впливають на її формування. 

Управлiння оборотними aктивами є складним процесом. Його 
складність визначaється такими зaвданнями як: формування достaтнього 
обсягу оборотного капiталу, що використовується в операцiйному процесі; 
ефективної структури обoротних активiв, прискорення обороту оборотних 
активiв і забезпечення постiйної ліквiдності та платоспроможностi 
підприємствa. Реалізацiя зазначених завдaнь передбачає необхiдність 
формування системи управління оборoтними активами [1]. 

Система управлiння оборотними активами представляє собою чaстину 
загальної фінaнсової стратегії підприємства, що полягає у формуваннi 
необхіднoго обсягу і складу оборотних активiв, раціоналізації й oптимізації 
структури джерел їх фінaнсування. 
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Об’єктом управління в межах системи управлiння оборотними активами 
виступають оборотні aктиви підприємства, а суб’єктoм – спеціальна група 
людей (фінансова дирекція як апарат управління, фінансові менеджери), яка 
за допомогою рiзних форм і методів управління забезпечує ефективне 
формування та використання оборотних aктивів суб’єкта гoсподарювання. 

З метою управлiння оборoтними активами тiсно пов’язані принципи, на 
яких дaний процес повинен бaзуватися (рис.1) [2]. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1 Принципи управління оборотними активами підприємства 
торгівлі 

 
Також з метою упрaвління оборoтними активaми тісно пов’язані і функцiї, 

здійснення яких забезпечить реалізацію поставлених завдань (рис.2) [4].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рис.2 Функцiї управління оборoтними активами пiдприємства торгiвлі 

 

Функції управління оборотними активами 

Стабілізуюча: в процесі реалізації цієї 
функції повинен забезпечуватися 
достатній рівень ліквідності та 
платоспроможності підприємства, що є 
досить важливим для стабільного його 
функціонування та подальшого розвитку. 

Аналітична: реалізація цієї функції забезпечує 
проведення постійного аналізу стану 
оборотних активів та всіх їх складових, 
порівняння обсягів оборотних активів з 
поточними зобов’язаннями, дослідження їх 
динаміки, здійснення аналізу факторів, які 
впливають на стан оборотних активів.  

Контрольна: реалізація цієї функції 
пов’язана зі створенням системи 
постійного контролю за обсягами 
оборотних активів і, в результаті, за 
станом ліквідності та платоспроможності 
підприємства. 

Принципи управління оборотними активами 

принцип раціональності 

принцип своєчасності 

принцип взаємопов’язаності 

принцип оптимальності 

принцип безперервності 

принцип координації 
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          В процесі побудoви системи управлiння оборoтними активaми 
необхіднo звертати увагу на фaктори, що можуть негативно вплинути нa 
реалізацiю завдань щодо управління обoротними aктивами підприємства 
торгівлі. Видiлимо фактoри, що ускладнюють управлiння оборoтними 
aктивами: 

  По-перше, неoбхідно пам’ятати, що гaлузева специфiка значно впливає 
на управлiння оборoтними активами, оскiльки підприємствa рiзних галузей (і 
навiть підприємствa однiєї і тієї ж галузі) мають неoднакові пoтреби в 
оборотних aктивах, мають рiзні можливості в залученні кредитних ресурсів і 
т. ін.  

 По-друге, в результaті впливу фaктора сезоннoсті реaлізації продукції 
може відбутися невiдповідність термiнів надходжень і платежів, щo може 
привести до вiдсутності засобів для здійснення рoзрахунків по викoнанню 
зобoв'язань. Стан кон'юнктури ринку тaкож впливає на управління 
оборoтними активами. Так, при зростаючoму і високо конкурентнoму ринку, 
щоб не залишитися без тoвару для якнайшвидшого постачання споживачевi 
необхiдно підтримувати запaси готової продукцiї на розумному рівні. 
Нарощування обороту звичайно приводить до збiльшення дебiторської 
заборгованості підприємства, оскільки конкуренцiя змушує продавця 
залучати споживачів все більш вигідними умовами комерцiйного кредиту [3]. 

 Отже, побудова eфективної системи управління оборотними активами 
підприємства торгiвлі необхідна для оптимiзації задоволення потреб у 
придбанні різних елементів оборoтних активів, забезпечення відповідності їх 
обсягів фінансово-госпoдарської діяльності, максимізації прибутку 
(рентабельності оборотних активів) і мінiмізації витрат при дoпустимому 
рівні ризику. Рaціональне й ефективне використання оборотних коштів 
сприяє збільшенню фінансової стійкoсті підприємства та його 
платоспроможності. Зa цих умов підприємство своєчасно і повністю може 
виконувати свої розрахунково-платіжні зобов'язання, що дoзволять успiшно 
здійснювaти свою функціональну діяльність. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ефективність економіки будь-якого суспільства визначається 

насамперед якістю наявного трудового потенціалу та способом його 
включення в суспільне виробництво.  Трудові ресурси підприємства 
відіграють провідну роль у розв'язанні науково-технічних, організаційних і 
економічних завдань щодо досягнення поставлених результатів 
господарювання [4, с. 1].   

Від ефективності використання трудових ресурсів у процесі 
виробництва багато в чому залежать показники обсягу виробництва 
продукції, її собівартість, якість тощо. Тому аналіз використання трудових 
ресурсів є важливим розділом системи комплексного економічного аналізу 
діяльності підприємства. 

Неефективне використання трудових ресурсів  значно знижує рівень 
кваліфікації і працездатності працівників, продуктивність праці, збільшує 
матеріальне та моральне старіння основних фондів, підвищує 
матеріалоємність продукції, призводить до значного підвищення собівартості 
продукції та зниження ефективності виробництва. 

Окремі теоретико-методологічні аспекти ефективності використання 
трудових ресурсів висвітлені у роботах таких вітчизняних вчених, як: Бондар 
Н. М,  Гусарова О. С., Кравченко М. А., Линенко А. В.. 

Метою дослідження є розгляд теоретико-методологічних основ аналізу 
ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. 

Трудові ресурси – це складова виробничих ресурсів, що являє собою 
промислово-виробничий персонал суб’єкта господарювання, чисельність 
якого може змінюватись в разі потреб виробництва. 

 Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, 
їхнє раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають 
велике значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого 
підприємства. Ефективність у широкому розумінні – це загальна 
результативність людської діяльності. Вона відображає співвідношення 
обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості 
затраченої на це праці [1, с. 177].  

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів здійснюється на 
основі реалізації ряду етапів, а саме: 

1) аналіз чисельності, складу та руху робочої сили; 
2) аналіз використання фонду робочого часу; 
3) аналіз продуктивності праці; 
4) визначення резервів підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів [3, с.2] . 
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До облікової чисельності штатних працівників відносяться всі наймані 
працівники, які уклали письмовий трудовий договір (контракт) і виконують 
постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також 
власники підприємства, якщо, крім доходу на вкладений капітал, вони 
отримують заробітну плату на цьому підприємстві. 

Порівнюючи фактичну чисельність персоналу з потребою в робочій силі 
(плановою чисельністю) і чисельністю персоналу в попередньому періоді в 
цілому по підприємству, за категоріями і професіями працівників, 
визначають забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, а також зміну 
їх чисельності в порівнянні з потребою і попереднім періодом. 

Якщо за незмінності виробничих потужностей на підприємстві 
скорочується чисельність персоналу і це скорочення не супроводжується 
зростанням продуктивності праці, то можна говорити про недоліки в 
організації виробництва, а також про неспроможність власників і керівників 
зберегти свій трудовий колектив. 

На другому етапі аналізу вивчається повнота використання трудових 
ресурсів, яку можна оцінити за кількістю відпрацьованих за звітний період 
днів і годин одним робітником, а також за інтенсивністю використання 
робочого часу. Під час аналізу необхідно визначити відхилення фактичних 
показників від планових або від аналогічних показників минулих періодів і 
встановити конкретні причини можливих відхилень [2, с. 125]. Для 
визначення необхідної чисельності робітників розраховується фонд робочого 
часу: 

   
 ФРЧ = Ч * Д *Т, (1) 
де ФРЧ – фонд робочого часу; 
 Ч – чисельність робітників; 
 Д – кількість днів, відпрацьованих робітником у середньому за 

досліджуваний період;  
Т – середня тривалість робочого дня 
Причинами втрат робочого часу можуть бути як явні втрати (прогули, 

невиходи через хворобу та з дозволу адміністрації, простої через 
несправності обладнання та перебої у постачанні тощо), так і приховані 
втрати, пов’язані з виробництвом продукції, відсутністю нормальних умов 
праці. 

Зниження втрат робочого часу та нераціонального його витрачання 
приводить до зростання продуктивності праці без додаткових заходів та 
витрат, що зрештою приводить до збільшення обсягів виробництва, і як 
наслідок, – до поліпшення фінансового стану підприємства. 

Відомо, що центральною ланкою оцінки ефективності використання 
трудових ресурсів є аналіз продуктивності праці, який включає вивчення її 
рівня, динаміку та загальну оцінку виконання планових завдань.  

Продуктивність праці є основним показником інтенсифікації й 
ефективності виробництва. Від її рівня і динаміки залежить тією чи іншою 
мірою всі основні показники роботи підприємства: обсяг виробництва 
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продукції, чисельність працівників, фонд заробітної плати, зниження 

собівартості продукції, розмір прибутку, рівень рентабельності та інше 

  Продуктивність праці - це показник ефективності, результативності 

праці, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи 

послуг, з одного боку, та кількістю праці, витраченої на виробництво цього 

обсягу – з іншого. Продуктивність праці розраховується за формулою: 

 ,                                                          (2) 

де, П- продуктивність праці,  

ВП – обсяг валової продукції;  

Чсс – середньосписковий склад промислового виробничого персоналу 

[3, с.3] 

В сьогоднішніх умовах погіршення економічного становища країни та 

скорочення обсягів виробництва, мало уваги приділяється питанням 

підвищення рівня продуктивності праці. Це призводить до того, що 

ефективність господарювання не оцінюється комплексно, всебічно і 

системно, а аналіз – не відображає реального стану економічної системи 

(підприємства, галузі, регіону, держави), і, як наслідок, управління стає 

неефективним 

Завершальним етапом аналізу використання трудових ресурсів є 

підрахунок виявлених резервів підвищення ефективності та розробка заходів 

щодо їх використання. Серед резервів ефективності трудових ресурсів 

доцільно виділити екстенсивні (ліквідацію понадпланових втрат робочого 

часу, усунення браку та відхилень від нормальних умов праці) та інтенсивні 

(забезпечення виконання норм виробітку усіма робітниками-відрядниками та 

здійснення нереалізованих організаційно-технічних заходів) [2, с.126]. 

На нашу думку, важливим резервом підвищення ефективності 

використання ресурсів праці як наявних, так і потенційних, є професійно- 

кваліфікаційний аспект. 

Підсумовуючи, слід зауважити, що ефективність використання трудових 

ресурсів залежить від рівня економічного стану та соціального клімату 

підприємства. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів є 

надзвичайно важливим в організації ефективної роботи підприємства. 

Зростання ефективності праці, а також ефективності використання трудових 

ресурсів, забезпечує підвищення реального продукту і доходу, і тому воно є 

дуже важливим показником економічного зростання країни. Оскільки 

збільшення суспільного продукту в розрахунку на душу населення означає 

підвищення рівня споживання та рівня життя, то економічне зростання стає 

однією з головних цілей держави з соціально - орієнтованою економікою. 
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Інформаційні системи потенціалу підприємства входять до комунікацій, 
що включаються в інформаційно-комунікаційні технології і представляють 
нову мову спілкування сучасного ділового середовища. Перехід від 
індустріальної епохи до інформаційного суспільства, а також зміни в 
підходах до оцінки ролі інформації в політичному та економічному житті 
країни були передумовою для виходу інформаційно-комунікаційних 
технологій на якісно новий рівень, який дозволяє без значних капітальних 
затрат вирішувати складні економічні та інші завдання не лише на 
державному рівні, але й на рівні окремих підприємств [1, с.309].  

Протягом останніх років спостерігається активізація процесу всебічного 
використання інформації як суспільного ресурсу, що забезпечує прискорення 
інновацій. Особливе місце в цих умовах приділяється інформаційній системі 
потенціалу підприємства і проблемам її організації. 

 Інформаційні основи економічного потенціалу підприємства 
сформульовані Е.В. Лапіним. Інформаційний потенціал підприємства 
визначається в працях В.Н. Авдеенко, І. Ансоффа , Ю.В. Кіндзерського ,            
О.С. Федоніна. А.Є. Воронкової, Ф. Котлера, М. Портера, І.М. Рєпіної,            
М.І. Романа, Р.А. Фатхутдинова, Г. Фоксола, Р. Голдсмита, С. Брауна,            
Л.М. Чайникової. 

Метою роботи є дослідити інформаційну систему потенціалу 
підприємства, яка  містить компоненти, що забезпечують повноту 
інформації; доступність, цілеспрямований збір і первинну обробку отриманої 
інформації; канали доступу для користування зібраною інформацією; 
своєчасне одержання інформації та її використання для прийняття 
управлінських рішень.  

Удосконалення інформаційної системи потенціалу підприємства 
виконується за умовами організації системи оцінки його 
конкурентоспроможності.       

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її оновлення 
передбачають зміни на мікроекономічному рівні, реструктуризацію на основі 
економічного розвитку. Запуск механізмів оцінки конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства цілком залежить від інформаційного потенціалу 
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промислового виробництва, пріоритетних напрямів розвитку промисловості, 
спрямованих на інвестиційні стратегії впровадження у виробництво нових 
видів продукції. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства 
породжує коло проблем, які повинні вирішуватися як економічною наукою, 
так і практикою господарювання. Важливою проблемою системи оцінки є  
організація управління інформаційними потоками підприємства та розвиток 
системи інформаційного потенціалу[2, c.225]. 

Використання інформаційних потоків сумісно с новими технологіями, 
засобами праці, професійним досвідом, організацією управління пов’язано з 
поліпшенням інформаційного потенціалу підприємства. 

Інформаційний потенціал – це єдність організаційно-технічних та 
інформаційних можливостей, які забезпечують підготовку й прийняття 
управлінських рішень та впливають на характер виробництва через збирання, 
зберігання (нагромадження), обробку та поширення інформаційних ресурсів 
[3, с.19]. Інформаційний потенціал підприємства, визначає сукупність 
якостей системи можливостей інформаційних ресурсів, які на основі 
систематичного аналізу зовнішнього середовища і процесів управління 
інформаційними потоками забезпечують обсяги інформації про поточний 
стан і передбачувані зміни та її цілеспрямований рух. Сукупність знань, що 
дозволяють розпізнати певну кількість інформаційних продуктів, теж 
включаються до інформаційного потенціалу. Серед важливіших видів 
ресурсів, що входять до інформаційного потенціалу, необхідно виділити такі  
інформаційні джерела: 

 1) внутрішні інформаційні джерела: бухгалтерська і статистична 
звітність, результати діяльності підрозділів, коло ділового спілкування 
підприємства;  

2) звіти урядових структур, комерційних організацій, публікації, 
періодичні видання по різних галузях знань, збірники статистичної звітності; 

 3) джерела підприємств, постачальників ресурсів, покупців, 
підприємств-конкурентів, рекламних кампаній, засобів масової інформації; 

 4) джерела зовнішнього середовища, спеціалізованих підприємств, 
банків, транспортних організацій. 

Важливою проблемою використання інформаційного потенціалу для 
нового підприємства є висока гранична ціна входження в галузь. У зв'язку з 
цим стає ефективним використання сучасних маркетингових технологій, які 
забезпечують «входження в коло потенційних клієнтів» і збір рентабельної 
інформації. Інформаційний потенціал нового підприємства засновується на 
реалізації важливіших видів резервів: 

 1) створенні внутрішньовиробничих інформаційно-технологічних 
ділянок, що опрацьовують інформацію і пропонують її для внутрішнього 
користування, доводячи тим самим рентабельність свого існування; 

 2) організації дочірніх підприємств, які будуть займатися збором і 
обробкою інформації, як для материнської компанії, так і для замовників, що 
значно збільшить рентабельність компанії. 

Стійкість системи інформаційного потенціалу забезпечується завдяки 
новим інформаційним технологіям упорядкування інформації і виготовлення 
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продукту інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованими, творчими й 
активними працівниками. За новими технологіями підприємства одержують 
інформацію, що істотно підвищує їх інформаційний потенціал в ринкових 
умовах конкурентного середовища. Нові технології включаються в процеси 
модернізації промисловості в умовах науково-технічного прогресу, містять 
наукові знання в новій економіці, відомості про винаходи, технічні новини та 
їх використання, що забезпечує високий рівень конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства. Нові технології впливають на виробничі процеси і 
програмно-технічні засоби, що необхідні для збору, обробки, відображенню, 
зберіганню, розповсюдженню та використанню інформації. 

Таким чином, за умов ринкової економіки зростає роль інформаційної 
системи потенціалу підприємства, що документально підтверджено в Законі 
України «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки» [4, с.102]. Відмінна риса нової економіки визначається 
створенням і використанням інформації та економіки знань, втілених у 
нематеріальних ресурсах, що мають бути перетворені в нематеріальні активи 
підприємства для здобуття конкурентних переваг в період інтенсивного 
інформаційно-технологічного розвитку суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Актуальність даної теми полягає у тому, що наша країна знаходиться у 
процесі розвитку, для якого потрібно застосовувати залучення коштів з 
різних джерел: інвестиційні фонди, кошти приватних інвесторів і особливо 
іноземні інвестиції. Тобто ефективність інвестиційної діяльності займає одне 
з перших місць в умовах розвитку нашої держави. 

Проблему інвестиційної діяльності підприємств досліджували багато 
вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, зокрема І. А. Бланк,             
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П. Ю. Буряк, С. Л. Брю, К. В. Васьківська, Г., М. І. Крупка, С. В. Онишко,            
В. М. Опарін та ін. 

Метою даної роботи є аналіз ефективності інвестиційної діяльності 
підприємства та обґрунтування напрямів її підвищення. 

Інвестиції - це довгострокові вкладення грошових коштів (капіталу) у 
підприємницьку діяльність з метою одержання певного прибутку. 

Той, хто має капітал і вкладає його у ту або іншу комерційну справу, 
називається інвестором, а сам процес вкладення капіталу — інвестуванням. У 
будь-якій підприємницькій діяльності інвесторами можуть бути як юридичні, 
так і фізичні особи, тобто підприємства й окремі власники капіталу. 

Виділяють такі види інвестицій: 
 - виробничі інвестиції, спрямовані на нове будівництво, реконструкцію, 

розширення, технічне переозброєння діючих підприємств; 
-  інтелектуальні, вкладені в створення інтелектуального, духовного 

продукту. 
Таким чином, інвестиції самі обумовлюють зростання розширеного 

відтворення, що утворюється за рахунок доходу в результаті ефективного 
розподілу. При цьому, чим ефективніше інвестиції, тим більше зростання 
доходу, то більша абсолютні розміри накопичення грошових коштів, які 
можуть бути знову вкладені у виробництво. 

Інвестиційна діяльність — це діяльність, пов'язана з вкладенням 
капіталу в реальні об'єкти інвестування з метою отримання доходу. 

Інвестиційна діяльність підприємства — здійснення та перетворення 
інвестиційних ресурсів у реальні активи підприємства, здатні в майбутньому 
приносити дохід. Інвестиційна діяльність підприємства розглядається як 
найважливіший елемент загальної стратегії його розвитку. Її сутність полягає 
в тому, щоб не тільки зберегти, а й розвивати, удосконалити виробничо-
технічний і економічний потенціал за рахунок розширено відтворення 
основних фондів, реконструкції та технічного переозброєння, впровадження 
більш досконалої техніки, автоматизації виробництва [1]. 

Процеси споживання та нагромадження капіталу займають важливе 
місце в стабілізації та прискоренні темпів розвитку економіки України, у 
вирішенні питань відтворення виробничих потужностей підприємств та 
забезпечення конкурентоспроможності продукції. Досвід показує, що для 
господарств, які споживають значну частку своїх доходів, характерні помірні 
темпи економічного зростання. При цьому розмір нагромадження 
визначається різницею між додатковою вартістю, отриманою в результаті 
господарської діяльності, і розміром споживання. Фінансові ресурси, 
накопичені під час розподілу додаткової вартості, можуть знову 
застосовуватися в господарському обороті з метою одержання доходів. Ця 
частина ресурсів фактично капіталізується, тобто перетворюється на 
інвестиції. Її абсолютний розмір визначає можливості та масштаби 
здійснення інвестиційної діяльності. 

Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за 
кордоном), розрізняють: 
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- внутрішні інвестиції - це вкладення капіталу (грошей) однієї країни в 
підприємства цієї самої країни. 

- зовнішні інвестиції - це вкладення в підприємства іноземного капіталу. 
Усі внутрішні та зовнішні інвестиції можуть бути приватними або 
державними.  

У свою чергу, зовнішні інвестиції поділяються: 
- прямі - це вкладення капіталу за кордоном. Їх величина дорівнює не 

менш як 10% вартості того чи іншого проекту. 
- портфельні - закордонні інвестиції розміром до 10% вартості 

капітального проекту, що здійснюється за їх допомогою. 
Усі внутрішні інвестиції поділяються: 
-  фінансові інвестиції означають використання наявного капіталу для 

придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що 
випускаються підприємством або державою. 

- реальні інвестиції - це вкладення капіталу в різні сфери і галузі 
економіки з метою оновлення існуючих і створення нових благ.За 
функціональною спрямованістю розрізняють:  

-  валові капітальні вкладення - це загальна сума одноразових витрат 
капіталу на просте і розширене відтворення виробничих основних фондів та 
об'єктів соціальної інфраструктури. 

- чисті капітальні вкладення - витрати лише на розширене їх 
відтворення. Величину чистих капіталовкладень розраховують у такий 
спосіб: із загального обсягу капіталовкладень вилучаються амортизаційні 
відрахування, що використовуються, як відомо, на просте відтворення 
основних фондів та іншого майна підприємства. 

За формою власності виділяють інвестиції приватні, державні, іноземні 
та спільні. 

Під спільними інвестиціями мають на увазі вкладення, які здійснюються 
суб'єктами даної держави та іноземних державами. 

За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині держави та за 
кордоном [2]. 

Розширення виробничих потужностей сприяє збільшенню потенціалу 
підприємства, обсягу випуску існуючої продукції, переходу до випуску нової 
продукції і, в кінцевому підсумку, до зростання прибутку. 

В Україні дотепер не створено обґрунтованої системи державної 
підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в 
інвестиційній діяльності підприємств утворилося замкнуте коло, коли 
недоінвестування посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє 
зниження інвестиційного потенціалу підприємства. 

Серед основних факторів, що стримують активність інвестиційної 
діяльності підприємства виділяють наступні: зниження фінансових 
можливостей бюджетів; кризове становище економіки; недосконалість і часті 
зміни законодавчої і нормативно-правової бази; слабка розвиненість 
фондового ринку і ринку капіталів; відсутність системи страхування ризику 
інвесторів; нестабільна політична ситуація в країні. 
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Інвестиційна діяльність підприємства потребує формування позитивного 
інвестиційного клімату, основними рисами якого повинна стати досконала 
законодавча база, політична стабільність у країні та високий рівень 
захищеності інвестора. Досягнення високого рівня привабливості 
інвестиційного клімату підприємства та подолання інших існуючих проблем 
можливо лише завдяки виваженій та своєчасній інвестиційній політиці 
держави, яка повинна спиратися на зарубіжний досвід та реалізовувати 
пріоритетні напрями сприяння інвестиційної активності в Україні [3].   

Отже, інвестиції займають центральне місце в економічному процесі і 
зумовлюють загальне зростання економіки підприємства. У результаті 
інвестування збільшуються обсяги виробництва, росте дохід, розвиваються і 
йдуть уперед в економічному суперництві галузі і підприємства, що вийшли 
вперед у конкурентній боротьбі і в найбільшою мірою задовольняють попит 
на ті чи інші товари та послуги. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇЇ УКРАЇНИ 

 
Проблема економічної інтеграції для України є однією з першочергових, 

а враховуючи, що Україна – одна з найбільших європейських держав, то для 
неї особливо важливою є інтеграція саме з країнами Європи і, в першу чергу, 
з країнами-членами Європейського Союзу. 

У зв’язку з цим важливим є пристосування законодавства України до 
законодавства ЄС, яке полягає у зближенні з сучасною європейською 
системою права, що забезпечить розвиток політичної, підприємницької, 
соціальної, культурної активності громадян України. 

Економічний розвиток держави у рамках ЄС сприятиме поступовому 
зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався у 
державах – членах ЄС. 

Адаптація законодавства України передбачає реформування її правової 
системи та поступове приведення його у відповідність з європейськими 
стандартами. 

Цей процес охоплює приватне, митне, трудове, фінансове, податкове 
законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону роботи, 
охорону життя та здоров’я,навколишнє природне середовище, захист прав 



479 
 

споживачів, технічні правила й стандарти,транспорт, а також інші галузі, які 
є досить важливими для подолання бар’єру між Україною та ЄС. 

Європейська інтеграція має стати пріоритетом для всіх владних структур 
і свідомим вибором суспільства загалом. З огляду на це очевидною є потреба 
в широкомасштабній інформаційно-просвітницькій програмі, завдяки якій 
суспільство значно поліпшило б знання про природу й сутність європейської 
інтеграції, специфіку функціонування ЄС. 

У процесі інтегрування України з ЄС особливого значення набуває 
проблема залучення іноземних інвестицій, вирішенню якої сприяє 
поліпшення інвестиційного клімату в країні, зумовлене дією 
макроекономічних факторів. 

Нашій державі варто подбати про подолання необізнаності Європи про 
Україну. Для цього уряду необхідно розробити спеціальну програму 
«просування» України в ЄС та всіляко сприяти налагодженню і розвитку 
широких зв'язків із країнами-членами ЄС. 

Сучасний стан економічних відносин між Україною та ЄС можна на 
звати «торговельною моделлю співробітництва». Її характерною рисою є те, 
що структура зовнішньої торгівлі України визначається порівняльними 
перевагами, що сформувалися, коли Україна була частиною радянського 
економічного комплексу. Така ситуація виникла внаслідок таких причин[1]: 

1.В Україні триває процес формування зовнішньоторговельного 
профілю фірм в середньо-та довготерміновому періодах. 

2.Інтеграція України в європейську економіку значною мірою 
гальмується структурою виробництва, успадкованою від СРСР, у минулому 
Україна спеціалізувалася переважно на випуску проміжної промислової 
продукції, тоді як виробництво кінцевих товарів знаходилося за межами 
республіки. 

3.Архаїчна структура промисловості України залишається практично без 
змін. У ній традиційно переважають матеріало- та енергомісткі виробництва, 
наприклад, важке машинобудування, хімічна та будівельна промисловість, 
виробництво сільськогосподарської техніки та тракторів тощо. Високо 
технологічні виробництва сьогодні не визначають промисловий профіль 
країни. Значна частина українських виробів не може створювати 
конкуренцію на світових ринках. 

4.Українським експортерам бракує досвіду діяльності на зовнішніх 
ринках. Часто міжнародне співробітництво гальмується недостатньою 
підтримкою виробників із боку відповідних міністерств та відомств. 

Європейський Союз займає друге місце (після Росії) серед торговельних 
партнерів України. На ЄС припадає майже третина всього обсягу зовнішньої 
торгівлі України (32,1%). Водночас Україна посідає лише 38-39 місце серед 
зовнішньо торговельних партнерів Європейського Союзу, її питома вага 
становить 0,4% імпорту та 0,5% експорту Європейського Союзу[2, 3]. 

До товарів основної категорії, що експортуються з України до ЄС, 
належать чорний метал, залізна руда, електричні машини та зернові 
культури. Основна категорія товарів, що імпортуються з ЄС представлена 
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транспортним обладнанням, хімічними речовинами, текстилем та одягом, а 
також сільськогосподарською продукцією. Україна має змогу необмежено 
експортувати сталь й текстильні матеріали до ЄС [3]. 

Отже, співробітництво України з країнами ЄС дасть змогу значно 
розширити доступ українських експортерів до ринку ЄС, усунувши 
нетарифні торговельні бар’єри у вигляді відмінних технічних стандартів і 
вимог, сприятиме покращенню ділового та інвестиційного клімату в нашій 
країні на основі норм і стандартів ЄС, стане ефективним механізмом 
поступової інтеграції економіки України до Внутрішнього ринку ЄС. 
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В сучасних умовах розвитку економіки важливим фактором успішного 

функціонування підприємства є його забезпеченість необоротними активами, 
а також ефективне їх використання. Забезпечення відповідного стану, 
оновлення та раціональне використання необоротних активів є 
обов’язковими умовами функціонування підприємств при здійсненні власної 
діяльності. Здійснення управління необоротними активами полягає у 
забезпеченні зростання ефективності їх використання, що можливе внаслідок 
зменшення потреби у залученому капіталі та раціонального використання 
власних фінансових ресурсів. 

Необоротні активи у сучасних умовах господарювання відіграють 
визначальну роль, оскільки вони становлять вагому частину майна будь-
якого  підприємства. Актуальність обраної теми дослідження обумовлюється 
тим, що кінцевий результат діяльності виробничого підприємства залежить 
від ефективно проведеної політики управління необоротними активами, 
покликаної забезпечувати конкурентоспроможність на ринку. 

Проблемами дослідження політики управління необоротними активами 
підприємства займались такі відомі науковці як: Б.П. Нідлс, М.Р. Метьюс, 
І.О. Бланк, В.В. Ковальов та багато інших. Проте, покращення політики 
управління необоротними активами потребує подальшого дослідження з 
метою визначення її значення для забезпечення успішної діяльності 
підприємства. 
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Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які 
належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк 
корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного 
циклу, якщо він більший, ніж рік [1]. 

Нематеріальні ресурси - це немонетарні ресурси, які не мають 
матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання 
протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо 
він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб 
чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам. 

Нематеріальні ресурси - це складова частина потенціалу підприємства, 
здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, 
для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та 
невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання. 

Види нематеріальних ресурсів: 
- об'єкти промислової власності (винаходи, промислові моделі); 
- об'єкти інтелектуальної власності (програмне забезпечення, бази даних, 

банки та бази знань); 
- інші нематеріальні ресурси (ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції, 

гудвіл) [2, с. 253]. 
Залежно від ролі, що відіграють основні засоби в процесі виробництва, в 

їх складі прийнято виділяти активну і пасивну частини. До активної частини 
належать основні виробничі фонди, що безпосередньо беруть участь у 
процесі виробництва і випуску продукції (машини, верстати, механізми, 
обладнання, транспортні засоби тощо). Пасивна частина включає основні 
фонди, що не беруть безпосередньо участі у процесі виробництва (будинки, 
споруди, передавальні пристрої). 

Питома вага активної частини основних виробничих фондів 
характеризує прогресивність структури основних виробничих фондів у 
найбільш загальному вигляді. Він відображає частку їхньої активної частини 
(машин, механізмів, устаткування тощо) у відсотках до загальної вартості 
фондів підприємства. 

Вікова структура основних засобів характеризується питомою вагою (у 
відсотках) різних вікових груп основних фондів (об'єднання) в їхній 
загальній вартості. Наприклад, може бути визначена питома вага верстатів, 
ковальсько-пресового устаткування або інших машин за такими віковими 
групами: до 5 років; від 5 до 10 років; від 10 до 20 років; більше 20 років            
[3, с. 317]. 

Управління необоротними активами полягає у фінансовому забезпеченні 
своєчасного їх оновлення і високій ефективності використання. 

Основні завдання управління необоротними активами : 
1) Аналіз відтворення і використання необоротних активів підприємства 

в попередньому періоді: 
- дослідження динаміки обсягу необоротних активів, зокрема, темпів їх 

росту у порівнянні з темпами росту обсягів виробництва і реалізації 
продукції, обсягів оборотних активів. 
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- вивчення складу операційних необоротних активів підприємства і 
динаміки їх структури. 

- оцінка стану необоротних активів. 
- розрахунок періоду обороту операційних необоротних активів. 
- вивчення інтенсивності оновлення операційних необоротних активів у 

періоді, що аналізується. 
- оцінка рівня ефективності використання операційних необоротних 

активів у періоді, що вивчається. 
2) Оптимізація загального обсягу і складу операційних необоротних 

активів підприємства з урахуванням виявлених у процесі аналізу можливих 
резервів підвищення продуктивного використання операційних необоротних 
активів у плановому періоді. 

3) Забезпечення своєчасного оновлення операційних необоротних 
активів підприємства на основі визначення необхідного рівня інтенсивності 
оновлення окремих груп операційних необоротних активів, розрахунку 
загальної суми активів, що підлягають оновленню, вибору форм і 
встановлення вартості оновлення різних груп активів. 

4) Забезпечення ефективного використання необоротних активів 
підприємства, що спрямоване на підвищення коефіцієнтів рентабельності й 
виробничої віддачі необоротних активів [4, с. 237]. 

Якщо розмір залишкової вартості основних засобів скорочується, це 
свідчить про процеси реалізації основних засобів підприємства. Подібна 
ситуація виникає у випадку виведення з експлуатації основних засобів, що не 
відповідають вимогам виробництва конкурентоспроможної продукції. 
Необхідно також враховувати, що внаслідок амортизації при побудові 
системи управління необоротними активами підприємства відбувається 
скорочення балансової вартості основних виробничих фондів. 

Ознакою скорочення залишкової вартості основних виробничих фондів 
підприємства в результаті процесів амортизації є збіг абсолютної величини 
зменшення основних засобів підприємства і величини нарахованої за цей 
період амортизації. 

Амортизація - це механізм погашення (перенесення на готову 
продукцію) вартості об'єктів основних виробничих фондів і нематеріальних 
активів [3, с. 263]. 

Отже, в сучасних умовах розвитку економіки важливим фактором 
успішного функціонування підприємства є його забезпеченість 
необоротними активами, а також ефективне їх використання. Забезпечення 
відповідного стану, оновлення та раціональне використання необоротних 
активів є обов’язковими умовами функціонування підприємств при 
здійсненні власної діяльності. 
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Конкурентоспроможність відображає всі сторони економіки, визначає 

платоспроможність, фінансову стійкість господарюючих суб’єктів, їх місце 
та конкурентну позицію на ринку.Сучасний стан ринку характеризується 
постійною зміною зовнішньогосередовища, мінливістю купівельного 
попиту,наявністю великої кількості підприємств різних формвласності, 
підвищенням невизначеності та ризику.Аотже, для того, щоб бути стійким на 
ринку , підприємствамнеобхідно відстежувати і реагувати на всі зміни, 
щовідбуваються в їх конкурентному середовищі з метоюзбереження своїх 
позицій на ринку і забезпеченняконкурентних переваг. 

Метою даної  статті є обґрунтуваннядослідження  теоретичних поглядів 
вітчизняних вчених щодо сутності «конкурентоспроможність» та розробка 
рекомендацій щодо вдосконалення методичних підходів розуміння 
конкурентоспроможності підприємств. 

Дослідженням теоретичних аспектів конкурентоспроможності 
торговельних підприємств займалися такі вчені: Кормнов Ю., Зав’ялова П., 
Барабась Д., Білецька І., Іванова Ю. Б., Отенко П. 

Кожен із вказаних дослідниківзапочаткував свій підхід або надав своє 
визначенняконкурентоспроможності підприємства, країни, галузі, товару, 
щовикликало багатоваріантність її розуміння. Томуполягає необхідність у їх 
дослідженні тагрупуванні. 

Зокрема, на думку Зав’яловаП., конкурентоспроможність країни – це 
особливе положення країни, що виражається системою обумовлених 
індикаторів. У ролі означених індикаторів можуть виступати такі показники: 
об’єм валового внутрішнього продукту, що характеризує ємність ринку та 
потенціал конкурентоспроможності; частка валових накопичень у структурі 
кінцевого споживання та частка витрат на кінцеве споживання; доходи 
(втрати) від операцій по експорту − імпорту, відношення до обороту 
експорту – імпорту ;співвідношення індексу цін до товарів, що 
експортуються та імпортуються; зовнішня заборгованість держави; різниця 
між боргом країни та заборгованістю перед країною[ 1,c.18]. 
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Конкурентоспроможність країни Кормнов Ю. визначає  як взаємодію 
наступних факторів: економічний потенціал; ступінь участі у міжнародній 
торгівлі та інвестиційних потоках; стимулююча роль держави; 
функціонування ринку капіталу та якість фінансових послуг; відповідність 
ресурсів базовим потребам бізнесу; управління, інновації, прибутковість, 
здатність адаптації до мінливих ринкових умов;чисельність та якість 
трудових ресурсів [ 2, c.18]. 

Розглядаючи конкурентоспроможність, як характеристику переваги над 
конкурентами, можна зробити висновок , що конкурентна галузь − це галузь, 
що поєднує в собі виробництво або реалізацію високої якісної продукції із 
застосуванням адаптивних (інтенсивних) технологій, оптимального підбору 
системи обладнання та машин, використанням висококваліфікованої праці. 

В економічній літературі відсутня усталена система показників, що 
характеризують конкурентоспроможність галузі, їх зводять переважно до 
характеристик товару чи підприємства.  

Конкурентоспроможність товару -  це сукупність характеристик товару, 
що роблять його відмінним у порівнянні з товаром конкурентом як за 
ступенем задоволення конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її 
задоволення . 

Конкурентоспроможність підприємства − це відносна характеристика, 
яка відображає відмінності у розвитку даного підприємства від розвитку 
аналогічних підприємств, що виражаються у рівні задоволення товарів або 
послуг потреб споживачів та ефективній ринковій діяльності. 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства зумовлює 
отримання відповідного економічного та соціального ефекту його 
функціонування, що насамперед залежить від наявних конкурентних переваг. 
Формування стійких конкурентних переваг на ринку товарів та послуг 
дозволить підприємствам зайняти бажану конкурентну позицію, забезпечити 
ефективну комерційну діяльність в довгостроковій перспективі та досягти 
максимального синергетичного ефекту від цієї діяльності.  

Білецька І. розуміє конкурентні переваги як можливість підприємства 
випереджати своїх конкурентів внаслідок відмінностей в операційній 
ефективності; здатність приваблювати споживачів та зберігати їх відданість; 
нововведення, що надають реальний приріст бізнес-успіху; індикатор 
положення підприємства в конкуренції [4, c.18]. 

До основних властивостей конкурентних переваг підприємства 
відносять: 

− адаптивність, під якою розуміють можливість адаптації конкретної 
конкурентної переваги до умов функціонування підприємства; 

  − відносність − конкурентна перевага проявляється тільки внаслідок 
порівняння окремих аспектів господарської діяльності ринкових суб’єктів, 
тобто вона має порівняльний характер.  

− здатність забезпечити підприємству ринкове положення, що на 
тривалий час може вигідно відрізнити його від конкурентів;  

− значущість з точки зору умов конкуренції в галузі та вимог ринку, 
тобто відповідність ключовим факторам успіху[3, c.18]. 



485 
 

Конкурентна перевага формується, з одного боку, порівняльним та 
динамічним характером, здатністю зміцнення та пристосованістю до змін 
зовнішніх і внутрішніх параметрів діяльності підприємства, 
відтворюваністю, стійкістю та ефективністю, що надають змогу оцінити 
можливості сталого функціонування підприємства в конкурентному 
середовищі, з іншого, − факторами, що обумовлюють конкурентні переваги, 
з урахуванням їхніх основних властивостей. 

Отже, підвищення конкурентоспроможності підприємств та їх своєчасна 
адаптація до змін конкурентного ринкового середовища вимагають 
формування стійких конкурентних переваг на основі взаємоузгодженості 
стратегічних можливостей підприємств з внутрішнім потенціалом та 
невикористаними  резервами з метою досягнення максимального 
синергічного ефекту діяльності. Незважаючи на різні підходи і різні бачення 
визначення конкурентоспроможності  підприємства, головним є те, що 
конкурентоспроможність найважливіша ланка всієї системи ринкового 
господарювання. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Дедалi частiше інформацiю визначають як ключовий чинник 

суспiльного розвиткy. Вiдтак, знання має визначальний вплив як на сферy 
вирoбництва, так і на сферy cпоживання. Переважнa більшiсть товарiв, які 
пропонуються cьогодні cпоживачу, oтримали можливiсть iснувати лише 
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зaвдяки передoвим дoсягненням науки та технiки. Зважаючи на це, 
суспiльство змiнює свoю економiчну спрямованiсть на іннoваційну, а отже 
особливoї уваги нaбуває категoрія іннoваційного рoзвитку. Провідні експерти 
визначають науково-технічний потенціал промислових підприємств України 
як низький та такий, що не в змозі забезпечити активної інноваційної 
діяльності. Одним з методів подолання стримуючих чинників та формування 
ефективної стратегії підвищення рівня інноваційного потенціалу та розвитку 
промислових підприємств є аналіз іноземного досвіду та його адаптація до 
вітчизняних умов. 

Є чимало визначень поняття інноваційної діяльності. Згідно з чинним 
законодавством України, інноваційна діяльність — це одна з форм 
інвестиційної діяльності, що пов'язана з розробкою і впровадженням 
науково-технічних, організаційних, технологічних і управлінських 
нововведень. Більш широко розкриває суть поняття інноваційної діяльності 
визначення її як нововведення, що охоплюють науково-технічні, 
технологічні, економічні та організаційні зміни з позитивними екологічними 
й соціальними наслідками, які здійснюються у виробничій сфері. Основні 
характеристики інноваційної діяльності: якісна новітність виробів, способів 
виробництва й технологій порівняно з попередніми; темп реалізації; динаміка 
оновлення; екологічна чистота і безпека, економічна ефективність[1]. 

У сучасному світі інноваційний розвиток є базисом 
конкурентоспроможності як на мікро- так і на макрорівні. У загальному 
розумінні, це сукупність безперервно здійснюваних у часі та просторі якісно 
нових, прогресивних змін. Вважається, що усім розвиненим країнам світу 
притаманний високий рівень інноваційного розвитку з такими характерними 
рисами: 

1) найбільша частка в структурі інновацій належить проривним 
інноваціям; 

2) частка наукомісткого сектору виробництва (в доданій вартості та 
зайнятості) постійно зростає; 

3) завдяки впровадженню інновацій відбувається зниження матеріало- 
та енергомісткості виробництва; 

4) відтворювальний процес спрямований на досягнення технологічної 
конкурентоспроможності [2].  

На сьогодні, можна виокремити основні тенденції інноваційного 
розвитку за трьома моделями. 

Модель перша, "Ризикове венчурне підприємництво" (переважає у 
США), передбачає наявність малих фірм, які часто створюються під одну 
ідею та є неприбутковими,тому що не займаються виробництвом. Стартовим 
капіталом для них є власні заощадження засновника та ризиковий капітал, 
який надається на безвідсотковій, безповоротні основі та не підлягає 
вилученню під час усієї дії договору. Перевагами такої моделі інноваційного 
розвитку є її гнучкість, мобільність та спрямованість на радикальні 
інновації[3, 393-395]. 

Друга модель, "Міжнародна міжфірмова кооперація і метод підвищення 
ефективності НДДКР", притаманна країнам Західної Європи. Вона 
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спрямована на вирішення довгострокових комерційних завдань та пов'язана з 
глобальним поширенням нових технологій. Дослідники зазначають, що дана 
модель знаходиться в руслі об'єктивного процесу інтернаціоналізації 
господарського життя. 

Остання, третя модель має назву "Нові форми взаємодії людей в 
інноваційному процесі". В її основі лежить посилена увага до якості 
продукції і переоснащення виробництва, тобто реалізація інновацій істотно 
залежить від їх поширення на сполучені виробництва.  

У кожній з цих моделей інноваційного розвитку певна роль відведена 
державі. За ступенем державного регулювання у інноваційній сфері можна 
виділити дві системи: першу представляють США та Велика Британія, де 
втручання держави в економіку, в тому числі й в інноваційну сферу, є 
мінімальними; другу – Франція та Японія, в яких державі відведена активна 
роль у підтримці інноваційного розвитку всіма можливими методами. 

Безумовними лідерами у виробництві світової наукової продукції є 
США і Японія. Вважається, що приблизно 80% усіх світових інновацій 
створюється в США. Витрати США на науково-дослідні і дослідно-
конструкторські роботи (НДДКР) перевищують витрати Англії, Франції, 
ФРН та Італії разом узятих і становлять понад половину витрат на НДДКР 
розвинених країн. Така увага до НДДКР привела до того, що в США 
продається 90% нових товарів і тільки 10% старих, що надійшли на ринок 
більше як 5 років тому[4, 119]. 

Важливою тенденцією інноваційного розвитку є інтеграція науки та 
виробництва у формі технопарків (створюються для стимулювання малого 
інноваційного підприємництва), технополісів (об’єднують у собі наукові 
установи фундаментального і прикладного характеру, ВНЗ, конструкторські 
організації, промислові підприємства, орієнтовані на впровадження 
нововведень), бізнес-інкубаторів (забезпечують реалізацію будь-якого 
проекту, що обіцяє прибуток) тощо [3, 370].  

Отже, cвітові тенденцiї інноваційного розвитку передбачають зростання 
частки підприємств, що запроваджують інновації, та питомої ваги 
інноваційної продукції; збільшення маловідходних та ресурсозберігаючих 
виробництв; забезпечення притоку інвестицій у інноваційні проекти та 
державну підтримку інноваційної сфери.  
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ ЄС 

 
У наш час бути конкурентноспроможним на світовому ринку для 

підприємства є досить актуально, так як іноземні підприємства , які усе 
частіше і більше з’являються на українському ринку, є сильнішими. Від 
випуску продукції, яка є конкурентноспроможною, залежить стабільний та 
прогресивний розвиток економіки. Та навіть, незважаючи на той факт, що 
Україна вступила до СОТ, отримала переваги щодо одержання режиму 
найбільшого сприяння в торговельному просторі всіх країн-членів СОТ, 
тобто одночасне покращення умов торгівлі із більш ніж 150 країнами, 
українська продукція знаходиться на низькому конкурентноспроможному 
етапі. 

Проблеми розвитку вітчизняних підприємств, їх визнання на зовнішних 
ринках не залишаються в стороні. Їм приділяється значна увага як у науковій 
літературі, так і в засобах масової інформації. Для того, щоб підприємство 
зайняло високу позицію на європейському ринку, потрібно звернути увагу на 
те, що існує багато перешкод у міжнародній торгівлі. До цих обмежень слід 
віднести такі, як: валютний контроль, фіскальні і протекціоністські тарифи, 
культурні особливості держави. 

Перед Україною постає завдання про пошук нових ринків збуту і 
визнання на європейському рівні наших товарів. Основною проблемою, яка 
стоїть на заваді, є конкурентоспроможність українських товарів. Якщо брати 
до уваги географічне положення держави, то стане зрозуміло, що найкращим 
варіантом буде вихід на ринки Європи. Вони насиченні і конкуренція на них 
є високою, тому для того, щоб товари мали успіх, необхідно розв’язувати 
завдання, які постали. Зокрема, зростання конкурентоспроможність 
вітчизняних товарів, покращення їх якості, яка буде відповідати 
європейським вимогам та зміна цін. Від того, яка ж продукція буде 
вироблятись залежить ефективний розвиток економіки.  

У квітні 2014 року ЄС в односторонньому порядку відкрив свій ринок 
для українських товарів. Він запровадив так звані«автономні торгівельні 
преференції», за якими він почав реалізовувати своїзобов’язання в рамках 
Угоди про асоціацію (та її торгівельних розділів) ще перед її підписанням. [1] 
Для України відкрилися великі можливості імпорту на ринку ЄС. Та все ж 
таки, не дивлячись на покращення умов, експорт наших товарів зменшується. 
Експерти впевнені у тому, що причиною цього став надлишок товарів, який 
знаходиться на світовому ринку. Є зрозумілим те, що не велика кількість 
продуктів харчування, які експортуються до ЄС з України, є конкурентними 
з продукцією інших країн. На сьогодні у нашій державі виробляється близько 
десятка продуктів, за які європейці готові сплачувати великі суми коштів і 
вважають їх дефіцитними. 
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Якщо проаналізувати експорт наших виробників, можна зрозуміти, що 
основну частину становить сировинна і напівфабрикати. Сільське 
господарство, хімічна, машинобудівна промисловості та металургія займають 
більше 80% експорту України. Вітчизняна продукція у більшості 
представлена на ринках із переважно ціновою конкуренцією, тоді як 
продукція західних партнерів отримує своїх покупців завдяки високій якості 
товару. На зниження якості продукції, її конкурентноспроможність впливає 
застарілість технологій та технічної бази. 

У світі швидкими темпами панує період, коли виробники переходять до 
до нецінової конкуренції, а в Україні надзвичайно повільно відбувається етап 
переходу від торгівлі сировиною і напівфабрикатами на торгівлю товарами з 
високою доданою вартістю. В Індексі глобальної конкурентоспроможності 
(Global Competitiveness Index 2013- 2014, GCI) Україна за рік опустилася на 
11 позицій, посівши 84 місце зі 148 країн. Серед негативних факторів впливу 
на позицію України у рейтингу можна назвати: доступ до фінансування(16,7 
%), корупція(15,5 %) та податкове адміністрування (11 %). В 2014 р. Україна, 
змогла відіграти вісім позицій і посісти 76-е місце зі 144 країн. ВЕФ уточнює, 
що конфлікт у східній частині країни та в Криму мало вплинув на результати, 
оскільки на той час дані вже були зібрані, проте вплине на 
конкурентоспроможність країни в майбутньому.[2] 

У нашій державі є конкурентоздатні продукція та послуги не лише в 
межах України, а й на зовнішньому ринку. До одного із таких можна 
віднести підприємство молокопереробної галузі. Попри те, що у деяких 
країнах ЄС спостерігається перевиробництво молока, експерти вважають, що 
українські молочні продукти можуть бути конкурентоспроможними у зв’язку 
із низькою ціною. Вітчизняних виробників молокопереробної продукції 
приваблює можливість постачання в Євросоюз – другий за місткістю ринок у 
світі після США, де ціни на молочну продукцію у декілька разів вищі, ніж в 
Україні. За 2014 рік на просторі ЄС, виробництво молока було збільшено на 
5,1 % відносно аналогічного періоду попереднього року, також 
спостерігалося і зростання оптових цін на молоко: на кінець січня 2015 року 
його ціна становила 32,75 євро/100 кг (на кінець грудня 2014 року – 31,25 
євро/100 кг). Зростало також виробництво молока і в США (за результатами 
2014 року приріст становив 3,14 %). [3] Та є перешкодм, які не дозволяють 
повністю зайняти європейський ринок. Одна із них – це відчутний 
конкурентний тиск та ринках деяких видів молочної продукції, які є для 
українських виробників експортно-орієнтованими, наприклад, ринок казеїну, 
ринок сироватки та ін. Найбільшими конкурентами для продукції України є 
продукція Білорусі. Її виробники, зазвичай, зосередженні на застосування 
інструментів цінової конкуренції на основі демпінгу цін. 

Основним із інструментів розвитку економіки висупає текстильний 
сектор. Швейна промисловість є привабливою для інвесторів, належить до 
сфери виробництва товарів народного споживання. Пріорітети текстильного 
сектору визначається: 

⎯ низькою енергомісткістю виробництва; 
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⎯ швидким обігом капіталу; 
⎯ значним експортним потенціалом;  
⎯ соціальним спрямуванням;  
⎯ є потенційним джерелом податкових надходжень у бюджет. 
Та, на жаль, на даний час розвиток галузі у нашій країні не дозволяє 

досягнути бажаного ефекту. 
До однієї із конкурентних переваг слід віднести високу забепеченість 

чорноземами України на міжнародному сільсько-господарському ринку й 
присутність необхідних сприятливих умов для розвитку тваринництва. 

Розвиток тенденцій зростання здорового, екологічно чистого та 
безпечного харчування значною мірою поглинає і нашу країну. Останнім 
часом Україна суттєво зменшила придбання іноземних продуктів харчування 
– на 18 %. Обсяг сільськогосподарського виробництва зріс на 16 %, 
порівняно з відповідним періодом минулого року, при цьому середня 
врожайність зернових збільшилася на 14 %.[4] Найбільша частина 
українських органічних господарств знаходиться у Вінницькій, 
Закарпатській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, 
Херсонській, Хмельницькій областях. 

Розвиток та виготовлення органічної продукції в перспективі може бути 
конкурентною перевагою економіки України і надати імпульс розвитку не 
тільки сільського господарства, але і багатьох інших супутніх галузей. 
Розвиток ринку органічної продукції в Україні потребує відповідного 
законодавчого, нормативно – правового забезпечення та фінансової 
державної підтримки, оскільки ефективність розвитку можлива лише за 
умови сумлінного виконання кожним суб’єктом ринку своїх функцій. Таким 
чином, ринок органічної сільськогосподарської продукції можна визначити 
як взаємовигідний конкурентний обмін усім, що становить екологічну, 
соціальну та економічну цінність.  

Основними шляхами розвитку конкурентоздатності української 
продукції на міжнародному ринку є: 

⎯ покращення стандартизації, як дієвого важелю фіксації та 
забезпечення відповідного рівня якості на підприємствах. В рамках цього – 
впровадження сучасного комплексу систем управління якістю (організація 
механізму покращення якості продукції тощо). Відповідна якість української 
продукції сприятиме перспективам та авторитетності України на світових 
ринках, налагодження взаємозв’язків з іншими країнами; 

⎯ створення умов для поліпшення розвитку інноваційної 
діяльності, запровадження у виробництво новітніх технологій, сучасної нової 
техніки, запобігання витоку талановитих розробників. Україна на даному 
етапі існує в ролі постачальника технологій на міжнародний ринок. Але 
замість того, щоб отримувати від цього прибуток, вона, навпаки, зазнає 
збитків; 

⎯ реагування на зміни кон’юнктури ринку: українські підприємства 
мають оперативно формувати раціональні та ефективні варіанти відповідей 
на ці зміни, а для цього необхідне досконале вивчення потреб ринку; 
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⎯ в умовах євроінтеграції необхідним є запобігання 
диспаритетності між цінами на внутрішньому ринку України та світовими 
цінами на товари і послуги, а також впровадження сучасного інструментарію 
захисту внутрішнього ринку та відстоювання інтересів національних 
виробників. 

Отже, позиції України сьогодні на європейських ринках говорять про 
низьку конкурентоспроможність вітчизняних товарів. Для того щоб 
поліпшити дану ситуацію та підвищити їх рівень треба провести заходи, такі 
як: зміна технічної та технологічної бази, проведення інноваційної діяльності 
на підприємствах, запровадження новітніх технологій, підвищення кадрової 
кваліфікації, підвищення та дотримання стандартизації продукції, 
переорієнтація на продаж високо технологічних товарів та ін. Насамперед, 
Україна має брати приклад з досвідчених високо розвинутих країн, де 
питання їх конкурентоспроможності постійно перебуває у центрі уваги. Бо як 
вже було зазначено, конкурентоспроможність підприємств країни та їх 
товарів, складає загальну конкурентоспроможність економіки усієї країни в 
цілому. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ 
МОТИВАЦІЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

 
В усі часи і періоди розвитку людського суспільства діяльність людей 

взагалі, в тому числі виробнича, спонукалася певними мотивами. Сучасна 
система управління розвитком підприємства базується на тому, що саме 
люди є найважливішим економічним ресурсом підприємства, джерелом його 
прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. Мотивація праці 
працівників у сьогоднішніх ринкових умовах є однією з найактуальніших 
проблем. 
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Дослідженням проблеми управління трудовими ресурсами через 
мотивацію праці на підприємстві займаються такі вчені: Виноградський М.Д, 
Дмитревич Г. А., МаксименкоТ. М., Мельник О. Г., Завадський Й. С. та інші. 

Метою дослідження є визначення особливостей управління системою 
мотивації трудової діяльності працівників на підприємстві. 

У сучасних умовах трансформації економіки України для того, щоб 
подолати кризові явища та досягти постійного економічного зростання, 
вітчизняним підприємствам необхідно зосередити увагу на своєму трудовому 
потенціалі як основній складовій економіки. Трудовий фактор, а саме його 
утримання та розвиток, які досягаються шляхом матеріального та 
нематеріального стимулювання, є визначальним фактором у забезпеченні 
конкурентоспроможності сучасного підприємства [2, с.173]. 

Мотивація економічної активності населення – це процес свідомого 
вибору певної лінії поведінки з метою підвищення продуктивності праці 
зайнятого населення та активності безробітного у сфері пошуку роботи та 
підвищення конкурентоспроможності. Встановлено, що ефективність роботи 
підприємства визначається зацікавленістю трудового колективу в його 
результатах, а отже, залежить від системи матеріальних і моральних 
стимулів. Недооцінка впливу цього чинника призводить до зниження 
ефективності функціонування підприємства як цілісної системи. 

Мотиваційна система являє собою повну єдність процесуального і 
результативного понять. Це можна пояснити тим, що зміст життя людини 
полягає не просто в задоволенні окремих потреб чи досягненні певних 
результатів, а власне у виробничій діяльності, у функціонуванні суспільства і 
самої людини як члена суспільства. 

Формування соціально орієнтованої ринкової економіки не може 
сприйматися працівниками як сенс і мета їхньої праці. Сенс праці не зможе 
бути зведений також і до матеріальної зацікавленості. Для формування 
сильної трудової мотивації необхідно, щоб зміст праці виходив за рамки 
задоволення тільки особистих матеріальних потреб людини [4, с. 284]. 

Слід пам’ятати, що будь-які зміни в діяльності підприємства не залежно 
від ступеня ефективності прийняття рішень «на папері» не будуть 
упроваджені «в життя» без відповідної мотивації персоналу підприємства. 
Тому при розробці системи управління персоналом особливу увагу потрібно 
приділити системі мотивації.  

Методи мотивації умовно поділяють на економічні і неекономічні 
(організаційні і моральні). На практиці вони тісно пов'язані, дуже часто 
плавно переходять один в інший. 

Економічні методи мотивації основані на тому, що в результаті їх 
використання персонал отримує певні вигоди, підвищення матеріального 
становища (премії, додатковий вільний час). Основною формою прямої 
економічної мотивації є заробітна плата та додаткові нарахування або пільги. 
Крім премій і заробітної плати існує і участь у прибутках. Насамперед це 
стосується додаткового прибутку, до 75% якого можуть отримувати 
працівники. Проводяться ці виплати щомісячно, щоб працівники бачили 



493 
 

зв'язок їхньої роботи з результатами. Для керівництва пропонуються бонуси - 
великі виплати з прибутку 1-2 рази на рік. 

До неекономічних методів мотивування відноситься організаційний 
метод мотивації, мотивація цілями, мотивація збагаченням праці, моральний 
спосіб мотивації [1, с.189]. 

Фактором мотивації, насамперед, виступає система стимулювання праці. 
Також важливою є роль індивідуальних заходів матеріального і морального 
стимулювання до високопродуктивної праці: встановлення рівня грошової 
винагороди, тарифних ставок, доплат, премій, підвищення професійного 
розряду, доручення складних і відповідальних завдань, відрядження на 
навчання за рахунок підприємства. 

Провідна роль у процесі мотивації належить потребам людини, які в 
«укрупненому» вигляді можуть розглядатися як сукупність трьох основних 
груп: матеріальних, трудових і статусних. Тому мотивацію доцільно поділяти 
на матеріальну і нематеріальну. Матеріальна мотивація – це найбільш 
очевидний спосіб винагороди працівників. Вона є системою матеріальних 
стимулів праці, метою якої є забезпечення співвідношення заробітної плати 
працівників із кількістю та якістю праці.  

Під матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, 
певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя. Прагнення людини 
до поліпшення свого добробуту зумовлює необхідність збільшення 
трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості та результативності 
праці. Особливо актуальною є проблема матеріальної мотивації для країн із 
ринковою економікою, до яких належить і Україна. Це зумовлене, 
принаймні, двома причинами:  

1) низьким рівнем доходів, деформаціями в їхній структурі та 
диференціації;  

2) необхідністю становлення нових за змістом форм і методів 
матеріального стимулювання [3, с.128]. 

Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить 
заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. По-перше, 
вищий рівень заробітної плати (проти середньоринкового її значення) сприяє 
зниженню плинності кадрів, а отже, забезпечує формування стабільного 
трудового колективу. По-друге, проведення політики високої заробітної 
плати дає змогу відібрати на ринку праці найбільш підготовлених, 
досвідчених, ініціативних, орієнтованих на успіх працівників, 
продуктивність праці яких потенційно вища за середній рівень. 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. 

Не менш важливе значення відіграє нематеріальна мотивація. Вона 
полягає у заохоченнях до високорезультативної роботи, які не видаються 
співробітнику у вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть 
потребувати від компанії інвестицій в якість робочої сили, а саме: 
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можливість розвитку і навчання, планування кар’єри, оздоровлення, пільгове 
харчування тощо. Основний ефект, який досягається за допомогою 
нематеріальної мотивації, – це підвищення рівня лояльності та зацікавленості 
співробітників у підприємстві. 

До моральних способів мотивації відноситься визнання заслуг (особисте 
та публічне). Суть особистого визнання полягає в тому, що працівники, які 
позитивно виділилися у справах підприємства, згадуються в доповідях 
вищому керівництву фірми чи особисто представляються йому, одержують 
право підпису відповідальних документів, у розробці яких вони брали участь, 
їх персонально вітає дирекція з нагоди свят чи сімейних дат тощо [3, с.128]. 

Таким чином, система мотивації праці має включати в себе різноманітні 
елементи, що надають можливість задовольняти широкий спектр потреб 
працівника і розвивати у ньому саме ті якості, які будуть необхідними для 
нормального розвитку підприємства. Усі організації та підприємства 
застосовують найрізноманітніші способи та методи стимулювання 
працівників. Проте першочергову перевагу віддають матеріальній мотивації. 
Важливим є те, що обираючи систему мотивації, слід неодмінно враховувати 
потреби та інтереси працівників.  
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ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ТА ЇХ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 
 

Під впливом, нестабільності зовнішнього середовища, посилення 
конкуренції перед підприємствами торгівлі постає проблема забезпечення 
життєздатності та створення умов для подальшого розвитку. Її розв’язання 
потребує вдосконалення системи управління підприємством торгівлі, і, у 
першу чергу, стосовно оборотних активів. Вдале управління цими активами 
дозволяє підвищити ефективність операційної та фінансової діяльності у 



495 
 

взаємозв’язку. Пріоритетним напрямом вирішення основних завдань 
управління оборотними активами є формування механізму оптимізації, що 
дозволяє обрати серед альтернативних найкращий варіант їх обсягу і 
структури з точки зору цілей розвитку підприємств торгівлі. 

Розвитку теорії і практики обліку оборотних активів підприємств 
торгівлі максимально наближеної до ринкових умов сприяють праці 
Пушкаря М.С., Собка В.В., Бутинця Ф.Ф., Чебанової Н.Б., Савицької Г.В., 
Ткаченка Н.М., Мех Я.В.,  Чумаченка М.Р., Бордаша С.В., Поповича П.Я., 
Усача Б.Ф. та інших. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів обліку 
оборотних активів підприємств торгівлі. 

Аналіз літературних джерел показав, що доволі часто поняття 
«оборотних активів» ототожнюють із поняттями «оборотного капіталу» та 
«оборотних коштів». Дані поняття  часто використовуються як синоніми, 
хоча оборотні активи у процесі виробничої діяльності підприємства 
споживаються і витрачаються, на відміну від оборотного капіталу, що лише 
авансується. Але слід зазначити, що на капітал перетворюється не весь обсяг 
авансованих грошових коштів, а лише той, що забезпечує економічний, 
соціальний або екологічний ефект. Тому, можна зробити висновок, що 
оборотні активи й оборотний капітал це дві категорії, які характеризують 
одні й ті ж об`єкти: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, 
дебіторську заборгованість і запаси. 

Оборотні активи –  сукупність матеріально-речовинних цінностей і 
грошових коштів, які беруть участь у створенні продукту, цілком 
споживаються у виробничому процесі і повністю переносять свою вартість 
на виробничий продукт упродовж операційного циклу або 12 місяців з дати 
балансу [1]. 

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі оборотних 
активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Значення управління 
дебіторською заборгованістю особливо зростає в період інфляції, коли 
іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною. 

Недотримання договірної і розрахункової дисципліни, несвоєчасне 
пред’явлення претензій щодо боргів, що виникають, призводять до значного 
зростання невиправданої дебіторської заборгованості, а отже, до 
нестабільності фінансового стану підприємства. 

Природно, що підприємства зацікавлені продавати продукцію 
замовникам, які своєчасно оплачують рахунки, незалежно від контролюючих 
заходів, розроблених підприємством з метою запобігання збутові продукції 
неплатоспроможним покупцям і замовникам. Ці рахункові реєстри містять 
необхідну інформацію для аналізу якості дебіторської заборгованості. На 
основі відомості цілеспрямовано здійснюють ранжування цієї заборгованості 
за термінами оплати рахунків.  

У процесі торговельної діяльності часто трапляються випадки, коли 
кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Деякі 
економісти-теоретики вважають, що це свідчить про раціональне 
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використання коштів, оскільки підприємство залучає в оборот більше коштів, 
ніж відволікає з обороту. Але практики оцінюють таку ситуацію тільки 
негативно, оскільки підприємство мусить погашати свої борги незалежно від 
стану дебіторської заборгованості. Отже, аналізуючи дані дебіторської і 
кредиторської заборгованості, необхідно вивчити причини виникнення 
кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної ситуації на підприємстві 
[3, с. 88].  

На наш погляд, специфіка діяльності підприємств торгівлі у сфері 
управління оборотними активами вимагає вирішення наступних завдань:  

- аналізу стану, у тому числі виявлення причин, в силу яких склалося 
теперішнє положення з поточними активами підприємства;  

- проведення аналізу товарних запасів, розробка напрямів прискорення 
оборотності товарів;  

- встановлення обґрунтованості завдань  з товарообігу із зазначення 
обсягу та структури його, виявлення резервів підвищення товарообігу;  

- розрахунок окремих показників, необхідних для складання касового 
бюджету підприємства [2, с. 97]. 

Безумовно управління та облік оборотних коштів пов’язаний з ризиками. 
Тому завдання управління оборотними коштами полягає в умілому їх 
балансуванні між ризиками: 

1) пов’язаними з нестачею оборотних коштів і можливою загрозою 
зриву виконання плану товарообігу із-за нестачі товару або відсутності 
можливості задовольнити запити покупців; 

2) обумовленими надлишком оборотних коштів, тобто 
“заморожуванням” грошових коштів у неліквідних товарах  і дебіторській 
заборгованості. 

Отже, оборотні активи підприємств мають подвійну економічну 
природу. З одного боку, вони являють собою частину майна, втіленого в 
матеріально-виробничих запасах, незавершеному виробництві, залишках 
грошових коштів і фінансових вкладень. З іншого - це частина капіталу, що 
забезпечує безперервність процесу торгівлі і реалізації товару (робіт, послуг). 
Тому без ефективного управління оборотними активами неможливо 
реалізувати довгострокові фінансові стратегії підприємства. 
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СИСТЕМА ЗАЙНЯТОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В 

ЗМІННОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
Передумовою інноваційного розвитку суспільства та становлення 

сучасної конкурентоздатної економіки України є розширення можливостей 
для всебічного розвитку та реалізації потенціалу молоді у професійній 
діяльності. Молодь – потужний людський ресурс, який складає майже тре-
тину населення країни. Раціональне використання та збереження цього 
цінного ресурсу є необхідним для реалізації національних інтересів у 
контексті розвитку України як демократичної, соціальної держави з 
розвинутою ринковою економікою. Для молоді характерними є низький 
рівень адаптованості та вразливість до навколишнього економічного та 
соціального середовища, підвищеня вимоги до престижу роботи та заробітку, 
висока мобільність, відсутність у більшості попереднього досвіду роботи та 
чітких уявлень про майбутню професійну діяльність.  

За умов неузгодженості в ракурсі економічних перетворень в Україні, 
гостро постає проблема працевлаштування молоді на перше місце роботи, 
тобто, адаптації свіжих трудових ресурсів в робоче середовище. З відходом 
від командно адміністративної системи, держава практично відмежувалась 
від забезпечення молодих спеціалістів роботою, яка б відповідала їх фаху. 
Єдиною державною структурою, що працює в сфері реалізації політики 
зайнятості населення і забезпечення громадянам відповідних гарантій в 
Україні є державна служба зайнятості, яка консультує громадян, власників 
підприємств, установ і організацій про можливість отримання роботи і 
забезпечення робочою силою, вимоги до професій та з інших питань, веде 
облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань 
працевлаштування, надає допомогу громадянам у виборі роботи, а 
керівництву підприємств, установ, організацій – працівників, отримує данні 
про свіжі  поповнення трудових ресурсів безпосередньо від ВНЗ, які їх 
підготували і випустили. Проте, вона далеко не завжди готова надати 
достойну роботу, яка б повністю розкривала трудовий потенціал працівника. 
Тому, сьогодні постає необхідність визначити основні причини та шляхи  
вирішення проблеми безробіття серед молоді та напрацювати перелік 
рекомендацій для студентів, які б допомогли уникнути цієї проблеми. 
Питання працевлаштування молоді досліджували А. Клочко, К. Олійник,             
П. Нікіфоров, А. Вольська. Вони вивчали проблеми, що виникають під час 
працевлаштування молодих спеціалістів в Україні, та шляхи їх вирішення, 
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розглядали аспекти соціального захисту цієї категорії працюючих. У роботах 
О. Левченко, В. Андрущенко, О. Грішнової та інших висвітлено 
удосконалення механізмів формування державного замовлення на підготовку 
фахівців з вищою освітою. 

Отже, згідно з наявними дослідженнями, проблеми при 
працевлаштуванні можна пояснити декількома причинами: 

Велика кількість приватних вузів. Розвиток ринку платних послуг у 
сфері вищої освіти сприяв швидкому зростанню кількості ВНЗ і студентів, а 
отже – підвищенню фахового освітнього рівня молоді. Разом із тим платна 
освіта в приватних закладах значною мірою нівелювала рівень професійної 
підготовки випускників через низьку вимогливість до знань. Тому, все 
більше випускників вищів з'являються на ринку праці, не маючи достатньої 
професійної підготовки. Вирішення цієї проблеми є завданням держави.  

Розрив між теорією і практикою. Суттєвий розрив між теоретичною 
підготовкою та вимогами конкретної трудової діяльності робить 
неадекватною реакцію потенційного роботодавця на наявність у молодих 
спеціалістів високого рівня теоретичної підготовки який не підкріплений 
відповідним розвитком трудових умінь та навичок. Це, врешті-решт, впливає 
на можливості їх реального працевлаштування. Вирішити цю проблему 
допомогли б перегляд, адаптація та реформування  діючих навчальних планів 
і програм та наближення їх до практичної діяльності. Вирішення цієї 
проблеми знаходиться в компетенції ВНЗ. Значно допомогло б також 
заохочення стажування студентів старших курсів на діючих підприємствах. 
Це б дало можливість більш якісної підготовки і швидшої адаптації 
працівника до роботи. Це завдання під силу роботодавцям, які зацікавлені в 
тому, щоб отримати кваліфіковані кадри в майбутньому.  

Брак робочих місць. Набагато важче вирішити проблему, пов’язану з 
відсутністю нових робочих місць. Через це, підвищується пропозиція і 
зростає конкуренція на ринку праці. За таких умов новим спеціалістам важко 
конкурувати з досвідченими працівниками. 

Єдиним можливим виходом з цього негативного положення є 
моніторинг кон’юнктури на ринку праці та набір студентів для підготовки 
тих професій, яких потребує ринок. Це повинно бути завданням як держави , 
так і ВНЗ. 

Також необхідною умовою для покращення ситуації з 
працевлаштуванням студентів є вдосконалення трудового законодавства, а 
саме, щодо мотивації роботодавців при прийнятті на роботу молодого 
спеціаліста, що також залежить від політичної волі влади в країні. 

 Вирішення цих глобальних проблем не під силу кожному окремому 
індивіду. Згідно проведеного дослідження було виявлено перелік порад, 
особисте дотримання яких допомогло б ефективніше працевлаштуватись 
після навчання: 

- Правильний і усвідомлений вибір професії, з урахуванням 
індивідуальних особливостей і нахилів. 
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-  Вибір ВНЗ з високим рівнем якості підготовки до практичної 
діяльності. 

- Серйозне ставлення до навчання та освоєння професійних навичок. 
- Особливого значення сьогодні роботодавці надають знанню іноземних 

мов, тому для підвищення конкурентоздатності, при прийомі на роботу 
необхідне знання хоча б базового рівня знання англійської або інших мов. 

- Формування високого особистого культурного та морального рівня. 
- Знайомство з потенційними роботодавцями і формування позитивного 

враження про себе. 
Дотримання даного переліку завдань дозволить максимально підвищити 

свою цінність як працівника і дасть можливість підвищити свої шанси при 
вступі на роботу. 

Отже в результаті досліджень було виявлено основні причини проблем в 
сучасній технології  працевлаштування, як з боку працівника, так і з боку 
держави, так і з боку роботодавців. Було запропоновано способи їх 
вирішення та сформовано перелік рекомендацій щодо підвищення своєї 
професійної цінності для підростаючого покоління, яке в майбутньому буде 
працевлаштовуватись. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних умовах господарювання, як на зовнішньому так і на 
внутрішньому ринках, для будь-якого підприємства гостро стоїть питання 
вибору ефективної стратегії інноваційного менеджменту для підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Протягом останніх років стратегія інноваційного менеджменту все 
частіше стає об’єктом наукових досліджень. Питанню інноваційного 
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менеджменту на підприємстві велику увагу приділяють такі автори, як 
 Гуржій А. М., Каракай Ї.О. Б., Петренко З.О., Василеко А.В., Гуляєва Н.М. 
Єлісєєва О.К., Мурашко М.І., Осовська Г.В., Сазонец И.Л., Сушко Н.М., 
Ткаченко В.А., Щокін Г.В., Холод Б.И., Чураков В.Я., Якуба К.І. та ін. Однак, 
незважаючи на значну кількість публікацій на тему інноваційного 
менеджменту, питання формування стратегії інноваційного менеджменту та 
використання її на підпридприємстві залишаються поза увагою і потребують 
детальнішого дослідження. 

Мета дослідження полягає у визначенні основних теоретичних засад 
формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства. 

Стратегія інноваційного менеджменту – це сукупність економічних, 
мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління 
інноваційною діяльністю конкретного об'єкта управління з метою одержання 
найоптимальнішим шляхом економічних результатів цієї діяльності. 

В наш час існують такі типи стратегій інноваційного менеджменту: 
Стратегія наступу – характерна для фірм, які базують свою діяльність на 

принципах підприємницької конкуренції. Вона пов'язана з прагненням фірм 
досягти технічного й ринкового лідерства шляхом створення та 
впровадження нових продуктів [1].  

 Стратегія захисту – спрямована на те, щоб утримати конкурентні 
позиції фірми на вже наявних ринках. Даної стратегії дотримується більшість 
фірм, які уникають надмірного ризику. 

Імітаційна стратегія – використовується фірмами, які не є піонерами у 
випуску на ринок тих або інших нововведень, але прилучилися до їх 
виробництва, придбавши у фірми-піонера ліцензію. 

Залежна стратегія – характер технологічних змін у даному разі залежить 
від політики фірм, які виступають як "батьківські" стосовно "залежних" фірм, 
що не роблять спроб змінити свою продукцію, бо вони тісно пов'язані з 
вимогами до неї від головної фірми. Зазвичай ідеться про субпідрядні роботи. 

Традиційна стратегія – цей тип стратегії не передбачає значних 
технологічних змін, тому він лише умовно належить до інноваційного [2]. 

Ми вважаємо, що з позицій підприємства механізм управління 
інноваційною діяльністю завжди конкретний, оскільки спрямований на 
досягнення конкретних інноваційних цілей шляхом впливу на конкретні 
чинники, які забезпечують досягнення намічених цілей, і цей вплив 
здійснюється за допомогою використання конкретних ресурсів або 
потенціалів підприємства 

Cтратегію необхідно формувати, використовуючи наступні методи: 
1. Метод структурно-морфологічного аналізу передбачає фіксацію появи 

принципово нових технічних ідей, розробок, проектів та визначення 
предметної сфери в інноваційній діяльності фірми. Результати застосування 
цього методу в першому наближенні дозволяють обґрунтовано формувати 
інноваційну стратегію на рівні галузі. 

2. Метод визначення характеристик публікаційної активності базується 
на аналізі інформаційного потоку. Потік публікацій з різних напрямків науки 
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і техніки підкоряється циклічному розвитку і може розглядатися як 
організована система.  

3. Метод виявлення груп патентів а сімействами патентів-аналогів 
заснований на тому факті, що фірми патентують за кордоном лише ті 
інноваційні ідеї, які мають практичну значущість. Виявляючи напрямки 
швидкого збільшення кількості патентів-аналогів. можна встановити 
спрямованість інноваційної діяльності провідних світових фірм у розвитку 
виробничого потенціалу [4]. 

Отже, на основі даних методів ми можемо стверджувати, що 
формування стратегії інноваційного менеджменту є невід’ємною частиною 
становлення підприємства на новий рівень та досягнення головної цілі 
діяльності – максимізації прибутку. 

Список використаних джерел: 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

У сучасному світі управління персоналом відіграє важливу роль в 
розвитку суспільства, оскільки від правильного підходу до управління 
персоналом залежить управління організацією в цілому.  Сьогодні в Україні 
створення системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним 
науковим пошуком оптимального розв'язання складних економічних та 
соціально-політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок 
управління, стилю роботи управлінського корпусу країни. Тому особливо 
гостро стоїть задача організації управління підприємствами - створення 
цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову 
і порядок функціонування.         

Організація управління здійснюється шляхом організаційного 
проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих систем і створення 
інших, здатних самостійно і високоефективно досягати цілей в умовах 
ринкових відносин.Управління персоналом вивчає людину в єдності усіх її 
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проявів, що впливають на усі процеси у підприємстві: від її залучення до 
ефективного використання усього її потенціалу. Проблемам менеджменту 
персоналу присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Е.О. Попов, 
А.П.Бовтрука, А.Я.Кібанова, А.М.Колот, А.І.Кочеткова, Мартиненко М.М, 
М.Х.Мескона, В.О.Храмова, Ю.А.Ципкіна, В.И.Шкатулла, Г.В. Щокіна та 
інших дослідників.       

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 [1].  

Крім того, управління в сучасних умовах повинно бути спрямоване на 
задоволення потреб працівників, що, в свою чергу, сприяє підвищенню 
ефективності діяльності організації. У даний час у багатьох підприємствах 
відсутнє положення про кадрову службу, не відпрацьовані кадрові технології, 
є характерним низький рівень координації діяльності кадрової служби з 
іншими структурними підрозділами підприємства. Це, у свою чергу, обмежує 
можливості керівника підприємства щодо створення єдиної команди [3].  

Таким чином, у сучасних умовах виникла об'єктивна необхідність в 
удосконаленні управління персоналом на підприємствах, адже персонал є 
основним елементом всієї системи управління. На жаль, 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.  
 Слід пам’ятати, що задачі управління полягають у визначенні цілей 
організації і створенні необхідних умов (економічних, організаційних, 
технічних, соціальних, психологічних та ін.) для їхньої реалізації, 
“встановленні гармонії” між індивідуальними трудовими процесами, 
координації спільної діяльності працівників [2].  

Управління – це, насамперед, робота з людьми, а їхня трудова діяльність 
виступає об'єктом керуючого впливу. Трудова діяльність людей в організації, 
їхні відносини в процесі управління можуть посередньо виступати у виді 
інформації в її різних формах. В процесі управлінської роботи відбуваються 
збір, обробка, передання інформації. Зв'язки в процесі управління між 
різними управлінськими працівниками, між керівником і виробничим 
персоналом здійснюються також за допомогою інформації. Тому 
управлінська робота має інформаційну природу [4].     

Ефективні концепції управління персоналом передбачають активні дії у 
таких напрямках: добір співробітників, прийняття рішень про їх переміщення 
або припинення контрактів повинні бути спрямовані на те, щоб забезпечити 
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найбільш повну відповідність індивідуальних можливостей спеціалістів і 
складності доручених їм завдань як у даний час, так і в майбутньому. 
Постійний аналіз тенденцій та змін дає змогу більш обґрунтовано підходити 
до вибору можливих варіантів кар'єри і необхідних програм перепідготовки 
працівників.          

Відомо, що для досягнення будь-яких цілей можуть бути використані 
різноманітні варіанти організації праці. При цьому в одних випадках виникає 
високий рівень мотивації і відповідно задоволеності працею, а в інших - 
навпаки. Провідні підприємства намагаються скоротити до мінімуму число 
ієрархічних рівнів і бюрократичних обмежень, максимально розширити 
контроль за локальними умовами праці. Для того, щоб внутрішній ринок 
праці на підприємстві динамічно розвивався, має бути створена інтегрована 
організаційна система стимулюючих фахових ролей. Фахівці з управління 
персоналом можуть пропонувати варіанти рішень як при проектуванні робіт і 
видів діяльності, так і під час обговорення організаційних механізмів 
вертикального і горизонтального поділу праці [5].  

Слід зазначити, що нині на багатьох підприємствах статус 
співробітників служб управління персоналом не дозволяє їм успішно 
виконувати вищезгадані ролі з огляду на їх малозначущість в управлінні, але 
в ефективних фірмах такі можливості для них уже створені.  

Основу концепції управління персоналом підприємства складає 
зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних 
установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, 
що стоять перед підприємством.      
 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. Концепція управління персоналом - це сукупність основних 
принципів, правил, цілей діяльності з персоналом, конкретизованих із 
урахуванням типу організаційної стратегії підприємства, потенціалу 
персоналу, а також типу кадрової політики. Іншими словами, концепція 
управління персоналом є стрижнем кадрової політики (персонал-стратегії), 
визначає її основні напрямки та підходи. 

Список використаних джерел: 
1. Попов Е. О. Сучасна стратегія управління персоналом/ Е.О. Попов // 

П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція. – 2010. – №5. 
2. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: Підручник / 

М.М.Мартиненко - Київ: Каравела, 2013. - 320 с. 
3. Управління персоналом : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /            

О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - 2-е вид., переробл. й допов. - К. : 
Кондор, 2012. - 308 c. - Бібліогр.: 28 назв. - укp. 

4. Іванцевич Дж. М.Лобанов А.А. Людські ресурси управління. - 2008.-
209 с. 

5. М.Д. Виноградський та ін. Управління персоналом. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2010. 



504 
 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Прискорення інтеграційних процесів України у світовий економічний 
простір вимагає застосування комплексу сучасних аспектів стратегічного 
розвитку підприємства, які спрямовані на посилення власних конкурентних 
позицій на ринку. Успішна діяльність підприємства в нових умовах 
передбачає необхідність ретельного вивчення ринку, внесення змін до 
товарного асортименту, проведення гнучкої цінової політики, реорганізацію 
закупівельної та збутової діяльності, перебудову організаційної структури 
управління. 

Актуальність теми полягає в тому, що для забезпечення ефективної 
діяльності підприємства та досягнення певних конкурентних переваг аспекти 
його стратегічного розвитку визначають на основі системного вивчення 
ринку, поведінки споживачів, їх вимог до якості продукції. Це потребує 
вдосконалення системи планування й управління підприємством, розвитку 
маркетингової діяльності і впровадження оперативного контролінгу. 

Основна мета – це впорядкування аспектів, які визначають конкурентні 
переваги підприємства, формують принципи відповідної стратегії розвитку, 
забезпечують узгодження чинників, що є складовими моделі управлінської 
діяльності підприємства. 

У діяльності підприємства можна виділити декілька найбільш важливих 
об’єктів управління, від стану яких значною мірою залежить фінансовий 
результат та можливості його стратегічного розвитку.  

Для підприємства, яке функціонує в конкурентному середовищі, 
конкурентні переваги можуть бути досягнуті на основі економічних, 
технічних, організаційних, інноваційних та інформаційних аспектів, що 
формують систему його стратегічного розвитку (рис .1). 

Розглянемо докладніше наведені аспекти, що визначають напрями 
стратегічного розвитку підприємства.  

Економічні аспекти. Оцінка типу й структури ринку, урахування 
бар’єрів входу і виходу з нього, визначення величини й можливостей 
зростання певного сегмента, передбачуваність ринку, еластичність цін, 
циклічність і сезонність попиту – врахування усіх цих чинників сприяє 
укріпленню позицій підприємства і забезпечує перспективи його розвитку. 
Як відомо, будь-яка підприємницька діяльність націлена на отримання 
прибутку. Прибуток більшості вітчизняних підприємств визначається 
масштабами і характером виробництва. Економічна доцільність 
виготовлення того чи іншого виду продукції та необхідні капіталовкладення 
обумовлюються її прибутковістю і визначаються системою економічних 
показників та забезпечують досягнення підприємством певного соціально-
економічного розвитку. 
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 Рис. 1. Аспекти стратегічного розвитку підприємства 
 
Технологічні. Рівень індустріального розвитку галузі та використання 

сучасних технологій визначає відповідність продукції підприємства певним 
стандартам, що, у свою чергу, сприяє зміцненню його конкурентних переваг 
за сучасних умов господарювання.  

Організаційні аспекти. Головна мета створення підприємства та засоби 
її досягнення формуються у його статуті, відповідно доцільно забезпечити 
можливість диверсифікації виробництва, орієнтацію на виробництво 
рентабельних видів продукції, визначення меж економічної самостійності.  

Інноваційні аспекти. Своєчасність оновлення продукції, організація її 
життєвого циклу із застосуванням науково-технічних розробок галузі 
сприятиме укріпленню стратегічних позицій підприємства в межах 
відповідного ринкового сегменту.  

Створення нових виробів, завоювання нових або модифікація існуючих 
ринків збуту, підвищення технічного рівня виробництва вимагає витрат 
відповідних ресурсів. Обираючи той або інший курс дій, що передбачає 
залучення ресурсів до виробництва на тривалий період, керівництво 
підприємства повинне знати, яких витрат зажадає цей курс і яким чином 



506 
 

можливі зміни зовнішнього середовища вплинуть на перспективи його 
розвитку. 

Інформаційні аспекти. Для успішного стратегічного розвитку  
підприємство має використовувати зворотні зв’язки, а саме – інформацію про 
неконтрольоване зовнішнє середовище, показники досягнень підприємств-
конкурентів, ступінь задоволеності споживачів, тенденції розвитку галузі, 
нормативно-законодавчу базу, стан макроекономіки, наявність або дефіцит 
ресурсів, засоби масової інформації, динаміку статистичних даних збуту та 
прибутків тощо [2, с. 167]. 

Таким чином, перспективи розвитку підприємства залежать від 
комплексної оцінки основних аспектів його функціонування. Ухвалюючи 
управлінські рішення в процесі реалізації стратегії, керівництво підприємства 
моделює чинники, які впливають, насамперед на рівень витрат в 
короткостроковому періоді. Реалізація таких управлінських рішень має 
забезпечити досягнення поставленої мети підприємства, а отримувані 
грошові надходження – задовольнити потреби всіх зацікавлених в 
економічних результатах виробництва осіб: власників, кредиторів, 
керівників, працівників. 
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Інновації необхідні в організаційній, виробничій, фінансовій, науковій 

сферах, оскільки саме в комплексі вони приносять найефективніший 
результат. На сучасному етапі загострюється конкуренція і підвищуються 
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вимоги споживачів, тому постійні нововведення можуть стати одним із 
факторів отримання конкурентних переваг. 

Як переконує світова та українська практика, вміле використання всього 
потенціалу підприємства, раціональна організація та управління ним мають 
вирішальну роль, особливо в кризових умовах. Нині більшість українських 
підприємств усвідомила, що необхідні інноваційні, принципово нові методи 
управління персоналом та організацією в цілому. Інновації необхідні в 
організаційній, виробничій, фінансовій, науковій сферах, оскільки саме в 
комплексі вони приносять найефективніший результат. 

Актуальність теми полягає в тому, що на сучасному етапі загострюється 
конкуренція і підвищуються вимоги споживачів, тому постійні нововведення 
можуть стати одним із факторів отримання конкурентних переваг. Пошук 
ефективних організаційних форм управління нововведеннями, створення 
механізму інтеграції та координації діяльності в процесі розробки й 
впровадження нововведень вимагають підвищення уваги до інноваційного 
менеджменту як сукупності організаційно-економічних методів та форм 
управління у різних ланках і насамперед на рівні первинної ланки – 
підприємства. 

Мета дослідження – розкрити сутність, визначити функції та основні 
складові інноваційного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науковій літературі у 
поняття інновацій менеджменту вкладається різний зміст, а тому досить по-
різному вчені З. Абасов І. Балабанов, С. Валдайцев, П. Завлін, Н. Іванова, Г. 
Ковальов, Н. Краснокутська, О. Мармиза, Р. Фатхутдинов, Д. Черваньов, А. 
Шегда та ін.) визначають їх сутність [2, c.56]. 

Інноваційний менеджмент являє собою самостійну галузь управлінської 
науки та професіональної діяльності, яка спрямована на формування й 
забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації [1, c. 34]. 

Як вид діяльності інноваційний менеджмент являє собою сукупність 
процедур, що утворюють загальну схему управління інноваційним процесом. 
Ця сукупність складається з відповідних функцій управління, кожна з яких 
розпадається на окремі види роботи (етапи), що пов'язані з багатогранною 
діяльністю підприємства і виконуються у відповідній послідовності.  

Як процес інноваційний менеджмент розглядається як послідовне 
виконання управлінських функцій на всіх етапах реалізації інноваційної 
діяльності на підприємстві та стосується виробничо-технологічних, збутових 
і управлінських процесів. 

Більш конкретно суть інноваційного менеджменту розкривається в його 
функціях, до яких можна віднести [3, c. 237]: 

1. Управління процесами створення нових знань;  
2. Управління творчим потенціалом тих, хто створює нові знання;  
3. Управління освоєнням нововведень;  
4. Управління соціальними та психологічними аспектами 

нововведень. 
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Як система управління інноваційний менеджмент складається з двох 
ланок або підсистем: керуючої підсистеми (суб'єкта управління) і керованої 
підсистеми (об'єкта управління), зв'язок суб'єкта управління з об'єктами 
відбувається за допомогою руху інформації. Цей рух інформації являє собою 
сам процес управління, тобто процес розроблення і здійснення керуючої дії 
суб'єкта управління на об'єкт управління. Механізм керуючого впливу 
включає збір, обробку і передавання необхідної інформації та прийняття 
відповідних рішень.  

Суб'єктом управління в інноваційному менеджменті можуть бути 
менеджери і спеціалісти різного рівня залежно від об'єкта управління. 

Об'єктом управління в інноваційному менеджменті можуть бути 
інноваційні процеси, інноваційна діяльність, інновації, економічні відносини 
між учасниками ринку інновацій (рис. 1). 

 
Рис. 1. Економічні відносини між учасниками інноваційного 

менеджменту 
 

Як зазначають М. Йохна та В. Стадник, інноваційному менеджменту, як 
і будь-якій іншій системі притаманні такі якості: взаємозв'язок і взаємодія 
всіх компонентів системи; цілісність, узгодженість і синхронність у часі, 
узгодженість з місією і цілями організації; адаптивність, гнучкість до змін 
середовища; автономність елементів організаційної структури, функцій 
управління; багатофункціональність і багатоаспектність, що реалізується 
через здатність до переналагодження, переорієнтації, оновлення відповідно 
до змін середовища [4, с. 112]. 
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Таким чином, інноваційний менеджмент – це сукупність економічних, 
мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління 
інноваційною діяльністю конкретного об'єкта управління з метою одержання 
найоптимальнішим шляхом економічних результатів цієї діяльності. 
Інноваційний менеджмент націлений на забезпечення ефективного 
функціонування інноваційного процесу в підприємства, з метою створення 
можливості її конкурентоспроможності на ринку в довгостроковій 
перспективі. 

Список використаних джерел: 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

В умовах ринкових відносин результати діяльності кожного 
підприємства значною мірою залежать від системи управління, яка 
забезпечує економічну самостійність підприємства, його 
конкурентоспроможність і стійкий фінансовий стан на ринку. Вирішення 
проблеми ефективного розвитку й економічного зростання промислових 
підприємств неможливе без удосконалення насамперед управлінських 
процесів. Тому перед управлінським персоналом постає важливе завдання 
пошуку й розповсюдження такої системи, яка б відповідала принципам 
єдності підходів на різних рівнях управління, планування, обліку, 
калькулювання, оцінки й аналізу, можливості управління витратами на 
різних стадіях життєвого циклу виробів, органічного поєднання зниження 
витрат з досягненням високої якості готової продукції. 

Актуальність теми полягає в тому, що формування системи контролінгу 
на підприємстві це досить позитивне і ефективне явище тому, що контролінг 
використовується для реалізації економічної сутності сукупність методів 
тактичного й стратегічного управління: обліку, планування, аналізу й 
контролю, поєднуваних на якісно новому етапі розвитку ринкових відносин у 
єдину систему, функціонування якої відповідає досягненню певної мети. 
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Мета дослідження – надати обґрунтування необхідності застосування в 
практиці вітчизняних підприємств системи контролінгу, визначити її 
характерні складові та запропонувати методичний інструментарії. 

Проблематику сутності та ефективності контролінгу досліджували у 
своїх працях такі науковці, як: А.П. Градов, М.С. Пушкар, О.І. Сафаров, Н.Д. 
Собкова, О.О. Терещенко та інші. Проте залишається ще багато нез’ясованих 
моментів та суперечностей пов’язаних не тільки з трактуванням самої 
сутності фінансового контролінгу, а й щодо методів і прийомів його 
використання у практиці вітчизняного господарювання тому це питання 
потребує вивченню. 

Контролінг сприяє досягненню головної вартісної (монетарної) мети 
підприємства – оптимізації фінансового результату через максимізацію 
прибутку і цінності капіталу за гарантованої ліквідності. Виходячи з цього, 
Дикань В.Л. вважає головною метою контролінгу оптимізацію фінансового 
результату за гарантованої ліквідності [2].  

Таким чином, контролінг – це побудова системи прийняття і реалізації 
управлінських рішень на основі оцінювання господарської ситуації для 
забезпечення ефективної діяльності підприємства й отримання оптимального 
фінансового результату[4].   

Успіх в будь-якому напрямі можливий лише за умов виконання 
важливих вимог, які забезпечують ефективність управлінських рішень, 
управлінської діяльності й управління в цілому. Найбільше значення в 
діяльності, що забезпечує реалізацію поставленої мети, мають принципи. 
Саме принципи визначають характеристики та зміст процесу управління.  
Отже, для побудови ефективної системи контролінгу в управлінні витратами 
необхідно сформувати відповідні принципи.  Доцільно відокремити найбільш 
адаптивні принципи контролінгу управління [3]:  

1) принцип безперервності діяльності, який передбачає забезпечення 
постійного управління й оптимізацію, одержання й оцінку інформації, 
необхідної для цього; 

 2) системний підхід, який передбачає побудову системи планування, 
обліку, аналізу й контролю на всіх стадіях процесу виробництва й реалізації 
продукції в сукупності із продукцією й роботою персоналу;  

3) принцип своєчасності, який передбачає проведення моніторингу й 
аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища з метою обліку й 
визначення впливу на рівень витрат підприємства;  

4) принцип документування, який передбачає незалежність 
підприємства під час визначення порядку ведення обліку, аналізу, контролю і 
прийняття управлінських рішень;  

5) принцип пріоритетності стратегічних цілей, який потребує від  
контролінгу обґрунтування перспектив підприємства й визначення реальних 
стратегічних цілей;  

6) принцип комплексності, згідно з яким контролінг повинен 
здійснюватися на кожній наступній стадії виникнення витрат, виходячи з 
результатів попередньої; 
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7) принцип гнучкості, який передбачає швидке й чітке реагування 
служби контролінгу підприємства на зміну умов зовнішнього й внутрішнього 
середовища підприємства;  

8) принцип бюджетування, який передбачає використання контролінгу в 
як інструмента планування, контролю й регулювання, координування 
діяльності різних підрозділів на підприємстві.  

Об'єктами контролінгу варто визначити:  
- ресурси підприємства;  
- господарські процеси;  
- фінансову діяльність підприємства;  
- оцінку ефективності роботи підприємства 
Отже, результатом впровадження системи контролінгу в управлінні 

підприємством є:  
- створення формалізованих інформаційних потоків (документообігу), 

що дає можливість оперативно фіксувати поточний стан виконання тих або 
інших показників діяльності підприємства; 

- можливість спланувати поточну діяльність підприємства на основі 
аналізу витрат і спрогнозувати результати, змоделювати майбутній стан 
підприємства;  

- забезпечення поточного контролю й аналізу результатів фінансово-
господарської діяльності підприємства; 

На основі вищевикладеного можна стверджувати, що неможливо 
визначити місце економічного процесу без визначення кінцевої мети, 
функцій і принципів. Проаналізований і запропонований методичний 
інструментарій дозволить вчасно коригувати діяльність підприємства в 
процесі його виробничо-господарської діяльності. 
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ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В 

УКРАЇНІ 
Державне втручання в процеси ціноутворення і регулювання цін не 

викликає суперечностей в насідок низки об’єктивних обставин. Реалізація 
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цілей державної політики щодо впливу на рівень цін та процеси 
ціноутворення спрямована на забезпечення рентабельності суб’єктів 
господарювання та реальною заробітною платою працівників, підтримку 
національної грошової одиниці та стабільності інших економічних 
параметрів держави. Державне регулювання цін являє собою комплекс 
важелів прямого та опосередкованого впливу держави на механізм 
ціноутворення. 

Основні принципи встановлення і застосування цін на товари і тарифів 
на послуги, а також організації контролю за їх дотриманням на території 
України визначаються Законом України «Про ціни і ціноутворення» та 
іншими законодавчими і нормативними документами [1]. Дія цього Закону 
поширюється на всі підприємства та організації незалежно від форм 
власності і підпорядкування. Згідно з цим Законом в економіці України 
застосовуються вільні, державні фіксовані і державні регульовані ціни і 
тарифи, а також контрактні ціни (табл. 1). Дії держави щодо регулювання цін 
можуть бути короткостроковими і довгостроковими. 

 
Таблиця 1 

Форми державного регулювання цін* 
 

Види цін Роль держави Форми державного регулювання 

Вільні 
(договірні) 
ціни 

Встановлює 
методологію 
ціноутворення та 
контролює 
виконання 
нормативних 
вимог 

заборона на цінову дискримінацію; 
заборона на демпінг; 
заборона на горизонтальне фіксування цін;  
заборона на вертикальне фіксування цін 

Державні 
фіксовані 
ціни 

Встановлює ціни державні прейскуранти цін; 
«заморожування» ринкових вільних цін; 
фіксування монопольних цін 

Державні 
регульовані 
ціни 

Встановлює 
обмежувачі для 
цін 

обмеження рівня цін; 
обмеження надбавок чи коефіцієнтів до 
прейскуранту цін; 
встановлення граничних значень елементів ціни; 
встановлення граничного рівня підвищення цін; 
державний контроль за цінами монополістів 

 
* Джерело: [2, c.20] 
Закони в галузі ціноутворення встановлюють основні правила 

формування та застосування цін у країні, порядок контролю за цінами, 
відповідальність за його порушення, права та обов’язки окремих органів 
виконавчої влади у сфері ціноутворення. Для практичного виконання 
зазначених законів, вони доповнюються і конкретизуються спеціальними 
рішеннями парламенту, указами президента, постановами уряду. 

Основними органами державної влади, що виступають суб’єктами 
системи державного регулювання цін в Україні є: Міністерство економіки 
України, Міністерство аграрної політики України, Антимонопольний комітет 
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України, Державна інспекція з контролю за цінами Міністерства економіки 
України, органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад, 
обласних та міських державних адміністрацій. 

Політика ціноутворення є частиною економічної і соціальної політики 
будь-якої держави. Органи державного управління будують свої стосунки з 
товаровиробниками, використовуючи такі важелі: податкову і фінансово-
кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і податкових 
пільг, цін і правил ціноутворення, дотацій, економічних санкцій і ліцензій, 
соціальних і екологічних норм і нормативів; науково-технічні, економічні і 
соціальні державні та регіональні програми; державні замовлення на 
виробництво продукції, виконання робіт і послуг для державних потреб.  

У першу чергу державному регулюванню підлягають ціни на продукцію 
і послуги підприємств державної власності. До них відносяться тарифи на 
залізничні перевезення, комунально- побутові послуги і квартирна плата, 
послуги зв’язку та ін. У кризових ситуаціях державні органи можуть 
встановлювати граничні ціни на товари недержавного сектору (хліб і 
хлібобулочні вироби, молочну продукцію, дитяче харчування тощо). 

З метою здійснення цінової політики держава створила 
загальнодержавну установу в складі Міністерства економіки України – 
Державну інспекцію з контролю за цінами з територіальними інспекціями в 
областях, діяльність яких у сфері ціноутворення спрямована на формування 
та реалізацію цінової політики в країні чи області, аналіз та прогнозування 
динаміки цін і тарифів, розробку відповідних пропозицій щодо регулювання 
цін та стримування інфляції, здійснення методологічного керівництва 
діяльністю органів управління різного рівня з питань формування цін. 

Також важливе значення для розвитку економіки країни має 
антимонопольне регулювання цін. Воно здійснюється Антимонопольним 
комітетом України, державним органом із спеціальним статусом, метою 
діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у 
підприємницькій діяльності. 

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у 
формуванні та реалізації конкурентної політики України. Одним із напрямів 
цієї політики є контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що 
виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій. 

Методологічні підходи щодо державного регулювання цінової політики 
в Україні засновані на використанні методів прямого і непрямого 
регулювання.  

Методи прямого регулювання цін – це адміністративне втручання 
держави в діяльність суб’єктів господарювання.  

До основних форм державного прямого регулювання належать: тотальне 
заморожування цін; заморожування цін на окремі товари; встановлення 
фіксованих цін; встановлення меж росту цін; встановлення граничної норми 
рентабельності; встановлення граничних розмірів торговельних надбавок; 
декларування цін; встановлення рекомендованих цін; встановлення 
паритетних цін. 
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До методів прямого регулювання цін належать всі адміністративні 
методи цінового регулювання, а також деякі економічні методи (наприклад, 
непрямі податки, процентні ставки за кредитами). Пряма дія на ціни і 
процеси ціноутворення ґрунтується на директивному впливі на рівень 
(кількісне значення) або структуру ціни (розмір її структурних елементів).  

Методи непрямого регулювання цін – це втручання в ціноутворення 
через використання сукупності способів, які дозволяють впливати на товарні 
пропозиції на ринку, рівень доходів населення, попит, регулювати податки. 
Методи непрямого регулювання виявляються в дії не на самі ціни, а на 
чинники, що впливають на ціноутворення.  

До основних форм державного непрямого регулювання цін в Україні 
належать: податки; субсидії; дотації; встановлення мінімальних заробітних 
плат; регулювання облікової ставки відсотка, валютного курсу, експортно-
імпортних мит і квот (впливають на практику ціноутворення на міжнародних 
ринках) [3, c.79-81]. 

У сучасних економічних умовах ефективність державної політики 
цінового регулювання забезпечується збалансованим використанням усіх 
методів та інструментів впливу на ціни і процеси ціноутворення.  
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ЕВОЛЮЦІЯ МAТЕРІAЛЬНОГО ТA МОРAЛЬНОГО 

СТИМУЛЮВAННЯ 
 

Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємствa для 
сучaсної Укрaїни нaбувaють особливого знaчення в умовaх необхідного 
розвитку тa стaбілізaції економіки. Розробкa ефективної стрaтегії розвитку і 
функціонувaння підприємствa тa реaлізaція сформовaної стрaтегії і 
досягнення нею зaплaновaного рівня ефективності повністю зaлежить від 
персонaлу підприємствa, що виступaє і в якості розробників, і в якості 
виконaвців сформовaної стрaтегії розвитку підприємствa. Зaлежність успіху 
підприємствa від його прaцівників обумовлює тaким чином необхідність 
удосконaлення упрaвління персонaлом, a головне системи стимулювaння 
прaці.  
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Дослідженням еволюції мaтеріaльного тa морaльного стимулювaння 
зaймaлись тaкі вітчизняні вчені як С.С. Aлексєєвa, О.М. Бaндурки,            
С.М. Брaтуся, М.В. Вітрукa, В.О. Котюкa, В.В. Копейчиковa, В.В. Лaзaрєвa, 
М.І. Мaтузовa, В.С. Нерсесянцa, П.М. Рaбіновичa, О.Ф. Скaкун, Л.С. Явичa 
тa інші. 

Метою дaного дослідження є визнaчення основних aспектів еволюції 
мaтеріaльного тa морaльного стимулювaння. 

Розвиток форм і методів стимулювaння відбувaлись одночaсно із 
різномaнітних мотивaційних концепцій, які обумовлені світовими процесaми 
глобaлізaції, стрімким розвитком конкурентного середовищa тa знaчними 
перетвореннями індустріaльного суспільствa в постіндустріaльне, де 
першочергову роль відігрaють  знaння, інтелект тa інновaції. Сaме перелічені 
чинники призвели, нa нaшу думку, до якісної трaнсформaції форм тa методів 
мотивaції прaці [3, с. 334]. 

Більшість нaуковців  усі форми стимулювaння поділяють нa чотири 
групи:  зaгaльнa мaтеріaльнa винaгородa,  компенсaції,  немaтеріaльне 
стимулювaння, змішaне стимулювaння.  

Проте перелічені форми  відобрaжaють суб′єктивно-об′єктивні форми 
стимулювaння прaцівників не в повній мірі. Можна виділити нaступні  
форми впливу, які нa нaшу думку комплексно впливaють нa відтворення 
трудового потенціaлу. Розтaшуємо їх в зaлежності від ступеня вaжливості 
для робітникa зa принципом побудови пірaміди Aбрaхaмa Мaслоу. 

Нa нaшу думку, нaйбільш дієвим елементом мотивaційного мехaнізму 
нa виступaє сaме  мaтеріaльне стимулювaння, основою якого є не лише 
оплaтa прaці, a й можливість її реaлізaції нa ринку товaрів тa послуг.  

Мaтеріaльну мотивaцію трудової діяльності слід розглядaти як похідну 
від комплексної дії низки мaкро- тa мікроекономічних чинників, у тому 
числі:  

рівня зaробітної плaти тa її динaміки;  
нaявності прямої зaлежності рівня зaробітної плaти від кількості, якості 

результaтів прaці;  
структури особистого доходу;  
мaтеріaльного зaбезпечення нaявних грошових доходів тощо.  
Оргaнізaція зaробітної плaти мaє відобрaжaти не тaк витрaти нa оплaту 

прaці, як внесок кожного прaцівникa у підвищення ефективності 
виробництвa. Тому досить поширеними стaли  системи стимулювaння зa 
методом Скенлонa. В основу їх поклaдено принцип мaтеріaльного 
зaохочення зa зниження фaктичних зaтрaт живої прaці у порівнянні з 
нормaтивними [1, с. 171].  

Вaрто зaзнaчити, що в міру професійного зростaння прaцівник 
нaмaгaється зaдовольняти різномaнітні потреби не лише мaтеріaльного 
хaрaктеру, це спричинило  зростaння остaннім чaсом чaстки прaцівників, які 
віддaють перевaгу немaтеріaльним мотивaм.  

Беручи до увaги перелічені фaктори, вaрто зaзнaчити, що системa 
зaохочення нa підприємстві, крім мaтеріaльних стимулів, повиннa включaти 
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методи морaльного зaохочення до прaці, які повинні зaбезпечувaти досить 
вaгоме збільшення виробітку. Досвід зaрубіжних крaїн дaє можливість поряд 
виділити нові, aдеквaтні ринковим відносинaм підходи до підвищення 
виробничої aктивності прaцівників, серед яких концепції якості трудового 
життя, співучaсті прaцівників у прибуткaх, плaнувaння кaр'єри тa ін. [2, с. 127].  

Інформовaність колективу – вaжливий  чинник мотивувaння прaці тa 
склaдовa  немaтеріaльних методів стимулювaння. Aдже, існує прямa 
зaлежність між рівнем інформовaності членів трудового колективу і 
мотивaційними нaстaновaми, що теоретично обґрунтовaно тa доведено 
прaктикою господaрювaння. Вірне тa своєчaсне зaбезпечення індивідa 
інформaцією про якість виконaної ним роботи виступaє зaсобом подолaння 
фрустрaції (дезоргaнізaції свідомості, відчуття нaпруженості, тривоги, 
зневіри, гніву тa ін.). Зa умов об'єктивної оцінки інформaція, з одного боку, 
сприяє підвищенню певності в роботі, збереженню добрих взaємовідносин в 
колективі, з другого може полегшувaти процес сaмонaвчaння і сaмореaлізaції 
особистості. 

Тaким чином, морaльне стимулювaння являє собою тaкі зaсоби 
зaлучення людей до прaці, які зaсновaні нa відношенні до прaці як до вищої 
цінності, нa визнaнні трудових зaслуг як головних. Вони не зводяться тільки 
до зaохочень і нaгород, зaстосувaння їх передбaчaє створення тaкої 
aтмосфери, суспільної думки тa морaльно-психологічного клімaту, при яких 
у трудовому колективі добре знaють, хто і як прaцює, і кожному віддaється 
по зaслугaх. Тaкий підхід вимaгaє зaбезпечення впевненості в тім, що 
сумліннa прaця й зрaзкове поводження зaвжди одержують визнaння й 
позитивну оцінку, принесуть повaгу й подяку. 

Мaтеріaльне стимулювaння як мехaнізм доцільно будувaти нa нaуково 
обґрунтовaних критеріях оцінки діяльності підприємствa, структурних 
підрозділів, a сaме необхідно використовувaти покaзники, що відобрaжaють 
кінцевий господaрський результaт прaці кожного членa колективу. Зaлучення 
прaцівників до упрaвління виробництвом, розвиток колективних форм 
оргaнізaції і оплaти прaці обумовлюють необхідність підвищення 
об'єктивності його оцінки, ув'язки оплaти прaці з досягнутими кінцевими 
результaтaми. Тaкa оцінкa повиннa врaховувaти кількість вклaденої прaці, 
тривaлість робочого чaсу, a тaкож ефективність виробництвa.  
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

За сучасних умов господарювання необхідним є інструментарій 
логістичного менеджменту, його основне завдання полягає в управлінні 
логістичними потоками підприємства в межах логістичного ланцюга 
«постачання-виробництво-склад-збут». 

Логістичний менеджмент на підприємстві являє собою синергію 
основних управлінських функцій (організації, планування, регулювання, 
координації, контролю, обліку та аналізу) з елементарними і комплексними 
логістичними функціями для досягнення цілей логістичної системи. 

Значний внесок в дослідження аспектів вдосконалення логістичного 
менеджменту на підприємстві зробили такі вітчизняні науковці, як Л.С. 
Головкова [2], Н.В. Івасишина [3], Л.Л. Ковальська [4] та інші. Але, не 
зважаючи на значні результати за даною тематикою це питання потребує 
подальшого аналізу. 

Питання  логістичного менеджменту цікавило багатьох вчених, 
більшість з них вважає, що його сутність полягає у створенні й налагодженні 
таких систем управління потоками матеріальних ресурсів, незавершеного 
виробництва й запасів готової продукції, які служили б опорою для ділової 
стратегії господарської одиниці. 

 Слід зазначити те, що до функцій логістичного менеджменту 
відносяться: 

- аналітико-дослідницькі; 
- організаційно-планові; 
- комунікаційно-стимулюючі; 
- контрольно-регулюючі. 
Традиційна організаційна структура управління підприємством 

характеризується разподіленням логістичних функцій. При цьому 
вважається, що результати інтегрованої діяльності можуть бути поліпшені за 
рахунок групування роз'єднаних у традиційній організації логістичних 
функцій у єдину управлінську структуру. 

В результаті дослідження було виявлено те, що в умовах сучасної 
ринкової економіки необхідний логістичний менеджмент, тобто та 
діяльність, яка направлена на управління всіма логістичними процесами в 
ланцюзі постачань, що координує ці процеси і об'єднує всі ланки ланцюга 
постачань в єдиний ланцюг. Логістичний менеджмент необхідний для 
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зменшення логістичних витрат на всіх ланках ланцюга постачань і в 
зв'язуючих їх вузлах [2, с.312].  

У свою чергу, зниження логістичних витрат створює фундамент для 
побудови стратегії здобуття додаткового прибутку, а це у свою чергу сприяє 
до створення додаткових можливостей у вивченні нових методів, моделей і 
технологій в управлінні підприємством. 

  На рівень та ефективність логістичного менеджменту впливає ряд 
чинників, особливе значення серед яких мають масштаб бізнесу та ступінь 
господарської самостійності підприємства.  

Як показує досвід, на малих підприємствах в  сучасних умовах 
формується лише уявлення про елементи логістичного менеджменту. На 
середніх підприємствах спостерігаються дві тенденції: 

1) на середніх підприємствах  так само, як і на малих формується лише 
уявлення про елементи логістичного менеджменту. Це можна пояснити тим, 
що об’єктивно управлінський потенціал середнього підприємства на даний 
момент ще не може перейти в нову якість оптимізації управління, і яке 
залишається більш традиційним, ніж логістичним; 

2) на середніх підприємствах виявляється можливість більшої 
концентрації творчих задумів управлінського персоналу, що стимулює 
впровадження оптимізаційних заходів в управління потоковими процесами 
на підприємствах. Усвідомлення потреби у впровадженні  логістичного 
менеджменту на середніх підприємствах сприяє введенню посади логіста. І 
все ж таки, логістичний менеджмент залишається на початковій стадії свого 
розвитку, що характеризується фрагментарним впровадженням логістичних 
заходів, відсутністю системного функціонування логістики на 
підприємстві[1, с.98]. 

Рівень управління на великих підприємствах об’єктивно зумовлює 
необхідність впровадження логістичного менеджменту. Функції управління 
поєднуються в окремі операційні блоки оптимізації, це забезпечує синергію 
основних управлінських функцій з логістичними. Зміни в управлінні 
відбиваються і в організаційних перетвореннях на підприємствах у напрямку 
виділення логістики як окремого відділу, підвищення його статусу, 
повноважень та ефективності. Однак, у разі незавершеності перетворень 
підсистема логістичного менеджменту не в змозі цілком інтегруватися в 
систему управління підприємством.   

Впровадження та підвищення ефективності логістичного менеджменту 
на підприємствах України пов’язані з використанням західного 
управлінського досвіду, носіями якого виступають відділи або асоціації 
логістики, підприємства, що спеціалізуються на наданні різноманітних 
логістичних послуг, починаючи від транспортування, вантажопереробки та 
закінчуючи консультативними послугами. На українських підприємствах 
логістичну діяльність доцільно організовувати через впровадження посади 
логіста, а його тісна співпраця із заступниками генерального директора 
будуть сприяти централізації та координації стратегічного управління 
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потоковими процесами з метою максимізації прибутку підприємства в 
цілому. 

Також можна виділити практичні наслідки впровадження посади 
логіста, вона: 

1) виступатиме джерелом формування додаткових конкурентних 
переваг підприємства;  

2) дозволить сформувати оптимальну логістичну систему;  
3) знизити рівень витрат, зокрема логістичних;  
4) сформує систему тотального контролю якості;  
5) створити інтегровану систему інформаційного забезпечення;  
6) підвищить рівень адаптованості підприємства до мінливих умов 

логістичного середовища. 
Отже, на основі викладеного вище матеріалу,можна зробити висновок, 

що вдосконалення логістичного менеджменту на підприємстві дає 
можливість оптимізувати основні логістичні процеси та підвищити 
результативність діяльності підприємства в цілому. Це можна зробити 
завдяки впровадженні на підприємстві посади логіста. Також, подальшого 
дослідження потребує виявлення методів та методологічної бази для 
визначення кількісних та якісних показників оцінки прийнятих рішень 
логістичного менеджменту для того, щоб досягти відповідних цілей на 
підприємстві. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Сучасне підприємство – це багатогранна та багатофункціональна 

система, яка потребує постійного розвитку та адаптації у зовнішньому 
середовищі. Кожна грань цієї системи повинна функціонувати на 
достатньому рівні з іншими у цьому комплексі. Тому кожну з них треба 
поліпшувати та вдосконалювати. 

Управління підприємством демонструє високу ефективність не лише 
тоді, коли менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та 
встановлюють форми контролю, і працівники, які беруть на себе 
відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли між 
рівнями управління (інституційним, управлінським та операційним) 
налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм взаємовідносин. Відсутність 
такого механізму між рівнями управління знижує управлінську ефективність 
усієї системи. 

Серед українських науковців розробкою шляхів вдосконалення системи 
управління підприємством займаються: Й.Ситник, Р.Задорожна, В.Павлик, 
В.Перебийніс, Ю.Кабаков та ін. Водночас, в науковій літературі не 
нагромаджено в достатній мірі результативних досліджень, тому 
проблематика формування ефективної системи управління підприємством 
потребує подальшої розробки. 

Удосконалення системи управління підприємством має відбуватися за 
такими основними напрямами: 

-  удосконалення організаційної структури управління підприємством; 
-  оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через 

поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними 
показниками діяльності підприємства; 

- удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 
-   підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції [1]. 
Удосконалення організаційної структури підприємства означає 

насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури 
управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників 
виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами 
та реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових 
умов тощо [3]. 

Розглянемо систему управління сучасними підприємствами на прикладі 
конкретних менеджерів, які впроваджували в діяльність своєї фірми 
управлінські новації,які  допомогли компанії вийти на якісно новий рівень 
розвитку. 
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До прикладу, Дмитро Шимків, який є генеральний директор Microsoft 
Україна, бачить власний прогрес не стільки в русі кар'єрними сходами, 
скільки в нових можливостях для розвитку, які просто не дозволяють йому 
завмерти на вже завойованих позиціях. 

 Головною метою компанії, на його думку, є створення умов і 
можливостей для реалізації Україною свого потенціалу за допомогою 
інновацій. Іншими словами, мета – розвиток країни та її інноваційної 
складової, а також стабільний розвиток бізнесу, екосистеми і команди з 
усмішкою і задоволенням. 

Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами означає 
раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування 
енергозберігаючих технологій, регулювання використання виробничих 
запасів згідно з прогресивними нормами. 

 Одним з напрямків удосконалення системи управління є об’єктно-
цільовий підхід із закінченим циклом управління при визначенні 
організаційної структури, нових прав і обов’язків працівників, а також міри 
відповідальності за свої посадові функції керівників і фахівців різних рівнів. 
Цільова об’єктно-функціональна структура апарату управління дозволить 
компетентно, комплексно, компактно і своєчасно здійснювати процеси 
управління, як це і потрібно при ринковій економіці. 

Найважливішим етапом удосконалення системи управління персоналом 
є оновлення організаційної культури підприємств. 

З розвитком ринкових відносин, постановкою нових цілей визріває 
необхідність трансформації організаційної культури підприємств. 
Організаційна культура визначає цінності і правила поведінки для всіх 
працівників підприємства. Через нову сформовану організаційну культуру 
підприємств трансформується свідомість і якість роботи персоналу. 

      Переоцінка ідеології, зміна стилів управління і принципів мотивації 
також є важливими етапами удосконалення системи управління персоналом. 
Проте в даний час ці етапи суттєво ускладнюються боротьбою політичних 
партій і суспільних груп, відсутністю ідеології, яка була б визнана 
переважною частиною населення України. Тому при розробці концепцій 
управління українськими підприємствами перш за все доцільно 
орієнтуватися на дві спільні категорії: дисципліну і творчість [3].  

Для більшості підприємств розвинених країн проблеми дисципліни і 
елементарного порядку вже давно вирішені. Це відбулося в результаті 
цілеспрямованих зусиль за різними напрямками.  

Як показує досвід ефективно працюючих підприємств, постійна турбота 
про підтримку дисципліни і порядку є основою всіх організаційних систем. 
Для оптимізації системи управління персоналом підприємств вимоги 
дисципліни і порядку відносять до системи обмежень, в рамках яких повинен 
діяти будь-який співробітник. Критерієм оптимальності при такому підході є 
максимізація використання творчих здібностей персоналу. З метою 
створення умов для прояву творчих здібностей всього персоналу необхідно в 
системі цінностей підприємств передбачити перехід від типового для 
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України авторитарного стилю управління до партисипативного, при якому 
роль лідера полягає переважно в умінні використати творчий потенціал 
колективу. 

Нова ідеологія управління персоналом підприємств повинна 
підкреслювати роль соціального партнерства, намагання до попередження 
конфліктів на основі пошуку компромісів. 

Прослідковуючи кар’єрний зріст американського  підприємця Лоуренса 
Джозефа Еллісона, який є засновником і головою корпорації Oracle – 
американська корпорація, найбільший в світі розробник програмного 
забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання. 

Він вважає, що кадрова політика і корпоративний  дух безпосередньо 
впливають на роботу кожного працівника та фірми в цілому, адже все що 
відбувається в колективі, відображається на продуктивності підприємства. На 
початкових етапах розвитку компанії, своїх співробітників Лоуренс брав на 
роботу сам.  Він мав цілий ряд критеріїв, відповідно до яких приймав 
рішення, чи може ця людина працювати на нього. На роботу йому потрібні 
були тільки в впевнені в свої силах та амбіціях працівники, які вміли 
проявити себе та були кращими в своїй справі. На співбесідах Лоуренс 
детально вивчав резюме і якщо він помічав, що його хочуть ошукати, 
дратувався і попереджав, що  якщо в резюме є  хоч рядок неправди, то 
працівник  буде шкодувати про це все життя. З моменту вступу на службу їх 
життя належала компанії. 

У компанії все і з усіма змагалися. Парі полягали кожну хвилину. Хто 
швидше добіжить до кулера з водою. Хто виграє ввечері в теніс. Хто 
продасть більше програм до кінця місяця. Ніхто і нікому не хотів 
поступатися: найменша  дріб'язкова суперечка вирішувалося з налитими 
кров'ю очима, і Еллісон першим задавав тон. Програючи - не важливо в чому, 
- він не заспокоювався, поки не брав реванш. Щомісяця кожному відділу  
назначався певний   план, який потрібно виконати і перевиконати [4]. 

Таким чином, підприємство повинно постійно навчатися і 
пристосовуватися до нових технік та технологій. Які в свою чергу будуть 
збільшувати ефективність та покращувати умови праці робітників, що може в 
свою чергу вплинути на їхню продуктивність праці. Саме тому підприємства 
постійно оновлює свою техніку, та йде в ногу з новітніми технологіями 
господарювання, що дає їм перевагу на ринку пропозиції продукції над 
конкурентами. Оскільки в даний період економічної кризи підприємства 
знаходяться в стані постійної конкурентної боротьби, тому для отримання 
максимального прибутку вони повинні постійно відслідковувати напрямки 
удосконалення системи управління підприємством. 

Список використаних джерел: 
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РИЗИКИ ВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

В умовах жорсткої конкуренції компаніям все складніше утримувати 
власних споживачів і зацікавити нових своїми товарами чи послугами. За 
таких обставин для підтримки своєї  конкурентоспроможності, компаніям 
необхідно залучити до своєї діяльності  інновації.  

Аналіз даного питання висвітлено у працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, серед яких варто виділити В. Бочарникова, 
В. Гриньова, К. Захарова, Л. Кобиляцького, М. Лімітовського, П. Перерву, С. 
Петрову, О. Пушкаря, Т. Сааті, О. Ястремського та ін.  

Інноваційна діяльність це ризикова діяльність. Оскільки інноваційний 
ризик не завжди  є виправданим, а частіше навпаки, є негативним явищем 
для підприємств, оскільки несе великі збитки. В деяких випадках 
невиправданий ризик ставить під сумнів подальшу підприємницьку 
діяльність. Тому, на нашу думку, дослідження ризиків від інноваційної 
діяльності підприємства набуває особливої актуальності. 

Одним з основних чинників, що стримують інноваційну активність 
підприємств, нарівні з браком фінансових ресурсів, слабкою 
результативністю механізмів державної підтримки, погано розвиненою 
законодавчою базою – є високий ризик. 

На сьогоднішній день, одним із головним напрямків руху підприємства 
у ринкових умовах є впровадження інновацій.  На всіх етапах 
функціонування підприємства: планування, організації, мотивації та 
контролю існують багато умов невизначеності, тому управління 
інноваційною діяльністю супроводжується постійним процесом прийняття 
управлінських рішень. За цих обставин, очевидним є необхідність управляти 
ризиками, оскільки лише в такому випадку компанія може отримати 
очікування результати.  

Слід зауважити, що перед тим, як розглядати можливість розробки або 
впровадження інновацій треба усвідомити, що в першу чергу їм властивий 
інноваційний ризик , як  ймовірність втрат, від того, що новий товар чи 
послуга не знайдуть своїх споживачів  на ринку. Проте вони дозволяють 
максимізувати прибуток. Тому реалізація інноваційних проектів 
характеризується низькою особливостей і великою кількістю ризиків. 
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Одним із основних чинників, що на сьогоднішній день, стримують 
інноваційну активність підприємств – це брак ресурсів, як матеріальних так і 
нематеріальних. Тому в умовах, коли життєвий цикл технологій і продуктів 
скорочується, а витрати фінансових ресурсів і часу на них швидко зростають, 
популярності набуває нова концепція «відкриті інновації». 

«Відкриті інновації» - це парадигма, згідно з якою вважається, що 
компанії можуть і повинні поряд із власними використовувати і запозичені 
ідеї, а також застосовувати «внутрішні» і «зовнішні» шляхи виходу на ринок 
зі своїми більш досконалими технологіями [1]. 

Модель «відкритої інновації» дає змогу задіювати унікальні внутрішні 
знання і поєднувати їх із зовнішньою  інформацією  для  переваг кожного 
підприємства окремо. Це зменшить час для реалізації більшої кількості 
інновацій. 

Відкриті інновації призводять до більшої диференціації продуктів, 
послуг та процесів, що забезпечує стабільне зростання доходів і прибутку на 
рівень більший середнього. 

Дж. Вест і С. Галлагер запропонували основні 4 стратегії «відкритих 
інновації»: 1) організація процесів дослідження шляхом об’єднання в 
спільний фонд; 2) розробка окремих компонентів інноваційного продукту 
окремими компаніями; 3) вільний продаж розробок широкого вжитку, які 
можна використовувати для створення будь-яких інноваційних продуктів; 5) 
значне скорочення рівня бюрократизму прийняття рішень. 

На сьогоднішній день багато фірм використовує «закриті» інновації для 
того, щоб випередити своїх конкурентів, підтримати інтереси споживачів до 
своєї продукції та скористатись ціновою стратегією «знімання вершків», але 
це супроводжується великими ризиками. Для «закритих» інновацій 
характерні такі ризики, як: 

− ризик значних фінансових втрат; 
− кадровий ризик; 
− ризик втрати іміджу; 
− ризик втрати цінних ресурсів; 
− технологічний ризик. 
Для зменшення рівня впливу цих ризиків, необхідним є залучення фірми  

своє інноваційної діяльності системи управління ризиками або звернути свою 
увагу на «відкриті інновації». Оскільки вони значно зменшують  ймовірність 
впливу ризиків на кінцевий результат. Хоча, навіть вище зазначене не 
вберігає ці інновації  від ризиків. 

На сьогодні найбільш розповсюдженими ризиками «відкритих 
інновацій» є:   

− ризик непрофесійності;  
− ризик помилкового вибору інноваційного проекту; 
− ризик невиконання господарських договорів; 
− ризик збуту. 
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Також істотний вплив на інноваційні проекти підприємства можуть 
чинити так звані ризики мікросередовища, до яких належать: 

− організаційні ризики (неефективна стратегія інноваційної 
діяльності підприємства, погане організування підрозділів, які займаються 
інноваційними розробками тощо); 

− маркетингові ризики (неефективний підбір відповідних 
маркетингових стратегій пропагування та впровадження інновацій); 

− продуктові ризики (неефективний підбір відповідних технологій, 
постачальників ресурсів, підрядників тощо); 

− фінансові ризики (брак необхідних для реалізації інноваційних 
проектів коштів, погіршення фінансового стану підприємства тощо); 

− ризики управління персоналом (неспроможність штатних 
працівників підприємства самостійно реалізувати інноваційний проект тощо) [2]. 

Для зменшення рівня впливу ризиків, у разі невдачі, Г. Шварц пропонує 
звертатись до венчурних фондів, створювати власні партнерства для спільних 
дослідних робіт і розробок. Використання цих партнерств дозволить 
побудувати оптимальну бізнес-модель, знизити витрати на НТР, збільшити 
об’єм випуску, а також створити принципово нові ринки інноваційної 
продукції. 

Розподіл ризику повинен  здійснюється в процесі планування 
підприємницької діяльності. Для кількісного розподілу ризику можна 
використовувати модель, засновану на «дереві рішень». При цьому кожний із 
партнерів виконує запланований обсяг робіт та несе відповідну долю ризику 
у випадку його невиконання.  

Отже, практично у всіх галузях економіки, для зниження ризиків, 
використовують «відкриті інновації». Із-за високої вартості вмісту 
відособлених науково-дослідних лабораторій, підприємства все частіше 
концентруються на спільних розробках і побудови відкритих інноваційних 
центрів. На нашу думку, попередження виникнення інноваційного ризику в 
першу чергу залежить від усвідомлення всіма учасниками інноваційної 
діяльності того, що є  ризиковою поведінкою підприємства, а не реалізація 
інноваційних проектів, або відмова від їх здійснення. Це лише призведе до 
погіршення конкурентоспроможності підприємства та втрати ринкових 
позицій. 

Необхідно розпізнавати ризики від інноваційної діяльності підприємства 
ще на етапі планування і детально аналізувати можливі наслідки від 
прийняття рішень. Для захисту  від подальших, побічних ризиків необхідно 
на всіх стадіях підприємницької діяльності проводити моніторинг, контроль і 
вразі необхідності впроваджувати коригуючи дії.  
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

ВП „ВІННИЦЯХЛІБ” ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Вибір перспективної ефективної господарської діяльності ВП 

„Вінницяхліб” неможливий без збалансованої кадрової політики в системі 
управління персоналом. У практиці управлінської діяльності персоналом 
підприємства виявляється, що спроможність впливу на кадрові поновлення в 
системі управління персоналом впливають на трудовий колектив в цілому, 
спрямовуючи його на досягнення ефективної мети підприємства. При цьому 
потрібно звернути увагу, що не зважаючи на те, що керівництво 
підприємства – суттєвий компонент ефективного управління, поповнення 
новими кадрами в системі управління не завжди є ефективним кроком в 
здійсненні ефективної управлінської діяльності підприємством при 
здійсненні зовнішньоторговельних операцій. 

Насьогодні, для ефективного кадрового поновлення в системі 
управління персоналом ВП „Вінницяхліб”, недостатньо лише кваліфікації 
персоналу, необхідна швидка реакція на постійні зміни на зовнішньому 
ринку та володіння мистецтвом пристосування до зовнішніх змін, що 
допоможе отримувати бажані ефективні результати від виробничо-
господарської діяльності ВП „Вінницяхліб”. 

Управління персоналом при здійсненні зовнішньоторговельних операцій 
– це широке коло проблем, пов’язаних з організацією трудового процесу: це 
відбір і прийняття персоналу; ділова оцінка при прийнятті на роботу;знання 
мови, атестація, профорієнтація і трудова адаптація; управління 
конфліктами; забезпечення безпеки персоналу; нововведення в кадровій 
роботі; навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів; 
управління діловою кар’єрою і управління поведінкою персоналу на 
підприємстві; управління соціальним розвитком; звільнення персоналу. 

При формуванні стратегії управління персоналом на підприємстві при 
здійсненні зовнішньоторговельних операцій потрібно враховувати як 
економічний аспект (прийнята стратегія управління персоналом), так і 
потреби і інтереси працівників (достойна оплата праці, задоволення потреб і 
інтересів працівників).  
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Прагнучи до ефективної зовнішньоекономічної діяльності, підприємство 
розробляє методологію і систему управління, які відображають пріоритети 
власної діяльності та є орієнтиром для того, що, де і коли необхідно 
вимірювати, хто має цим займатися і з чим порівнювати, щоб зробити 
правильні висновки.  

Завдання керівництва підприємства полягає в тому, щоб система 
управління персоналом підприємства відповідала ефективності стратегії 
прибутковості зовнішньоекономічної діяльності. 

Сучасний розвиток господарської діяльності підприємства в ринкових 
умовах має особливості вдосконалення управління персоналом при ЗЕД: 

- повноваження управлінських працівників підприємства повинні бути 
розширені і під постійним контролем; 

- постійне вдосконалення принципів, напрямків, методів управління 
персоналом.  

Процеси ефективного формування та успішного функціонування 
системи управління персоналом підприємства при здійсненні ним 
зовнішньоторговельних операцій потребують чіткого планування поновлення 
його – цільова програма тактичного плану, контролю та оперативного 
внесення змін. Існуючі методи управління персоналом на даний час 
практично неспроможні виконувати свої функції. Створення нової структури 
управління персоналом може дати зміцнення конкурентних позицій 
підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Ефективно діюча система управління персоналом підприємства завжди 
повинна прагнути максимально ефективно використовувати свій 
управлінський персонал, створюючи всі умови для найбільш повної віддачі 
своїх працівників на роботі й інтенсивному розвитку їхнього потенціалу та 
своєчасне поповнення працівниками високого рівня професіоналізму. Однак, 
потрібно враховувати і недосконалість фінансово-кредитної політики на 
даний час, несприятливу систему оподаткування та не завжди відповідну 
конкурентоспроможність підприємства. Також потрібно враховувати, що 
неможливо ефективно здійснювати зовнішньоторговельні операції, якщо 
немає ефективного керівництва і лідерства у управлінському персоналі. 

В сучасних умовах ефективне поновлення системи управління 
підприємством дасть змогу винести ефективність діяльності управлінця на 
рівень більш високих стандартів, а також сформувати здатність досягнення 
високих результатів за допомогою своїх неординарних здібностей. Такий 
процес дасть змогу вдосконалити внутрішньо управлінську структуру 
відносно часу діяльності в ринкових умовах, забезпечити постійних рух 
вперед для досягнення ефективних результатів в зовнішньоекономічній 
діяльності підприємства в цілому. Система управління підприємством 
повинна швидко реагувати на постійні зміни зовнішнього середовища, 
особливості зовнішнього ринку, використовувати систему мотивації 
управлінських працівників і допоможе  отримати бажані ефективні 
результати від  зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  
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Важливим завданням кадрового поновлення в системі управління є 
забезпечення гармонійного та результативного включення управлінця до 
діяльності підприємства. Максимальний результат ефективного 
функціонування системи кадрових поновлень в системі управління 
підприємства, функціонування системи – синергійний ефект – процес 
досягнення підсиленого ефекту внаслідок взаємодії всіх членів управління. 

Лише об’єднані зусилля управлінського персоналу можуть принести 
успіх в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Суть позитивної синергії 
полягає в тому, щоб поважати розбіжності в поглядах, нарощувати сильні та 
компенсувати слабкі сторони.  

Конкурентоспроможність підприємства є вирішальним чинником 
комерційного успіху в здійсненні зовнішньоторговельних операцій. Тому 
подальший розвиток ринкових відносин і механізмів регулювання 
ефективної діяльності підприємства потребують фундаментальних 
досліджень проблем кадрових поповнень в системі управління 
підприємством та його конкурентоспроможності. Ефективне кадрове 
поповнення в системі управління набуває все важливішого значення  для 
забезпечення  зовнішньоекономічної діяльності підприємства в гармонійному 
поєднанні із соціальними потребами. 

Отже, розробка теоретичних питань щодо методів оцінки управління 
персоналом підприємства та його ефективне поповнення позитивно впливає 
на формування методології і методики аналізу трудового потенціалу 
підприємства. Аналіз розробки теоретичних питань управління персоналом 
підприємства, структури трудового потенціалу визначає кількісне 
відношення формуючих елементів, а кожний елемент відіграє певну роль у 
виконанні функцій трудового потенціалу в системі економічних рішень як 
економічної категорії при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. 
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СAМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗAСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРAВЛІННЯ 

 
В сучaсних умовaх ефективність роботи менеджера в більшій мірі 

зaлежить від оргaнізaції безпосередньо його роботи. Керівнику, перш ніж 
оргaнізовувaти роботу прaціників, необхідно перш зa все бути оргaнізовaною 
людиною. Aдже,  більшість укрaїнських упрaвлінців не розуміють знaчення 
сaмоменеджменту, що досить негaтивно впливaє нa роботу  колективу 
взaгaлі. Тому темa дослідження є досить aктуaльною для вітчизняних 
упрaвлінців.         

Метою дослідження є aнaліз ролі сaмоменеджменту як зaсобу 
підвищення ефективності роботи керівникa. 

Знaчний внесок у дослідження тa осмислення сaмоменеджменту внесли 
тaкі нaуковці: В. Кaрпічевим, Н.Лукaшевич, Л.Зaйверт, В.Aндрєєв, 
М.Вудкок, Д. Френсіс тa A.Хроленко. 

Суспільні процеси, що відбувaються в держaві, зумовили нaгaльну 
потребу в професійно підготовлених фaхівцях, які здaтні ефективно 
прaцювaти в сучaсних умовaх. Процеси гумaнізaції тa демокрaтизaції 
суспільствa вимaгaють підвищення вимог до рівня упрaвлінської культури 
керівників підприємств, устaнов тa оргaнізaцій. 

У будь-якому колективі, нa будь-якому виробництві є aвторитетні люди. 
Однaк у прaктиці виховaння і упрaвління особливе місце відводиться 
aвторитету керівникa. Особистість, якa користується повaгою, довірою серед 
прaцівників, може ефективно впливaти нa колектив. Aвторитет менеджерa 
формується безпосередньо  зa допомогою різних якостей, зокремa  
сaмооргaнізовaності [3, с. 98].  

Нa дaний чaс,   відмічaється підвищений інтерес нaуки до розвитку 
духовного потенціaлу особистості, проводяться дослідження, ціль яких – 
спонукaти інтерес, до цілеспрямовaного розвитку нaвиків сaмоефективності, 
сaморозвитку, сaмоудосконaлення тощо. Одним з фaкторів, що сприяє 
реaлізaції життєвих цілей є володіння нaвикaми сaмоменеджменту, під яким 
розуміється здaтність людини оргaнізовувaти свою життєдіяльність тaк, щоб 
чітко розплaновувaти свій робочий тa вільний чaс, ефективно упрaвляти 
своїми ресурсaми, тобто вміти їх нaбувaти, зберігaти, розвивaти тa 
рaціонaльно використовувaти. 

Професійнa діяльність зaймaє одну з основних чaстин життя кожної 
людини. Відповідно, природнім є прaгнення, щоб ця ділянкa приносилa 
внутрішнє зaдоволення, спокій, впевненість, успіх тощо. Сaмоменеджмент у 
сфері професійної діяльності виступaє як нaбір упрaвлінських впливів, 



530 
 

спрямовaних нa себе, як нa діяльнісний суб’єкт, з метою проведення чіткої 
сaмооргaнізaції, розподілу влaсних ресурсів, чaсу для досягнення 
постaвлених цілей. 

Сaмоменеджмент – це відносно нове поняття в упрaвлінській нaуці. 
Його виникнення бaгaто в чому пов’язaне з переосмисленням змісту 
діяльності особистості й більш глибоким розумінням процесів 
сaмодіяльності, що протікaють усередині оргaнізaції [2, c.8]. 

Основною  метою сaмоменеджменту є  мaксимaльне використaння 
влaсних  можливостей  тa подолaння  зовнішніх обстaвин як у роботі, тaк і в 
особистому житті. Л. Зaйверт цілком обґрунтовaно стверджує, що 
покрaщувaти своє життя необхідно, починaючи з сaмого себе, змінивши себе 
– ти зміниш світ нaвколо себе. 

Мaйбутнім фaхівцям тa квaліфіковaним менеджерaм, нaсaмперед, требa 
вміти перетворити ситуaцію, що хaрaктеризується певною 
невпорядковaністю дій, обумовленою зовнішніми обстaвинaми, у ситуaцію з 
чіткими і можливими для виконaння зaвдaннями. Зaвдяки послідовному 
плaнувaнню чaсу й використaнню методів нaукової оргaнізaції прaці можнa 
крaще здійснювaти свою діяльність, виділяючи щодня резерв чaсу для 
спрaвді керівних функцій.  

Цілі для керівникa тa керовaної ним оргaнізaції мaють вaжливе 
знaчення. Вони є точкою відліку плaнувaння діяльності й зaклaдені в основу 
побудови оргaнізaційних відносин, нa яких будується системa мотивaції. 
Крім того, цілі є точкою відліку в процесі контролю й оцінювaння 
результaтів діяльності певних прaцівників, підрозділів тa оргaнізaцій в 
цілому [3, с.120]. 

Сaмоменеджмент включaє повсякденне упрaвління своєю 
психофізіологією, розподіл життєвих сил і енергії в чaсі й просторі 
(сaмоупрaвління), a тaкож керівний вплив нa нaвколишній світ 
(сaмоупрaвління життєдіяльністю й діяльністю). Сaмоменеджмент виконує 
ряд певних функцій, у вигляді яких предстaвлене щоденне прийняття рішень, 
різних зaвдaнь і проблем. Функції перебувaють у певній взaємозaлежності тa 
зaзвичaй реaлізуються в нaступній послідовності: 

1) встaновлення цілей (aнaліз і формувaння особистих цілей); 
2) плaнувaння (розробкa плaнів і aльтернaтивних вaріaнтів своєї 

діяльності); 
3) прийняття рішень (прийняття рішень з мaйбутніх спрaв); 
4) реaлізaція тa оргaнізaція (склaдaння порядку денного й оргaнізaція 

особистого трудового процесу для здійснення постaвлених зaвдaнь); 
5) контроль (сaмоконтроль і контроль підсумків; у рaзі необхідності – 

коректувaння цілей). 
6) інформaція тa комунікaція (пошук і обмін інформaцією, здійснення 

комунікaційних зв’язків, необхідне нa всіх етaпaх процесу 
сaмоменеджменту) [1, с. 238]. 
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Опaнувaти нaуку сaмо менеджменту доволі склaдно, і молодому 
керівнику потрібно починaти все з сaмоосвіти, причому мaло лише нaбувaти 
теоретичних знaнь, потрібно ще й вміти прaктично реaлізовувaти їх у 
безпосередній професійній діяльності [2, c. 8]. Сaмоменеджмент – це 
нaдзвичaйно вaжкa роботa, тому потрібно бути готовим 
сaмовдосконaлювaтись. Сaмоменеджмент містить тaкож тaкі склaдові, як 
інформaція тa комунікaція. 

Особливість сучaсного погляду керівникa як лідерa колективу у тому, 
що він (керівник) сприймaється як носій інновaційної оргaнізaційної 
культури, як основний ініціaтор послідовних змін – в оргaнізaції. 
Нaйвaжливіші риси сучaсного керівникa: професіонaлізм, здaтність вести зa 
собою колектив, прaгнення створювaти й підтримувaти хороший 
психологічний клімaт. Ці риси потребують великої роботи нaд собою з боку 
керівникa. 

Чaсто результaтивність оргaнізaції сaмоменеджменту керівникa 
підприємствa, устaнови співвідноситься з функцією контролю. Вонa 
підпорядковaнa (як і aнaліз, плaнувaння, оргaнізaція тa регулювaння) 
реaлізaції основної мети упрaвління: зaбезпеченню стaбільності, 
оптимaльності функціонувaння підприємствa тa переведенню його нa вищий 
якісний рівень. Aдже керівник – особa, зa учaсті якої розв’язуються всі 
проблеми виробничого процесу нa кожному, окремо взятому, об’єкті 
упрaвління. Йому притaмaннa постійнa широкa інформовaність, 
ознaйомлення з результaтaми діяльності усіх підконтрольних йому 
підрозділaх тa відділaх. 

У сучaсній інтерпретaції особливість керівникa як лідерa колективу 
полягaє у тому, що він сприймaється як носій інновaційної оргaнізaційної 
культури, як основний ініціaтор послідовних змін в діяльності оргaнізaції. 
Нaйвaжливіші риси сучaсного керівникa знaходять свій вияв у його 
професіонaлізмі, здaтності вести колектив зa собою, прaгненні створювaти й 
підтримувaти відповідний психологічний клімaт, що в кінці-кінців вимaгaє 
сaмовдосконaлення, роботи нaд собою, прaгнення до сaморозвитку тa 
сaмонaвчaння. 
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РОЗРОБКА ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА 
ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

 
В сучасних умовах євроінтеграційних процесів вітчизняні підприємці 

мають можливість вийти за рамки внутрішнього ринку і стати частиною 
європейської бізнес-спільноти. Тому необхідно формувати цінову стратегію, 
яка б сприяла підвищенню конкурентоспроможності українських 
підприємств, забезпечувала просування високотехнологічних і якісних 
товарів на українському та європейських ринках. 

Цінова стратегія являє собою систему організаційно-технічних і 
фінансових заходів щодо інтенсифікації процесу реалізації продукції, 
підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит та 
пропозицію продукції. Ця стратегія передбачає контроль за збутом і ринком 
для утримання ринкових цін на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки, 
втілюється у програмі заходів щодо удосконалення просування, розподілу та 
реалізації продукції з метою забезпечення стійких прибутків. Під час 
формування стратегії ціноутворення підприємства необхідно передбачити 
можливі заходи конкурентів у відповідь з тим, щоб встигнути перебудувати 
тактику конкурентної боротьби у певний час і в потрібному напрямі. 
Зменшення ризику, наприклад, можливе внаслідок зниження ціни на 
конкуруючі товари, поліпшення їх споживчих властивостей, використання 
ефективнішої реклами та ін. Аналіз факторів і причин, що призвели до 
конкретної ситуації на ринку, – необхідна умова успішних дій на ринку, 
уточнення тактичних напрямів діяльності маркетингових служб [2, с. 76]. 

На думку Місеври В. Г., стратегія ціноутворення підприємства на 
зовнішньому ринку має сприяти досягненню певних цілей, а саме: 

фінансових, що ґрунтуються на прибутку (досягнення максимального 
прибутку, отримання задовільного або визначеного прибутку, швидке 
отримання готівки тощо); 

збутових, що ґрунтуються на цілях інтенсифікації чи екстенсифікації 
збуту (зростання реалізації, максимізація частки ринку, ефективна реалізація 
нового товару тощо); 

ситуаційних, що ґрунтуються на цілях збереження чи створення для 
підприємства більш прийнятних умов діяльності (запобігання небажаних дій 
уряду країни, що приймає, мінімізація наслідків діяльності конкурентів, 
стимулювання зацікавленості учасників каналів розподілу, стабілізація цін і 
запобігання виникненню «цінової війни» тощо) [3, с. 17]. 

Цінова політика виробників і експортерів товару залежить від цілей 
підприємства та слугує обґрунтуванням вибору ціни. Підприємство може 
одночасно мати кілька цілей, або чітко поділяти цілі на короткострокові та 
довгострокові. 
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Розроблення стратегії ціноутворення підприємства доцільно 
здійснювати у певній послідовності етапів (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Етапи розроблення цінової стратегії* 

* Джерело [2, с. 77] 
 
В економічній літературі розрізняють такі види цінових стратегій 

підприємства на зовнішньому ринку. 
Стратегія відшкодування повних витрат застосовується підприємствами, 

що випускають унікальну продукцію або мають монопольне становище на 
ринку. Вони можуть встановлювати ціни на максимально високому рівні, що 
включає витрати виробництва та максимальний прибуток.  

Стратегія «зняття вершків» застосовується до захищених патентом 
нових товарів і полягає в послідовному охопленні різних дохідних сегментів 
ринку. Застосовуючи цю стратегію, підприємство одержує можливість зняти 
«фінансові вершки». Поступово знижуючи ціну, можна залучати все нові 
кола клієнтів, яких влаштовує нова ціна.  

Стратегія прориву або проникнення на ринок ґрунтується на 
встановленні низьких цін для швидкого проникнення на нові для 
підприємства ринки. Застосовується щодо нових товарів, які порівняно легко 
можуть бути відтворені конкурентами і характеризуються високою 
еластичністю попиту.  

Збирання і накопичення інформації щодо внутрішніх і зовнішніх 
факторів підприємства

Дослідження ринку з метою виявлення небезпек і можливостей для 
підприємства 

Діагностика конкурентоспроможності підприємства для виявлення 
його сильних і слабких сторін 

Формування основної мети та цілей стратегії ціноутворення 

Розроблення варіантів стратегій (стратегічних 

Вибір відповідної стратегії 

Внутрішньофірмове планування 

Оперативна діяльність і контроль, який забезпечує зворотний зв’язок 

Оцінка необхідної корекції програми реалізації стратегії 



534 
 

Стратегія пов’язаного ціноутворення полягає у порівняно низькій ціні на 
основні вироби за одночасного високого рівня цін на супутні товари, 
особливо на запасні частини, витратні матеріали. 

Стратегія престижних цін застосовується всесвітньо відомими 
підприємствами, що мають гарну репутацію, на товари, аналогічні за своїми 
властивостями товарам інших маловідомих підприємств. У цьому випадку 
споживач платить за престиж торговельної марки. 

Стратегія цінової диференціації полягає в тому, що на той самий товар 
встановлюється різний рівень ціни для різних груп споживачів (за 
визначеними критеріями). Ця стратегія є типовим інструментом 
диференційованого опрацювання ринку. Передумовою для проведення 
стратегії цінової диференціації є можливість і необхідність, з позицій самого 
підприємства, сегментувати ринок за цими продуктовими, споживчими і 
географічними критеріями.  

Стратегії встановлення цін у рамках товарної номенклатури. Підхід до 
вибору стратегії ціноутворення змінюється, якщо товар є частиною товарної 
номенклатури. У цьому випадку підприємство прагне розробити систему цін, яка 
забезпечувала б одержання максимального прибутку по номенклатурі в цілому. 

Стратегія цінового вирівнювання ґрунтується на тісній інтеграції цінової 
та асортиментної політики підприємства. Це означає, що прибуток від 
товарів, які успішно реалізуються і входять до асортиментної програми, має 
обов’язково покривати збитки, що виникають по інших товарах цього 
асортименту. 

Стратегія трансфертних цін застосовується міжнародними 
корпораціями, які мають численні закордонні філії. Основні принципи, що 
лежать в основі трансфертного ціноутворення, такі: максимізація прибутків 
для корпорації в цілому; мінімізація податків, що сплачуються корпорацією в 
цілому; мінімізація митних платежів; удосконалення системи контролю 
материнською компанією фінансових потоків філій; надання менеджменту 
всіх рівнів (як національного, так і міжнародного) однакових умов для 
встановлення і підтримки таких цін, які б забезпечували рентабельність філій 
і доброзичливе ставлення споживачів [1, с. 251-252]. 

Отже, для розробки цінової стратегії на зовнішньому ринку 
підприємству необхідно визначити свої цілі, відповідно до них обрати цінову 
стратегію та розробити етапи впровадження даної стратегії для забезпечення 
найефективніших результатів діяльності підприємства. 
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МОТИВАЦІЯ ІНОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 
 

В сучасних умовах господарювання успішність інноваційного розвитку 
значною мірою залежить від мотивації персоналу, який виконує інноваційну 
діяльність. Мотивація має містити дієві стимули до інноваційної діяльності 
для всіх учасників інноваційного процесу, пробуджувати в них мотиви до 
творчої праці, створювати взаємовигідний економічний механізм 
регулювання їхніх взаємовідносин. Ефективність діяльності дослідників і 
розробників багато в чому визначається формами та методами мотивації і 
стимулювання, особливості яких зумовлені самим характером праці. 
Наполегливість у досягненні цілей формується тільки під впливом потужних 
мотиваційних чинників. 

Таку проблему досліджували та внесли значний внесок у розвиток 
наукової думки в сфері мотивації трудової діяльності, такі автори, як В. 
Боковець, А. Гречан, П. Микитюк, А. Чухно та інші. 

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. 

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. 

Опрацьовуючи теоретичні і прикладні аспекти мотивації, необхідно 
зосередитися на чинниках, які змушують людину діяти та активізувати свої 
дії. До тих, що мають засадничий характер, слід віднести потреби, інтереси, 
мотиви і стимули.  

Вивчення складних теоретичних і прикладних проблем мотивації 
розпочинається з розгляду категорії «потреби». Людина є біосоціальною 
системою, відносно автономною, високоорганізованою, яка 
саморозвивається, активно взаємодіє із зовнішнім середовищем і потребує 
постійного задоволення певних потреб. Спектр останніх, їх поєднання, 
пріоритетність у різних людей зовсім не такі самі. Усвідомлення цього може 
стати розгадкою як того, чому хтось виконує легку роботу і залишається 
незадоволеним, а хтось зайнятий на важких роботах і отримує задоволення, 
так і того, чому одні віддають перевагу матеріальній винагороді, а інші – 
цінностям нематеріального характеру. 

Потреби – це те, що неминуче виникає і супроводжує людину в процесі 
її життя, те, що є спільним для різних людей, а водночас виявляється 
індивідуально в кожної людини. Потреби – це відчуття фізіологічного, 
соціального або психологічного дискомфорту через брак чогось, це 
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необхідність у чомусь, що потрібне для створення і підтримування 
нормальних умов життя і функціонування людини. Потребу можна 
визначити і як те, що постійно про себе нагадує, турбуючи людину, яка хоче 
позбутися цих турбот. Отже, цілком правомірним буде трактування потреб як 
стану не рівноваги, дефіциту, на усунення яких спрямовані дії людини. 

Більшість потреб періодично поновлюється, але при цьому може 
змінюватись як форма їхнього виявлення, так і рівень значущості для 
людини. 

Величезна роль потреб полягає в тім, що вони спонукають людей до дії, 
тобто породжують інтерес до певної цільової діяльності. Намагаючись 
задовольнити свої потреби, людина вибирає свій напрямок цілеспрямованої 
поведінки[3]. Виконання певної трудової функції – один з аспектів такої 
поведінки. Характер походження потреб досить складний, але в основу 
покладаються дві визначальні причини. Перша має фізіологічний характер, 
бо людина, як і кожна жива істота, потребує певних умов і засобів існування. 
Друга є наслідком суспільних умов. 

Комплексне вивчення системи потреб неможливе без їхньої 
класифікації. У зарубіжній і вітчизняній літературі можна натрапити на 
різноманітні підходи до цього питання. Найпоширенішими є такі типи 
класифікації: 

а) за природою – первинні (фізіологічні і, як правило, природжені) і 
вторинні (психологічні, які усвідомлюються з досвідом); 

б) за суб’єктами вияву (особисті, групові, колективні, суспільні тощо); 
в) за кількісною визначеністю і можливостями задоволення (абсолютні, 

дійсні, платоспроможні, задоволені); 
г) за характером, причиною виникнення (матеріальні, трудові, статусні) 

[2]. 
Існуючі теорії мотивування, в основному, не суперечать одна одній, а 

взаємодоповнюють і уточнюють одна одну. Використання тих чи інших 
теорій мотивування, або їх елементів для розробки структури мотиваційного 
процесу визначається станом внутрішнього та зовнішнього середовища 
організації, рівнем підготовки працівників, їх індивідуальними потребами та 
цілями організації. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності – система 
зі зворотнім зв’язком, яка охоплює сукупність стимулів, що формують у 
персоналу організації мотиваційні преференції щодо використання інновацій 
як основного засобу здобуття організацією конкурентних переваг. 

Рушійною силою мотиваційного механізму є очікувана винагорода, що 
постає як стимул і має певну цінність для виконавця. Мотиваційний механізм 
буде ефективним лише тоді, коли буде ґрунтуватися не на засобах 
адміністративного впливу, а на економічних важелях, завдяки чому 
керуючий вплив здійснюватиметься у режимі саморегуляції[4]. Так 
формується інноваційно-активна поведінка працівників організації – 
поведінка, яка передбачає їх високу ініціативність щодо участі у розв’язанні 
проблем організації, результатом чого є створення і впровадження новацій, 
спрямованих на реалізацію завдань інноваційного розвитку. 
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Менеджмент, який якісно здійснює загальну мотиваційну функцію, 
автоматично сприяє підвищенню мотивації інноваційної діяльності, оскільки 
загальний рівень мотивації персоналу до тієї роботи, яка покликана 
реалізувати місію підприємства, одночасно підвищує рівень ентузіазму та 
творчого натхнення. Визначення частки зусиль мотивації інноваційної 
діяльності у виконанні її місії вимірюється у фінансовому еквіваленті і на 
практиці виражається у витратах на проведення науково-дослідних робіт, 
підвищення кваліфікації персоналу та оплату праці відповідних кадрів. 
Розмір цієї частки в загальних витратах підприємства і буде показником ваги 
інноваційного напрямку діяльності в місії. Визначитися із потребою в 
інноваціях можливо лише за умови наявності в керівництва стратегічного 
мислення та здійснення стратегічного менеджменту.  

Проблемою формування творчого режиму на підприємствах є його 
фінансова залежність від бази інноваційних розробок, але це не достатня 
умова творчості, а лише додаткова[3]. Матеріальне стимулювання формує 
загальний рівень впевненості в майбутньому та стабільності фінансового 
становища працівників, покращує матеріальну базу їх досліджень, дозволяє 
більше часу присвячувати розробкам та експериментам. Головною умовою є 
бажання творчості самих працівників, яке можливо стимулювати лише за 
допомогою соціально-психологічних засобів впливу.  

Оскільки творча діяльність є первинною складовою інноваційної 
діяльності, то й мотивація такої діяльності залежить не стільки від 
конкретних управлінських операцій фінансової та кадрової політики, скільки 
від загального психологічного фону підприємства, його корпоративної 
культури, стосунків найманих працівників та власників, рівня ентузіазму. 

Необхідно додати, що працівники, які займаються розробленням і 
впровадженням техніко-технологічних чи продуктових новинок, 
вирізняються високим рівнем освіти та інтелектуального розвитку, 
вираженим почуттям власної гідності, самостійністю і незалежністю у 
поглядах, їм притаманне творче натхнення, висока працездатність, вагомим 
мотивом для них є досягнення поставленої мети. На це можна звернути увагу 
при розробці мотиваційних дій.  

Впровадження на підприємстві системи стимулювання інноваційної 
діяльності персоналу передбачає застосування процедури економічного 
обґрунтування матеріальних виплат різних форм. Одним з розповсюджених 
критеріїв оцінки ефективності застосування системи матеріального 
стимулювання є оцінка співвідношення отриманого ефекту від використання 
даної системи та здійснених витрат на її проведення. Якщо досягнуто 
додатковий ефект, який перевищує за розміром виплати стимулюючого 
характеру, система матеріального стимулювання визнається ефективною. 
Досягнення ефективності функціонування системи матеріального 
стимулювання є наслідком правильного вибору економічно обґрунтованого 
набору показників оцінювання, а також нормативів та умов преміювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В 

УКРАЇНІ 
 

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки 
України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових 
відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і 
монополізації виробництва, удосконалюванням організаційних і структурних 
відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів 
керування. 

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за 
допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних 
з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й 
асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку 
маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, 
своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів [1, с. 256]. 

Вагомий внесок у розвиток стратегічного управління зробили вчені: 
Д.Аакер, І.Ансофф, Х.Віссєма, У.Кінг, Д.Кліланд, Г.Мінцберг,            
А.Дж. Стрікленд, О.С.Віханський, В.А.Винокуров, А.П.Градов, П.В.Забєлін, 
Г.Б.Клєйнер, М.І.Круглов, В.Д.Маркова, B.C. Єфремов, В.А.Білошапка, 
В.Г.Герасимчук, А.П.Наливайко, B.C. Пономаренко, О.І.Пушкар, 
О.М.Тридід, М.В.Туленков, З.Є.Шершньова, В.І. Щелкунов та ін. 

Доцільність формування стратегії та запровадження стратегічного 
управління у практику вітчизняних підприємств обумовлюється тим, що 
(полягає в наступному): 

- стратегія, відображаючи систему цінностей, погляди вищого 
керівництва підприємства, його бачення майбутнього, допомагатиме 
зорієнтувати персонал у потрібному напрямку; 

- раціональна структура економіки є такою системою виробництва та 
його обслуговування (інституційного, ресурсного, грошово-фінансового, 
науково-технічного, інформаційного, цінового (ринкового), 
інфраструктурного, кадрового тощо), за якої формується (або сформована) на 
місцевому, регіональному і національному рівнях агрегації необхідна 
кооперація виробництва кінцевої продукції, яка має ринки збуту і на яку 
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існує адекватний попит, а саме виробництво здатне вдосконалюватися та 
розвиватися, тобто підприємства є інтегровані (або інтегруються) в місцеву, 
регіональну та національну господарські системи. 

- аналіз середовища підприємства, трактуючи вихідну ситуацію, 
визначатиме обмеження, які ним накладаються і можливу його еволюцію; 

- сформована стратегія виступатиме інструментом координації, який 
буде забезпечувати узгодження цілей, а у випадку виникнення протиріч 
сприятиме досягненню компромісів, допомагатиме здійснювати діагностику 
діяльності підприємства, визначаючи причини відхилень між результатами та 
цілями (причини стратегічних розривів); 

- наявність сформованої стратегії підвищуватиме адаптивну готовність 
підприємства до непередбачених змін, демонструючи зв'язок між 
функціональними підрозділами підприємства, сприятиме обґрунтованому 
управлінню [2, с. 137]. 

У вітчизняних підприємствах запровадження системи стратегічного 
управління буде пов'язане з багатьма проблемами, зокрема з усвідомленням 
того, що для отримання бажаного результату потрібно одночасно вирішувати 
як поточні, так і стратегічні завдання. Так, у новостворених підприємствах 
керівництво є настільки зайнятим поточними проблемами, що не має змоги 
займатися плануванням (а тим більше довгостроковим) діяльності, а у діючих 
– менеджери відмовляються складати плани, аргументуючи це тим, що 
раніше цілком без них обходилися. Причинами також є складність і швидка 
зміна ринкових процесів, зокрема збільшення розмірів підприємств, 
ускладнення форм їх діяльності, нестійкість зовнішнього середовища тощо. 
А до цього треба ще додати і те, що єдиного рецепту оптимального 
управління підприємством не існує. А отже, треба обирати той тип, який 
найбільше відповідає певному виду проблем [1, с. 257]. 

При постановці стратегічного управління на вітчизняних підприємствах 
необхідно: 

1) переконатися, що реально перша особа підприємства дійсно прагне і 
готова займатися стратегічним управлінням; 

2) створити відділ (департамент, управління тощо) стратегічного 
розвитку на підприємстві, перед яким повинні ставитися завдання зведення 
усіх стратегічних напрацювань у задані певним форматом проекти рішень і 
становлення й удосконалення усіх конкретних робіт зі стратегічного 
менеджменту, тобто здійснення спеціалізованої циклічної діяльності з 
розробки, реалізації і розвитку стратегії підприємства. 

3) дотримуватися певних (сформованих А. Томпсоном і А. Стріклендом) 
принципів розроблення ефективних стратегій: 

- плануючи та впроваджуючи стратегії, дійте так, щоб поліпшити 
конкурентну позицію підприємства на тривалий час; 

- усвідомте, що чітка і послідовна конкурентна стратегія забезпечує 
підприємству гарну репутацію та визнання в галузі; 

- часта зміна стратегій, спрямована на використання наявних 
можливостей, дасть лише незначні результати; 
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- намагайтеся уникати стратегій, які є компромісом між нижчими 
витратами та масштабнішою диференціацією, між більш та менш значною 
ринковою привабливістю; 

- об'єктивно оцінюйте конкурентів та їх дії; 
- вкладайте кошти в створення тих конкурентних переваг, які є умовою 

отримання прибутку вище середнього рівня; 
- дотримуйтеся агресивної стратегії для створення конкурентних переваг 

і оборонної для їх захисту; 
- уникайте стратегій, які є успішними лише за сприятливих умов; 
- сподівайтеся на краще, а готуйтеся до гіршого; 
- обережно використовуйте жорсткі, та не гнучкі стратегії, які 

позбавляють підприємство можливості маневру, так як зміни ринкової 
кон'юнктури можуть зробити неможливою їх реалізацію; 

- не намагайтеся атакувати сильних конкурентів без істотної 
конкурентної переваги й належного фінансового забезпечення; 

- атакувати слабкого конкурента вигідніше, ніж сильного; 
- уникайте зниження цін без істотної переваги у витратах; 
- пам'ятайте, що надто агресивна політика, спрямована на захоплення 

ринку, може спровокувати гідну відповідь з боку конкурентів, що призведе 
до зниження прибутків; намагайтеся виявити найбільш значні відмінності в 
якості, можливостях використання товару, його обслуговуванні при 
реалізації стратегії диференціації [3, с. 85]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємства, які володіють 
стратегією і запроваджують стратегічне управління, завжди мають 
можливість поводитись послідовно і системно у своєму бізнесі, зокрема та в 
ринковому динамічному конкурентному середовищі в цілому, що збільшує 
імовірність досягнення ними поставленої мети.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ   

 
Ринкова економіка не може існувати без розвинутої інформаційної 

інфраструктури та інформатизації бізнесу. При цьому важливу роль відіграють 
такі фактори, як інформація та комунікації. Комунікації мають величезне 
значення для успіху діяльності підприємств і представляють одну із складних 
проблем менеджменту. Сутність управлінської комунікації полягає в 
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забезпеченні постійного зв’язку, для надання «потрібної» інформації, будь-якому 
рівню управління, в «потрібний» час. Від ефективності комунікаційних зв’язків і 
взаємодій залежить майбутнє підприємства, та людей, що працюють на даному 
підприємстві, а на глобальному рівні і благополуччя всієї країни в цілому 

Згідно академічного тлумачного словника «комунікації» (від латинського 
«communicatio», «communico» – «роблю загальним, зв'язую, спілкуюся») – це 1) 
шляхи сполучення, лінії зв’язку; 2) те саме, що спілкування – зв’язок [4]. 
Інформація є основою комунікацій. Це найважливіший ресурс, який дає змогу 
організаціям розвиватися, зміцнювати стратегічні позиції. В умовах поділу праці 
без своєчасного надходження інформації неможлива спільна робота. Без неї 
менеджер не може сформулювати цілі, оцінити ситуацію, визначити проблеми, 
підготувати і прийняти рішення і проконтролювати його виконання, тобто 
належним чином здійснювати управлінські функції [1 с. 18]. 

Для того, щоб ефективно виконувати свої обов’язки, менеджер має 
спланувати роботу об’єкта управління, організувати її, розподіливши завдання 
між безпосередніми виконавцями і забезпечивши їх необхідними ресурсами, 
зацікавити працівників у якісному виконанні дорученої роботи, 
проконтролювати результати, яких вони досягли і, за необхідності, внести ті чи 
інші корективи у їх дії. Цю роботу неможливо здійснити, якщо не скласти ясну і 
чітку картину щодо стану керованого об’єкта і середовища його існування, що 
можливо лише при наявності відповідної інформації. Отже, основою процесу 
управління є інформація. Вона перетворилась сьогодні у найважливіший ресурс, 
який дає змогу організаціям забезпечувати свій розвиток, зміцнювати свої 
стратегічні позиції. В умовах значного розподілу праці без своєчасного 
надходження інформації неможлива спільна робота. Без неї не можна 
сформулювати цілі, оцінити ситуацію, визначити проблеми, підготувати і 
прийняти рішення і проконтролювати його виконання. Лише вона дозволяє 
менеджерам належним чином здійснювати управлінські функції. Серед переліку 
робіт, які щодня виконує менеджер, робота з інформацією займає 50-90%. Це і 
опрацювання документів, і заплановані та незаплановані зустрічі, і телефонні 
розмови, і участь у нарадах та засіданнях тощо. Всі ці дії пов’язані з інформацією 
та забезпечуються комунікаціями. 

Створення ефективних комунікацій як усередині, так і за межами організації 
досягається шляхом добре організованого комунікаційного процесу. 
Комунікаційний процес визначають як обмін інформацією між двома чи більше 
людьми. Комунікаційним називають процес, у ході якого дві чи більше особи 
обмінюються і осмислюють отриману інформацію, задача якої полягає в 
мотивуванні певної поведінки чи впливу на неї. Основна мета такого процесу 
полягає в забезпеченні розуміння інформації, що є предметом обміну, тобто 
повідомлень. Комунікаційний процес починається тоді, коли одна 
особа (відправник) вирішує повідомити якийсь факт, ідею чи іншу інформацію 
іншій особі (отримувачу). Ця інформація є важливою для відправника і він 
вважає, що її можна використати для досягнення певних цілей, обговоривши 
попередньо це з іншою зацікавленою людиною[2].  

Метою комунікацій є розуміння і осмислення переданої інформації. Часто 
інформація при передаванні може бути спотворена, що спричиняє неправильне 
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розуміння її і, як наслідок, прийняття неправильного рішення. Тому 
ефективними є такі комунікації, за яких отримане повідомлення якомога ближче 
за значенням до первинного. Однак це ще не означає, що зміст повідомлення має 
однакове значення для всіх учасників комунікаційного процесу. З огляду на це 
розрізняють поняття «дані» та «інформація». 

Дані – неопрацьовані цифри і факти, що відображають окремі аспекти стану 
керованої та керуючої систем і зовнішнього середовища. Інформація–
повідомлення, яке дає змогу усунути невизначеність знань користувача про стан 
об’єкта та розвиток подій. Комунікація не обмежується простим передаванням. 
Вона має здійснюватися так, щоб надіслана інформація мотивувала дії того, кому 
вона адресована. А це можливо за умов, коли обидві сторони впевнені в тому, що 
рішення і відповідні дії на основі даної інформації змінять ситуацію на краще. 
Тому інформація повинна бути достовірною, своєчасною, повною і 
релевантною[3]. 

Методи комунікацій можуть поєднуватися між собою, що підвищує їх 
результативність. Правильний вибір методів комунікації чи їх поєднання 
забезпечує ефективний обмін інформацією, а неправильний – ускладнює 
спілкування, призводить до непорозумінь, які навіть можуть спричини 
конфліктну ситуацію. Водночас слід зважати і на те, якими каналами доцільно 
скористатися при виборі того чи іншого методу комунікацій. 

Ефективність комунікації у менеджменті визначається тим, наскільки вона 
допомагає вплинути на поведінку адресата у бажаному напрямку. Ефективна 
комунікація всередині групи управління найважливіша, адже саме в межах цієї 
групи є багато ланок - складових каналу зв’язку між керівником і підлеглим. 
Дослідження свідчать, що спотворення інформації під час передавання її від 
вищого керівництва до нижчого становить 70%. Важливо, щоб кожен член групи 
управління завжди був обізнаний у подіях, які відбуваються. Більшість 
менеджерів не нормально реагують на атмосферу секретності, якщо від них 
приховують якусь інформацію (думають, якщо їм не хочуть розповідати про все, 
що відбувається, то чому вони мають з ними співпрацювати) [2]. 

Отже, комунікації є невід’ємним атрибутом процесу управління, які 
пов’язують членів та окремих елементів організації у єдине ціле, даючи 
можливість координувати їх дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти 
допущені помилки, доручати нові завдання тощо. За допомогою комунікацій 
відбувається також зв’язок із зовнішнім середовищем, що дозволяє отримувати 
інформацію про стан ринку та поведінку на ньому суб’єктів господарювання, 
повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої наміри та впливати на їх 
поведінку, тобто ту інформацію, якою повинна володіти кожна організація чи 
підприємство. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Актуальність теми дослідження проявляється у тому, що питання 
трактування сутності та однакового розуміння термінології має 
фундаментальне значення для будь-якого наукового дослідження, тому 
потреба в його вирішенні надзвичайно важлива для подальшого дослідження 
стратегічного планування. 

Мета дослідження – сформувати чітке та прозоре розуміння сутності та 
значення поняття «стратегічне планування» в сучасних аспектах його 
розвитку. 

Для з’ясування сутності стратегічного планування розглянемо поняття 
«план». Багато науковців не відокремлюють планування від менеджменту, 
стверджуючи, що, як планування, так і менеджмент (управління) – це по суті, 
одне й те саме: прийняття рішень щодо майбутньої діяльності фірми. 

 Ф.Денісон зазначав, що «майже будь-яку роботу, щоб її взагалі зробити, 
треба спланувати, принаймні інформаційно і на кілька хвилин наперед» [1, c. 
56]. На думку інших науковців, планування – це отримання контролю над 
майбутнім; не тільки розмірковування щодо перспективи, а й активні, 
спрямовані на нього дії [2, c. 43]. Р.Акофф вважає, що планування – це 
розроблення бажаного майбутнього, а також способів, якими його можна 
було б реалізувати [3, c. 1], а Н.Снайдер визначав планування як діяльність, 
що стосується завчасного визначення того, які дії, людські й фізичні ресурси 
потрібні для досягнення цілі; вона охоплює визначення альтернативи, аналіз 
кожної з них і вибір найкращих [4, c. 73]. Г.Мінцберг зазначає, що аналогічно 
цьому в певних джерелах державного сектору термін «планування» 
використовувався як синонім «прийняття рішень» і «проектний менеджмент» 
[5, c. 9]. Постає логічне запитання: в чому ж тоді відмінність між 
менеджментом і плануванням? Г.Мінцберг вважає, що планування 
відрізняється від інших видів прийняття рішень формалізацією процесу. 
«Планування – це формалізована процедура, спрямована на отримання чітко 
визначеного результату, яка має форму інтегрованої системи рішень. Те, чим 
найбільше приваблює поняття планування, що є характерною рисою та 
відрізняє його методи від інших процесів, – це наголос на формалізації та 
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систематизації явища, до якого застосовується планування». У цьому разі 
формалізація, за Г.Мінцбергом, означає:  

а) розкладання на компоненти;  
б) їх чітке формулювання;  
в) формалізацію процесів прийняття рішень та їх інтегрування в 

організаціях [5, c. 11]. Отже, планування, так само, як і менеджмент, за своєю 
суттю є процесом прийняття рішень щодо майбутньої діяльності організації, 
але відмінність між ними полягає в тому, що планування – це 
формалізований і системний процес прийняття управлінських рішень, що є 
його відмінною і ключовою ознакою. 

Стратегічне планування створює міст у майбутнє і використовується для 
переходу організації від того, якою вона є зараз, до того, якою вона хоче 
бути. З приводу цього П.Друкер зазначав, що стратегічне планування – це не 
майбутні рішення, а вплив майбутнього на сьогоднішні рішення. При цьому 
розробляються нові можливості організації (фірми), наприклад зміна 
профілю підприємства, радикальна зміна технології, розширення виробничих 
потужностей тощо. 

Стратегічне планування – це процес моделювання ефективної діяльності 
підприємства на певний період функціонування з визначенням його цілей і їх 
змін в умовах нестабільності ринкового середовища, а також знаходження 
способу реалізації цих цілей і завдань відповідно до його можливостей. 
Також можна зазначити, що стратегічному плануванню властиві ступінь 
невизначеності, тимчасова орієнтація процесу планування і певний горизонт 
планування. 

Стратегічне планування на підприємстві передбачає:  
- формулювання стратегії розвитку організації з урахуванням як 

внутрішніх, так і зовнішніх факторів впливу;  
- мінімізацію ризиків діяльності підприємства;  
- виконання планово-економічних розрахунків;  
- пошук шляхів адаптації підприємства до змін у ринковому середовищі. 
Процес розробки стратегії становить собою стратегічне планування, в 

якому виявляються головні цілі та задачі, їх ресурсне та фінансове 
забезпечення, шляхи й методи досягнення цілей та рішення виникаючих 
проблем. Значення стратегічного планування визначається тим, що воно 
займає центральне місце у системі стратегічного керування. Досвід західних 
та східних фірм демонструє, що більшість фірм використовує стратегічне 
планування для того, щоб змінити себе, покинути безнадійний внутрішній 
стан. 

Отже, стратегічне планування за своєю суттю спрямоване на управління 
змінами, з майбутнього в сьогодення і покликане дати відповідь на 
запитання: «яким чином можна досягнути поставлених цілей». Результатом 
стратегічного планування є стратегічний план, який визначає головні 
завдання, кроки та ресурси, необхідні для досягнення стратегічних цілей з 
визначенням виконавців та термінів. Саме тому практика стратегічного 
планування становить інтерес та є актуальною для державного управління. 
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Та, на жаль, на сьогодні питання використання стратегічного планування в 
державному управлінні розроблене недостатньо. В Україні небагато 
організацій, які використовують підходи стратегічного планування та 
стратегічного управління. Українські реалії демонструють істотне 
відставання від світової практики використання стратегічного менеджменту. 
Відсутність кваліфікованого персоналу, достатніх знань та частота зміни 
середовища призводять до неможливості використання надбань 
стратегічного менеджменту. Щодо досвіду іноземних вчених, прикладних 
аспектів західних підприємств у сфері стратегічного менеджменту, то вони 
повинні застосовуватись з певними застереженнями, з урахуванням 
особливостей вітчизняної економіки. Крім того, зміни в системі 
менеджменту в момент їхньої реалізації спричиняють зростання 
економічного ризику. Керівництво за цих умов повинно забезпечити 
створення атмосфери, яка б надихала співробітників на сприйняття змін, 
мінімізувала опір, не виключаючи ризикованих дій, допомагала їм розкрити 
свої можливості. 
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В умовах ринкової економіки діяльність підприємств безпосередньо 

пов’язана з необхідністю завоювання та утвердження власних позицій в 
конкурентному середовищі. Розвиток технологій, глобалізація, інтеграція та 
структурна перебудова економіки створюють нові умови конкурентної 
боротьби сьогодення. Рівень конкурентоспроможності організації пов’язаний 
зі скоординованим виконанням різних функцій, успішне виконання яких і 
визначає результат його діяльності. Підприємство функціонує, коли у нього 
розвинені всі напрямки в комплексі. При цьому носіями і виконавцями 
більшості господарських функцій, за винятком тих, які повністю пов’язані з 
автоматизованими системами, є співробітники організації, тобто її персонал. 
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Значимість проблеми підвищення конкурентоспроможності персоналу в 
організації надзвичайно актуалізується в умовах посилення ролі глобалізації 
та міжнародної конкуренції. Завдання євроінтеграції України та включення її 
у світову економіку об’єктивно висувають підвищенні вимоги до якості 
знань, професійної діяльності працівників, їх вмотивованості та здатності 
відповідати за результатами трудової діяльності на рівні світових стандартів. 
Так розвиток персоналу як невід’ємна складова системи управління потребує 
змістовного дослідження для підвищення конкурентоспроможності 
організації на світовій арені.  

Важливим кроком в появі та розвитку наукових уявлень про 
конкурентоспроможність персоналу стали праці Друкера П., Портера М., 
Стрикленда А., Томпсона А, та інших зарубіжних вчених. Розглядом цієї 
проблематики займались вчені країн СНД, зокрема Волгіна М.О., Генкіна 
Б.М., Колосова Р.П., Фатхутдінова Р.А та інші. Серед українських науковців 
слід відзначити таких, як Близнюк В.В., Богиня Д.П., Грішнова О.А., 
Дмитренко Г.А., Долішній М.І., Колот А.М., Кравченко І.С., Лібанова Е.М., 
Лісогор Л.С., Макарова О.В., Новіков В.М., Онікієнко В.В., Петрова І.Л., 
Пирожков С.І., Семикіна М. В. та ін. 

Метою даного дослідження є формування уявлення про поняття 
конкурентоспроможності персоналу організації та визначення основних 
напрямів підвищення ефективності управління персоналом в організації. 

Конкурентоспроможність персоналу – це складна економічна категорія, 
сутність якої розкривають різноманітні підходи до її визначення: 

- здатність керівників, професіоналів і фахівців генерувати ідеї з 
використанням усіх можливостей, що виникають у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі;  

- вміння ефективно виконувати управлінські функції та своєчасно 
приймати кваліфіковані рішення з метою виробництва високоякісної з 
особливими споживчими властивостями продукції (послуг) за максимально 
ефективного використання ресурсів; 

- здатність повніше, порівняно з іншими кандидатами на вакантні 
посади, задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, вмінь і навичок;  

- вміння проявити свої особистісні, професійні та ділові якості, швидше 
і краще за інших працівників за конкретних умов, які склались на 
підприємстві, що дає можливість отримувати відповідну винагороду, та 
забезпечити службово-професійне зростання [1, с. 293-294]. 

Конкурентоспроможність формується як інтегральний показник тих 
якостей, за рахунок яких саме конкретний працівник є кращим за інших на 
визначеній посаді з точки зору організації [2]. Вона включає в себе здатність, 
ділову та професійну компетентність, ініціативність, винахідливість у роботі, 
почуття відповідальності, які вигідно відрізняють його від інших працівників 
аналогічної спеціальності і дозволяють витримувати конкуренцію на ринку 
праці [5, с. 31-39]. 
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О. Грішнова визначає конкурентоспроможність персоналу як 
відповідність якості робочої сили потребам ринку, можливість перемагати в 
конкуренції на ринку праці, задовольняти вимоги роботодавців за рівнем 
знань, умінь, навичок, особистих рис.  

Р. Фатхутдінов зазначає, що це перевага працівника порівняно із іншим 
працівником, яка полягає в умінні розробити систему забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства [4, с.168-169].  

На нашу думку, конкурентоспроможність персоналу прямо залежить від 
успішно сформованого внутрішнього середовища. Задля максимально 
ефективного управління персоналом керівники підприємства мають 
дотримуватися таких принципів, серед яких:  

- людина – основа корпоративної культури; 
- менеджмент для всіх. Управління має здійснюватися на трьох рівнях: 

вище керівництво, середнє керівництво і нижня ланка; 
- ефективність як критерій успіху підприємства, що полягає в 

досягненні мети з мінімальним використанням ресурсів і максимальним 
отриманням прибутку; 

- взаємини як критерій успіху підприємства; 
- якість як критерій ефективності; 
- команда як критерій успіху підприємства; 
- навчання – ключ до розвитку та змін і невід’ємна частина життєво 

важливого процесу просування підприємства [3, с. 67–68 ]. 
Підвищення конкурентоспроможності персоналу є процесом, до якого 

повинні прагнути не тільки працівники, але і організація, в якій вони 
працюють. Розвиток навиків і кваліфікації, набуття досвіду роботи 
відбувається об’єктивно і змінити можна тільки термін перебігу цього 
процесу. Тому для підвищення конкурентоздатності працівник повинен 
прагнути розширювати свої знання і кваліфікацію як у цій сфері діяльності, 
так і в інших сферах. Основну роль у розвитку конкурентоспроможності 
персоналу безумовно відіграє навчання персоналу, адже воно є джерелом 
підвищення рівня професійної компетентності працівника, способом 
прискорення адаптації співробітників до роботи в організації й методом 
забезпечення більш глибокого розуміння ними стратегічних цілей і 
організаційної культури компанії. Все це безпосередньо впливає на 
підвищення їх індивідуального рівня конкурентоспроможності. Для 
отримання максимальної ефективності роботи організації виділяють і інші 
напрямки вдосконалення системи управління персоналом. Серед основних з 
них є: удосконалення структури управління, максимальне її спрощення, 
децентралізація більшості функцій, визначення повноважень керівництва з 
урахуванням кваліфікацій та особистих якостей; автоматизація та організація 
робочих місць; розробка інформаційної системи підприємства, що забезпечує 
ефективний комунікаційний зв’язок між співробітниками і підрозділами; 
розробка системи підбору, навчання, оцінки і переміщення керівних кадрів, 
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планування кар’єри керівників, застосування стилю керівництва, адекватного 
внутрішнім і зовнішнім чинникам, що впливають на підприємство; 
матеріальне стимулювання персоналу та здійснення моніторингу заробітної 
плати; надання соціального захисту та гарантій [3, с. 67–68].  

Отже, серед великої кількості напрямів підвищення ефективності 
управління кожне підприємство самостійно обирає свій шлях, який залежить 
від специфіки діяльності і особливостей вже сформованої системи 
управління. Керівник неодмінно має усвідомлювати, що найвища 
ефективність управлінської діяльності буде досягнута в тому випадку, коли 
застосовуватимуться різноманітні методи в комплексі з огляду на цілі та 
стратегію розвитку підприємства.  
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Менеджмент як практика виник у зв'язку з необхідністю делегувати 

власником повноваження щодо управління підприємницькою діяльністю 
професійному управляючому-менеджеру з метою досягнення цілей 
організації. Сучасним напрямкам розвитку менеджменту слід завдячувати 
Фредеріку Тейлору – основоположнику менеджменту, який зробив вагомий 
внесок у його дослідження та розвиток. Особливістю сучасного менеджменту 
передусім є те, що однією з головних його функцій стає підприємницька. 
Підприємництво перетворюється в ядро менеджменту. 
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Успішна підприємницька діяльність неможлива, якщо в організації (на 
підприємстві) не впроваджуються нововведення. Сучасний менеджер має 
бути новатором, протистояти консерватизму, орієнтувати підприємство на 
постійні зміни, вдосконалення технологічного та організаційного процесу 
залежно від кон'юнктури ринку. 

Важливе завдання сучасного менеджменту – робити знання 
продуктивними. Основним капітальним ресурсом, головним об'єктом витрат 
розвинутої економіки є такий робітник, який володіє знаннями, тобто втілює 
у свою працю все те, що він набув у процесі систематичної освіти, а не такий, 
який використовує в роботі ремісничі навички або фізичну силу. 

В умовах переходу України на інноваційний шлях розвитку економіки 
виникла нагальна потреба в розробці нових форм і методів управління, що 
дозволяють підприємствам адаптуватися до динаміки зовнішнього 
середовища, раціонально використовувати виробничо-ринковий потенціал, 
нарощувати конкурентні переваги і створювати на цій основі реальні 
передумови до забезпечення стратегічної стійкості. 

Ринкові відносини призводять до серйозної зміни змісту та організації 
процесів управління, управлінської праці. Кардинальні зміни в технології 
виробництва і характер трудових процесів, зростання ролі людини в 
організації, глобалізація процесів в економіці, загострення конкуренції та 
інші явища і чинники призводять до необхідності трансформації парадигми 
менеджменту. Тому необхідно розглянути нової концепції менеджменту як 
інтегрованого, сучасного підходу до стратегічного, інноваційного та 
конкурентного управління на основі ефективного використання потенціалу 
сучасного менеджера і нових управлінських технологій. 

У зв'язку з цим виникає необхідність вивчення і освоєння напрямків 
розвитку сучасного менеджменту, націлених на вирішення проблем 
організаційно-економічного розвитку організацій, удосконалення навичок 
постановки та вирішення проблем управління, розробки механізмів 
підвищення конкурентоспроможності [2, с. 175 ]. 

Нині можна виділити наступні елементи, які формують підходи до 
сучасного менеджменту: стійкий розвиток культури організації, стратегічне 
управління і стратегічне планування, що використовуються у все більшій 
кількості управлінських ситуацій, методи і технології сучасного 
менеджменту, відпрацьовані в комерційних організаціях, поширюються на 
некомерційні сфери, включаючи державний сектор, формування і розвиток 
нових спеціальних видів менеджменту. 

Культура організації – важливий чинник прибутку і 
конкурентоспроможності комерційної організації. Дуже часто вона є 
складовою успіху. Складові компоненти культури організації: норми, 
принципи, правила, цінності, ідеали, мова, жаргон, історія організації, 
легенди, образи, символи, метафори, церемонії, ритуали, форми нагород і 
заохочень, розміщення, будівля, оточення. 

Сучасні напрямки стратегічного управління і стратегічного 
планування знаходять своє вживання у все більшій кількості управлінських 



550 
 

ситуацій. Бізнес-планування – уособлення ідей і методів стратегічного 
планування, доведених в окремих випадках до нормативно закріплених 
процедур. У регіональних, національних і міжнародних програмах 
використовуються ідеї і підходи теорії стратегічного планування. Найчастіше 
це застосовується в цільовому управлінні, яке має на увазі постановку чітких 
і коротких цілей, що характеризують необхідний кінцевий стан керованого 
об'єкту, ієрархію цілей, участь в процесі вироблення цілей усіх зацікавлених 
осіб, процедуру оцінки ефективності і результативності [1, с. 248]. 

Поширення концепцій, методів і моделей управління, що довели свою 
ефективність в комерційних  та некомерційних організаціях. Дуже часто 
маркетингові підходи до управління поширюються на діяльність 
громадських організацій, на діяльність адміністрацій міст і районів (так 
званий регіональний маркетинг). А в діяльності багатьох некомерційних 
організацій використовуються елементи бізнес-планування. В цілому, багато 
методів управління культурою організації, використовувані в комерційних 
організаціях, постійно знаходять своє застосування в некомерційних 
організаціях. 

Розвиток спеціальних видів менеджменту.  Спостерігається тенденція 
розвитку та удосконалення наступних видів менеджменту: муніципального 
менеджменту, ризик-менеджменту, фінансового менеджменту, 
інвестиційного менеджменту, інноваційного менеджменту, реінжирінгу 
бізнесу, антикризового управління і ін. 

Становлення самостійного виду спеціального менеджменту припускає 
розробку специфічних для цього виду діяльності особливих прийомів, 
методів і технологій управління. Усі спеціальні види менеджменту носять 
прикладний характер і їх розвиток спирається на узагальнення практики 
управління у відповідних спеціальних сферах [3, с. 304]. 

Найважливішою характеристикою менеджменту на сучасному етапі є 
орієнтація на нові соціальні групи в організаціях. Таким чином, процеси 
глобалізації суспільного життя, що відображають постійно зростаючу 
взаємозалежність країн і регіонів, стають головним чинником, що визначає 
розвиток теорії та практики управління в сучасному світі. Вплив глобалізації 
викликало необхідність пошуку нових підходів до управління компаніями 
різного напрямку діяльності.  

Так, з позицій стратегічного менеджменту для компаній сьогодні дуже 
важливо навчитися працювати одночасно в двох вимірах – у системі 
глобальної світової економіки і політичної роз'єднаності. Дослідники 
стверджують, що межі сучасного менеджменту більше не збігаються з 
державними кордонами.  

Усунення торгових бар'єрів між державами, створення нових ринків, 
зростаюча конкуренція привели до того, що сьогодні сучасні компанії 
працюють не на регіональні чи національні ринки, а на глобальний, при 
цьому прийняті управлінські рішення, як в комерційній, так і в 
некомерційній сферах, все  більшою мірою визначаються інтересами самих 
компаній, а не політичними інтересами держави. У зв'язку з цим основною 
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запорукою зростання і безконфліктного співіснування стає партнерство 
різних типів, а не пряме володіння, примус і контроль. Ці та інші положення 
є основними принципами сучасної теорії управління. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах постійних змін в економічній, політичній та соціальній сферах 
особливу важливість для підприємства набирає управління ризиками, яке є 
складовою загальної системи управління. Слід зазначити, що в країнах з 
розвиненою ринковою економікою в останнє десятиліття ведеться 
доопрацювання законодавства, стандартів та кодексів, які б допомагали в 
організації та вдосконаленні внутрішнього контролю і, як наслідок, системи 
управління ризиками в цілому. Одним із принципів ефективного 
внутрішнього контролю є дієвість системи управління ризиками. При цьому 
управління ризиками розглядається як невід'ємна частина внутрішнього 
контролю та обов'язковий елемент системи управління підприємством. 

Проблемам дослідження інноваційних ризиків на підприємствах 
присвячені праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених і фахівців у 
галузі економіки: В. Г. Андрійчук, І. О. Бланк, В. В. Вітлинський, Л. С. 
Кобиляцький, І. В. Балабанов, С. М. Ілляшенко, В. В. Стадник та інші. У 
працях цих авторів виконано детальний якісний та кількісний аналіз 
різноманітних інноваційних ризиків, висвітлено основні підходи щодо 
управління ними, розроблено різноманітні методи їх моделювання та 
запропоновано шляхи мінімізації ризиків, тощо [4]. 

Необхідність управління ризиками очевидна, оскільки на їх виникнення 
та існування впливало багато факторів, зміна яких може давати підприємству 
потрібний результат. Оцінка та управління ризиками є однією з 
найважливіших функцій, що займаються впровадженням інноваційних 
проектів на підприємствах. 

Інноваційний ризик особливо важливий у сучасній підприємницькій 
діяльності, яка перебуває на етапі збільшення капіталів, що 
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використовуються як для виробництва існуючих товарів (послуг), так і для 
створення нових, які раніше не вироблялися. 

Під інноваційним (підприємницьким) ризиком варто розуміти ризик, що 
виникає при будь-яких видах діяльності, пов’язаних з інноваційними 
процесами, виробництвом нової продукції, товарів, послуг, їх операціями, 
комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. 
Виходячи з даного визначення, варто одночасно представити, що ризик – це 
явище, ознака і властивість діяльності, а не тільки поняття [3, с.178]. 

В економічній літературі існує велика кількість класифікацій ризиків 
залежно від класифікаційних цілей. Усі ризики тісно пов’язані із 
середовищем функціонування організації, тому їх доцільно поділяти на 
ризики зовнішнього та внутрішнього середовища. Найбільш цілісну й 
комплексну класифікацію ризиків за сферою виникнення запропоновано 
Н.Ю. Подольчаком (рис. 1). 

  
Рис. 1. Класифікація ризиків підприємства за сферою виникнення 

 
Прикладами ризиків зовнішнього середовища є несприятливі зміни у 

митному й податковому законодавстві, розвиток інфляційних процесів, 
збільшення банківських кредитних ставок, зниження рівня 
платоспроможності споживачів тощо. Прикладами ризиків внутрішнього 
середовища є ризики низького кваліфікаційного рівня працівників, браку 
необхідної інформації при прийнятті управлінських рішень, плинності кадрів 
тощо [1]. 

Інноваційний ризик може виникнути за наступних умов. По-перше, при 
впровадження більш дешевого методу виробництва товару або послуги у 
порівняння з тим, що вже використовується. Подібні інвестиції будуть 
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приносити підприємницькій фірмі тимчасовий надприбуток до того часу, 
поки вона є єдиним власником даної технології. У подібній ситуації фірма 
зіштовхується лише з одним видом ризику – можливою неправильною 
оцінкою попиту на вироблений товар. По-друге, ризик виникає при створенні 
нового товару (послуги) на старому обладнанні. У цьому випадку до ризику 
неправильної оцінки попиту на новий товар (послугу) додається ризик 
невідповідності якості. Третьою ситуацією, в якій може виникнути 
інноваційний ризик, це виробництво нового товару (послуги) за допомогою 
нової техніки й технології. У даному випадку інноваційний ризик містить у 
собі такі ризики: 

1) новий товар (послуга) може не знайти покупця; 
2) невідповідність нового обладнання й технології необхідним вимогам 

для виробництва нового товару (послуги); 
3) неможливість продажу створеного встаткування, тому що воно не 

підходить для виробництва іншої продукції у випадку невдачі. 
У спеціалізованій літературі  часто можна зустріти терміни "високий 

ризик" і "слабкий ризик". Тобто, рівень ризику залежить від відношення 
масштабу очікуваних втрат до обсягу майна підприємницької фірми, а також 
від ймовірності настання цих втрат [2, с. 115]. 

У теорії та практиці найбільш поширеними методами реагування на 
ризики є: 

- уникнення інноваційних ризиків, найчастіше через усунення причини 
таких ризиків (наприклад, придбання прав власності на готові інноваційні 
розробки, залучення до реалізації інноваційного проекту кваліфікованого 
підрядника тощо); 

- прийняття інноваційних ризиків, яке може бути як пасивним (коли 
свідомо приймаються ті ризики, який мають низький рівень негативного 
впливу на реалізацію інноваційного проекту), так і активним (коли 
розробляється план дій у випадку настання ризиків, що загрожують 
інноваційному проекту); 

- оптимізація (зниження) ступеня інноваційних ризиків (наприклад, 
через створення відповідних резервів, страхування ризиків тощо) [4]. 

Отже, управління інноваційним ризиком залежить від усвідомлення 
всіма учасниками інноваційної діяльності того, що дійсно ризиковою 
поведінкою підприємства є не реалізація інноваційних проектів, а відмова від 
їх здійснення, що призведе в майбутній перспективі до погіршення 
конкурентоспроможності підприємства та втрати ринкових позицій. Тому 
інноваційною діяльністю потрібно займатися і водночас приділяти належну 
увагу ризикам такої діяльності. 
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У наш час розвиток науково-технічного прогресу призводить не лише до 

появи нових удосконалених технологій, матеріалів, але й до появи нових 
потреб споживачів або ж до нових форм задоволення існуючих. Тому в таких 
умовах підприємству потрібно швидко реагувати та пристосовуватися задля 
задоволення зростаючих потреб суспільства. А це, в свою чергу, повинно 
призводити до не лише до зростання фінансової результативності діяльності, 
а й до підвищення лояльності споживачів, працівників підприємства, що є 
досить важливим в умовах великої конкуренції. Все частіше постає потреба в 
самореалізації працівника. Адже все більша їх кількість бажає розвиватися на 
робочому місці не лише в професійному плані. Тому питання щодо розвитку 
персоналу підприємства стає все актуальнішим. 

Економічна література налічує багато визначень поняття «розвиток 
персоналу» через комплексність та багатогранність, приналежність не лише 
до економічної, а ще і до психологічної, соціальної, педагогічної категорій. 
Відповідно науковці присвячували свої дослідження даній тематиці. Зокрема 
такі вчені як Беккер Г., Вебер В., Грішньова А.О., Журавльова П.В., Кібанова 
А.Я., Савченко В.А., Крамаренко В.І. та інші досліджували ці питання в 
системі сучасного менеджменту [1; 3]. 

В умовах ринкової економіки планування розвитку персоналу 
визначення обсягів професійного навчання працівників здійснюється 
підприємством самостійно. Планування персоналу повинно забезпечити 
максимальне розкриття здібностей працівників і їх мотивацію, враховувати 
економічні і соціальні наслідки під час прийняття відповідних рішень. 
Оскільки персонал є вирішальним фактором діяльності будь-якої організації, 
про ефективність планування можна судити з рівня досягнення цілей 
підприємством [2]. 
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Рис. 1. Основні напрямами професійного розвитку персоналу 

За законом України «Про освіту» система безперервного навчання 
персоналу набуває великого значення. Вона дозволяє організовувати 
постійний контроль за якістю і професіоналізмом фахівців, учити їх 
протягом всього трудового життя, створити банк даних про склад і 
кваліфікацію персоналу, планувати його переміщення. Слід зазначити, що 
розвиток персоналу може забезпечуватися вживанням різних напрямів і 
кожний з них є доцільним. Це може бути: відвідини короткострокових 
курсів; вечірнє навчання; участь в суспільних організаціях; відвідини 
аналогічних підприємств; читання літератури; заочні курси; участь в 
семінарах; нарадах, диспутах; фундаментальне професійне навчання як 
своєї, так і суміжної професій. 

Необхідне реформування системи підготовки людських ресурсів в 
Україні повинне спиратися на накопичений вітчизняний і зарубіжний досвід. 
В країнах з розвиненою ринковою економікою держава, беручи на себе 
основний фінансовий вантаж щодо підготовки і перепідготовки кадрів, 
створює єдиний механізм забезпечення зайнятості шляхом взаємодії 
держави і підприємств, а також акумуляцію і перерозподіл засобів 
підприємств з метою підготовки і перепідготовки робочої сили.  

Розвиток персоналу повинен бути системою взаємопов’язаних дій, 
елементами якої є розроблення кадрової стратегії, прогнозування та 
планування потреби в кадрах певної кваліфікації, управління кар’єрою та 
професійним зростанням, організація процесу адаптації, навчання, тренінгу, 
формування організаційної культури. Основними складовими процесу 
розвитку персоналу підприємства називають: професійне навчання 
персоналу (первинна профпідготовка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації), адаптація персоналу, оцінювання та атестація, планування 
трудової кар’єри, службово-професійне просування працівників. 

Розвиток персоналу призводить до безперервного організаційного та 
особистісного зростання та розвитку через удосконалення у персоналу 
навичок та вмінь, розширення обсягу знань, підвищення компетентності, 
здібності до навчання, ентузіазму та спроможності до праці [4]. 

Новітній погляд на розвиток персоналу повинен ґрунтуватися не лише з 
позиції вигоди для підприємства, однак і з позиції вигоди для людини. 

Основні напрямами професійного розвитку персоналу 

первинне навчання з урахуванням 
завдань підприємства і специфіки 
його роботи 

навчання з метою ліквідації розриву 
між вимогами робочого місця, 
посади і діловими якостями 

навчання з метою підвищення 
загальної кваліфікації 

навчання для роботи за новими напрямами, 
методами розвитку організації 
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Дійсно, розвиток персоналу забезпечує зростання загального 
інтелектуального рівня людини, розширює її ерудицію, коло спілкування, 
тобто підвищується конкурентоспроможність окремого працівника, що в 
подальшому сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства, на 
якому він працює, а також до зростання рівня конкурентоспроможності 
держави загалом. 

Розвиток в загальному розумінні – зміна якісних характеристик певної 
категорії, що може відбуватися як зі зміною її кількісних параметрів, так і без 
них. Відповідно, розвиток персоналу підприємства є зміною його якісних 
характеристик, що включають професійні, кваліфікаційні, моральні, етичні, 
духовні, фізіологічні параметри. 

Отже, формування ефективного розвитку персоналу є важливим 
фактором успішної діяльності підприємства. Загалом розвиток персоналу 
підприємства повинен розглядатися як комплексне розкриття потенціалу 
кожного працівника з метою підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Конкурентна політика – це система державних мір правового, 
економічного та організаційно-адміністративного характеру, яка направлена 
на формування конкурентного середовища, захист і підтримку конкуренції та 
боротьби зі зловживаннями монопольним положенням в економіці. 
Конкурентна політика направлена на створення оптимального конкурентного 
середовища діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії 
на умовах не допущення проявів дискримінації одних суб’єктів іншими перш 
за все у сфері монопольного ціноутворення.  

Сутність конкурентної політики: 
• політика захисту економічної конкуренції в підприємницькій 

діяльності є державною політикою; 
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• політика захисту економічної конкуренції є обов’язковою для всіх 
галузей влади (законодавчої, виконавчої, судової); 

• вимоги конкурентної політики повинні дотримувати і виконувати все 
без виключень суб’єкти господарювання; 

• законодавча влада приймає відповідні закони по реалізації 
конкурентної політики; 

• виконавча влада здійснює міри по виконанню прийнятих рішень, 
розробки і реалізації державних програм; 

• судова влада контролює дії законодавчої та виконавчої влади відносно 
дотримання конкурентних вимог, виносить рішення про відповідальність за 
порушення, встановлює міру цієї відповідальності. 

Конкурентну політику слід розглядати в широкому і вузькому розумінні. 
В широкому розумінні конкурентна політика – це сукупність мір економічної 
політики, направлених на: поступальний розвиток економіки, підвищення 
конкурентоспроможності продукції та послуг національного 
товаровиробника, стимулювання прогресивних змін структури національної 
економіки, забезпечення ефективної зайнятості. В вузькому розумінні 
конкурентна політика – це міри антимонопольних органів держави у сфері 
здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових 
актів відносно системи захисту конкуренції. 

Складовою частиною конкурентної політики є антимонопольна 
політика. Об’єктом антимонопольної політики є процес формування та 
діяльності монопольних структур в економіці. Конкурентна політика містить 
системі мір протидії спотворень конкуренції зі сторони суб’єктів 
господарювання, які мають ринкову владу, а також здійснення регулювання 
на конкретних монополізованих ринках. 

При формуванні конкурентної політики необхідно забезпечити 
оптимальне відношення між діями, які обмежують (не допускають) 
монопольну діяльність, та діями, які направлені на розвиток конкуренції. В 
цьому зв’язку принципово важливим є три сфери реалізації конкурентної 
політики:  

1) діяльність антимонопольних органів держави як сукупність 
приписів відносно заборонених дій; 

2) процесуальні міри як механізм, що забезпечує дотримання 
правил, включаючи механізм застосування санкцій до порушників; 

3) розповсюдження антимонопольними органами держави 
інформації серед учасників ринку про значимість конкуренції та необхідності 
(можливості) її розвитку. 

Державна конкурентна політика, незважаючи на визнання факту 
цінності конкуренції для соціально-економічного розвитку суспільства, 
повинна ґрунтуватися на збалансованому підході до її регулювання. З одного 
боку, не можна недооцінювати роль конкуренції, оскільки подібна 
недооцінка може привести не тільки до спотворень в системі стимулів 
господарюючих суб'єктів, але і до гальмування розвитку окремих галузей і 
економіки в цілому. Однак абсолютизація ролі конкуренції і недостатність 
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державного регулювання процесів розвитку конкурентних відносин можуть 
призвести до стагнації ринку, до анархічного способу господарювання, до 
повного заперечення суспільного інтересу при здійсненні діяльності 
господарюючих суб'єктів. 

Основними напрямками реалізації конкурентної політики в Україні у 
сучасних умовах є: 

• узгодження промислової, зовнішньоекономічної, регуляторної політики 
та політики у сфері приватизації з конкурентною політикою; 

• забезпечення ефективного розвитку конкурентних відносин та 
подальше зменшення рівня монополізації вітчизняної економіки; 

• підвищення конкурентоспроможності національного виробництва; 
• оптимізація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування як суб'єктів конкурентних відносин; 
• удосконалення регулювання діяльності суб'єктів природних монополій; 
• розвиток законодавства про захист економічної конкуренції. 
Формування конкурентної політики зарубіжних країн здійснювалося в 

умовах сформованих ринкових відносин, досить зрілого конкурентного 
середовища і усвідомлення потреби її захисту від формування в процесі 
розвитку конкурентних відносин монополістичних структур. Саме тому 
основу конкурентної політики становили заходи обмежувального характеру, 
спрямовані на антимонопольне регулювання. Однак подальший розвиток 
довів недостатність такого підходу і необхідність включення в державну 
конкурентну політику не тільки антимонопольного регулювання, а й заходів, 
спрямованих на стимулювання конкуренції. У зв'язку з цим відбувається 
розмежування поняття конкурентної політики та антимонопольної політики 
як одного з напрямків її реалізації. 

Адміністративно-правові заходи захисту конкуренції - це, перш за все, 
дії антимонопольного органу, що здійснюються з метою контролю за 
економічною концентрацією та припинення дій, що порушують норми 
законодавства про конкуренцію. Реалізація даних заходів здійснюється 
шляхом встановлення обмежень монополістичної діяльності суб'єктів 
господарювання, антиконкурентної діяльності органів влади, 
недобросовісної конкуренції, а також здійснення контролю за економічною 
концентрацією. 

Основним заходом захисту конкуренції є видача господарюючим 
суб'єктам і органам влади антимонопольними органами обов'язкових для 
виконання розпоряджень. Крім того, антимонопольний орган може 
звернутися в арбітражний суд з позовами про визнання недійсним договору, 
який не відповідає антимонопольному законодавству, а також про визнання 
недійсними правових актів або ненормативних актів відповідних органів 
влади. 

В період широкого впровадження кластерних форм організації 
виробництва і послуг, стає особливо актуальною ноосферна соціально-
економічна теорія, започаткована ще В.І. Вернадським, яка стверджує 
принципи духовно-морального і ненасильницького прогресу суспільного 
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виробництва, що дозволить створити антикризові механізми 
господарювання, придатні для будь-якої країни світу. Головними критеріями 
ефективності будь-якої економіки світу мають бути не прибуток або 
зростання ВВП (хоча це важливо), а здоров’я народу, покращення його 
трудової життєдіяльності, збереження та відтворення природи. 

Таким чином, конкурентна політика є важливим стимулюючим засобом 
підвищення соціально-економічної ефективності і створення сприятливого 
клімату для стійкого інноваційного розвитку країни. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Сучасний розвиток ринкових відносин потребує створення нових 

адекватних систем управління даних відносин у всіх сферах економіки. 
Головною умовою отримання високих економічних результатів є підвищення 
результативності управління.  

В основу будь-яких способів підвищення ефективності управління 
покладено комплексний підхід, що передбачає аналіз усіх подій та явищ у їх 
взаємозв’язку. Зрозуміло, що дані події та явище є частиною однієї складної 
системи.  

Мета даної роботи полягає у дослідженні питань підвищення 
ефективності управління бізнес-процесами в економічних системах за 
допомогою інформаційних технологій. 

Реалізація ефективної діяльності полягає у формулюванні цілей та описі 
об’єктів та суб’єктів підвищення ефективності. Таким чином, кожен керівник 
повинен в першу чергу дбати про свої підлеглих, а також не нехтувати 
правильною постановкою цілі, яка визначає усі напрямки діяльності 
організації.  

Організація управлінської праці на сьогоднішній день знаходиться під 
значним впливом комп’ютерних програм, мережі Інтернет та інформаційних 
технологій. Саме вони дають можливість ефективно та своєчасно отримувати 
необхідну інформацію та приймати відповідне рішення. Також використання 
вищевказаних технологій відкриває можливості для участі організації в 
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державних та світових економічних ринках та інвестиційних проектах. 
Додатково на підприємстві необхідно використовувати мотивацію 
співробітників, що не є новою технологією, проте є досить ефективним 
способом досягнення поставлених цілей підприємства [4].  

Інформаційні системи в наш час є досить дієвими інструментами 
підвищення виробничої ефективності та управління. Технології MRP 
(Material requirements planning – планування необхідності у матеріалах), MRP 
II та ERP (Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства) 
допомагають створити ефективні системи управління бізнес-процесами на 
підприємстві. Способи і підходи MRP, MRP II та ERP – це формалізована 
сукупність понять та процесів, що дозволяють сформувати уявлення про те, 
як підприємство повинно працювати [1].  

Необхідність планування потреби в МRР обумовлена тим, що основна 
маса проблем в процесі виробництва пов'язана з запізненням або 
випередженням надходження комплектуючих, сировини і матеріалів, у 
результаті чого, як правило, паралельно зі зниженням ефективності 
виробництва на складах виникає надлишок (дефіцит) матеріалів, що 
надійшли раніше чи пізніше наміченого терміну. Методика MRP вказує, які 
процеси обліку та управління повинні здійснюватись на підприємстві. 
Використання даної концепції дає можливість підвищити план поставок, 
зменшуючи кількість витрат на виготовлення певного товару.  

Метод MRP передбачає ряд стандартних кроків, які розглянемо далі. 
На першому етапі робиться розрахунок нетто-потреб у матеріалах на 

підставі даних про склад виробу (специфікації). Число необхідних матеріалів, 
вузлів і компонентів оцінюється з урахуванням наявного в наявності або в 
незавершеному виробництві. 

Другий крок – розрахунок у часі нетто потреб у матеріалах на підставі 
даних про склад виробу. На цьому етапі необхідні кількості розраховуються з 
урахуванням всіх парафій і витрат матеріалів. Якщо при цьому система 
виявляє зниження рівня матеріалу нижче певного рівня, то визначається 
кількість, яку потрібно закупити або зробити для задоволення потреби. 
Також можливий розрахунок нетто-потреб з урахуванням правила партії (з 
урахуванням мінімальної партії замовлення, кратності партії, періодичності 
замовлення). 

Третій крок – визначення термінів закупівлі та виготовлення. На цьому 
етапі для відділів планування і постачання система визначає терміни початку 
дій з реалізації розрахованих нетто-потреб. Алгоритм MRP бере за початок 
дату реалізації кінцевої потреби і «розкручує» назад у часі процес 
виготовлення виробу або закупівлі матеріалів, визначаючи дати початку 
виробничих операцій з компонентами (деталями) нижнього рівня, аж до 
визначення дат формування замовлень постачальникам [3]. 

MRP ІІ-система – інтегрована електронна інформаційна система 
управління, що реалізовує концепцію MRP II. Ця система, на відміну від 
MRP-системи, має можливості прогнозування і моделювання. Сутність 
концепції MRP II зводиться до того, що моделювання, планування і контроль 
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виробництва здійснюється відповідно до усього циклу, починаючи закупкою 
матеріалу, і закінчуючи відвантаженням продукту споживачеві. Система 
планування в MRP II складається з кількох взаємопов'язаних планів: об'ємно-
календарного – головного плану-графіка виробництва, плану продажу, 
випуску готової продукції, потреби в матеріалах, потреби у виробничих 
потужностях, фінансового плану. 

Інтегровані рішення за назвою "комплексне планування ресурсів 
підприємства ERP" покращують якість прийняття рішень, продуктивність і 
прибутковість. ERP-системи дозволяють ефективно планувати комерційну та 
виробничу діяльність підприємства. ERP-система - інтегрована інформаційна 
система управління, що дає змогу створити єдине інформаційне середовище для 
автоматизації планування, обліку, контролю, управління й аналізу всіх основних 
господарських процесів підприємства, що реалізовує концепцію ERP [2]. 

Таким чином, серед найбільш корисних інформаційних технологій, що 
допомагають вирішувати питання управління для вдосконалення діяльності 
організації та підвищення ефективності управління в економічних системах, 
можна виділити такі технології як MRP, MRP II та ERP. 
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
У сучасних умовах ефективність економіки все більшою мірою 

визначається якістю робочої сили, що перетворилася на визначальний 
чинник виробництва. Це вимагає від менеджменту підприємств проведення 
активної соціальної політики, спрямованої на розвиток людського і 
соціального капіталу, посилення їх дії на виробництво. Соціальна політика 
реалізується за допомогою соціальних технологій, що представляють собою 
ряд операцій у певній послідовності, направлених на досягнення визначеної 
мети. 
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Інтерес науковців до соціальній діяльності підприємств відновився з 
початку 21 століття після 10-річній перерви в період ліберальних реформ. 
Однак перші наукові праці з цієї проблематиці були, в основному, присвячені 
аналізу важких наслідків тотальної лібералізації економіки і обґрунтуванню 
самої необхідності здійснення підприємствами соціальної діяльності. У 
колективних працях російських [1, с.102-103] і українських учених досить 
детально викладаються проблеми, що накопилися у соціальному розвитку 
підприємств, а позитивний досвід і перспективи подальшого розвитку 
розглядаються у самому найзагальнішому вигляді, не кажучи про їх 
теоретичне осмислення. У монографії відомих російських учених            
В. М. Іванова і В. І. Патрушева була поновлена традиція глибокого 
дослідження соціальної діяльності підприємств. Серед українських вчених 
слід пригадати працю О. А. Грішнової, в якої вона розглядає такі питання, як 
механізм і принципи соціально-трудових відносин. Н. Л. Гавкалова у 
монографії «Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту 
персоналу: методологія та концепція формування» досліджує такі категорії, 
як економічний, організаційно-економічний, соціальний, соціально-
економічний механізм управління. У зв’язку з цим є вельми актуальним 
дослідження соціальної діяльності підприємств, у тому числі її такої 
важливої складової, як соціальні технології [2, с.23-25].  

Соціальна діяльність підприємства - це практична реалізація соціальної 
політики, що представляє собою «систему і послідовність цілеспрямованих 
дій власника і менеджменту, спрямованих на задоволення і розвиток 
матеріальних і духовних потреб працівників організації і членів їх сімей 

Комплексний підхід до управління як єдності усіх функцій дозволив 
виділити нове в характері управління – функцію керівництва персоналом 
[3,с.45-46]. 

Керівництво персоналом як функція управління покликана поєднувати, 
координувати, з’єднувати і інтегрувати всі інші функції в єдине ціле. Функція 
керівництва – це мозок усього управління, його центральна нервова система. 
Ніж складніше система функцій управління, диференціювання, тим гостріше 
перед керівництвом встає задача постійного удосконалювання управління як 
усередині кожної функції, так і в міжфункціональному аспекті. У результаті 
від функції керівництва все частіше уособлюється специфічна функція 
удосконалювання управління як самостійну функцію. 

Система управління, що складає з ієрархії різних ступіней (ланок), 
припускає закріплення різних етапів управління за 
окремими керівниками або органами (апаратом) управління. Ці керівники 
мають різні ранги. Так, при розвинутій ієрархії управління вищий керівник 
не зайнятий якою-небудь однією функцією управління.  

У сучасних умовах перетерпіла істотні зміни мотивація керівництва 
персоналом: переважне значення придбали соціально-економічні і соціально-
психологічні методи управління персоналом над адміністративними; 
керівництво тепер спрямоване на здійснення співробітництва персоналу й 
адміністрації для досягнення намічених цілей; одержав розвиток принцип 
колегіальності в керуванні [4,с.67-68]. 
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Колегіальність у керуванні припускає, що професіонали-менеджери 
працюють у тісному контакті один з одним і зв'язані узами співробітництва і 
взаємозалежності, складаючи управлінський штат. 

Важливе значення придбали наступні соціально-психологічні аспекти 
управління: 

• стабільність службового становища – головний стимул у роботі; 
• звільнення з ініціативи адміністрації порівняно рідко, тому що зв’язано 

з дотриманням безлічі різних правил; 
• виховання в працівників почуття прихильності своїй фірмі  
(видання фірмових інформаційних бюлетенів, журналів, у яких 

висвітлюються діяльність і події життя фірми; показ престижних відео - і 
кінофільмів; організація свят і днів відпочинку, на які витрачаються значні 
засоби). 

Соціальна система управління покликана забезпечити ефективну роботу 
технічної системи. Вона створюється в тісному взаємозв'язку з нею і не 
передається в розпорядження підрозділів по керуванню виробництвом. 

Розробка і проведення соціально-економічної політики у фірмах 
здійснюються по багатьом напрямкам, найважливіші з який 

• політика доходів; 
• політика у відношенні співробітництва з профспілками; 
• політика соціального забезпечення працівників. 
У сучасних умовах підготовці і перепідготовці кадрів менеджерів 

надається важливе значення як на офіційному рівні, так і на рівні окремих 
фірм[5,с.23-24]. 

Перехід до нових технологій вимагає значних витрат, зв'язаних з 
відновленням знань, перепідготовкою працівників. Вважається, що 
перепідготувати працівника дешевше, ніж замінити його [6, с.57-58]. 

Розвиток нових технологій вимагає більш досконалих знань і умінь. 
Проблема полягає в тому, щоб знайти механізм постійного підвищення 
кваліфікації всіх зайнятих у процесі переходу від одного набору необхідних 
знань і навичок до іншого [7, с.79-80]. 

Отже, проведення підприємствами активної соціальної політики за 
допомогою певних соціальних технологій перетворилося в одну з форм 
прояву загальносвітової тенденції до посиленні соціальної орієнтації 
економіки. Соціальна технологія – це своєрідний спосіб сполучення знань з 
умовами їх реалізації. Саме через технологізацію знань виявляється 
ставлення людей до організації їхньої діяльності, спрямованої на реалізацію 
поставлених завдань і цілей. 
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ТУРИСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
 
Туризм у сучасному уявленні – це велика економічна система з 

різноманітними зв'язками між окремими елементами як у межах народного 
господарства окремої країни, так і в межах зв'язків національної економіки зі 
світовим господарством у цілому. Туризм – це динамічне, розвинене, 
орієнтоване на споживача явище. 

Розвиток туризму в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки 
туризму Україна може поліпшити соціально-економічну ситуацію. Зважаючи 
на місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним 
із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки. 

Варто відзначити таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як            
В.К. Федорченка, В.Д. Бакуменка, В.М. Вакуленка, В.Є. Воротіна,            
О.С. Ігнатенка, В.М. Князєва, О.Ю. Лебединської, Н.Р. Нижник,             
М.К. Орлатого, Ю.П. Сурміна, В.Г. Антоненка, О.І. Левицьку,            
Я.В. Любивого, В.С. Пазенка, Ф.М. Рудича, В.І. Цибуха, М.В. Цюрупу,            
Ю.І. Яковенка, П.Л. Яроцького, які в своїх працях поклали початок 
дослідженню питання про проблеми розвитку міжнародного туризму, 
формування ефективної політики туризму, підвищення економічної 
важливості туристичного комплексу. 

Метою даного дослідження є вивчення туристського потенціалу України 
у розвитку міжнародного туризму. 

Сучасна туристська індустрія є одним з яскравих явищ нашого часу, яке 
реально проникає в усі сфери життя і змінює навколишній світ. Туризм 
перетворився на потужну індустрію, величезний комплекс, у якому пов'язані 
економічна та соціальна сфери. Саме туризм часто є тим каталізатором, що 
спричиняє активний розвиток як окремих галузей, так і соціально-
економічний розвиток цілих країн. Але при цьому, міжнародний туризм є 
відносно молодою галуззю в світі, хоча своїми коренями сягає давніх часів, 
так як велика кількість людей відправлялися в подорожі з метою пізнання 
світу й відкриття нових територій, з торговельними, дипломатичними, 
військовими, релігійними місіями.  
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За своїм туристично-рекреаційним потенціалом Україна має всі 
можливості стати провідною туристичною державою, в якій індустрія 
туризму становитиме вагому складову бюджетних надходжень, відіграватиме 
провідну роль в покращенні економічного та соціального становища країни. 
Та спираючись на реалії життя, статистика сьогодення не втішна. Україна 
займає скромне місце на міжнародному туристському ринку. На її частку 
припадає менше 1% світового туристського потоку [1]. 

На міжнародному туристичному ринку на сучасному етапі існує жорстка 
конкуренція. Великі туристичні підприємства намагаються розповсюджувати 
свій вплив, яскравим прикладом чого є просування свого капіталу на іноземні 
ринки. Тим самим вони здійснюють позитивний вплив на розвиток 
туристичної галузі, допомагаючи країнам, що розвиваються, зайняти стійку 
позицію на міжнародному ринку туристичних послуг. 

Туристична галузь характеризується і як фактор встановлення 
міжнародних економічних зв'язків. 

Розвиток надання послуг з туризму на світовому ринку на сучасному 
етапі йде по лінії збільшення. Особливе значення надається середовищу 
проживання, харчуванню. Основними умовами маркетингу обслуговування 
є: облік місцевих умов, визначення політики продажів і обслуговування, 
вироблення стратегії керування доходами, система постійного поліпшення 
обслуговування, розробка цінової політики. Останнім часом у світі одержав 
поширення й некомерційний розподіл сучасного туризму - проживання у 
родичів, друзів, знайомих. 

В Україні з 2004 року спостерігається скорочення числа готелів і 
номерного фонду. Намітилася тенденція збитковості готельного господарства 
в більшості регіонів країни. Помітну роль у скороченні попиту грає постійно 
зростаюча вартість послуг готельного господарства. Останнє сильно 
відбилося на обсягах і дальності поїздок - різко скоротився потік 
екскурсантів, припинилися далекі виїзди. Західні фахівці, які вивчали стан 
готельного господарства в Україні, відзначають недостатню кількість готелів, 
що відповідають світовим стандартам, погано навчений персонал, застарілу 
інфраструктуру й труднощі із засобами зв'язку [3]. 

Послуги по міжнародному туризму в Україні на сучасному етапі не 
завжди відповідають визначеним стандартам з обслуговування, забезпечення 
якості послуг при в'їзному туризмі. Причини цього наступні: 

- недостатність власного досвіду з нормативно-правового, науково-
методичного забезпечення розвитку міжнародного туризму; 

- недостатнє фінансування міжнародного туризму; 
- недостатня компетентність (освіченість) фахівців з організації 

туристичної діяльності [2]. 
Незважаючи на те, що в'їзний туризм стримують багато факторів: 

політична й економічна нестабільність, загострення криміногенної 
обстановки й терористичні акти, формальності країн і додаткові збори, 
скорочення маршрутів, відсутність необхідної матеріальної бази, напружена 
ситуація на Сході держави, негативна інформація про суспільний і 
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політичний стан в Україні й багато інших, Україна все ж має потенціал у 
розвитку міжнародного туризму. 

Цьому можуть сприяти наступні фактори: 
1. Освоєння ринків збуту й широких сфер інвестицій капіталу, що 

залучають компанії з-за кордону. 
2. Забезпечення вільного переміщення на більшій частині території 

країни. 
3.  Розвиток індустрії туризму. 
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні 

продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного 
максимально задовольнити туристські потреби населення країни, 
забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-
економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-
культурної спадщини. Це стосується насамперед таких привабливих 
туристсько-рекреаційних зон, як  Волинська, Закарпатська, Запорізька, Івано-
Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, 
Херсонська, Черкаська, Чернівецька області, місто Київ, де туризм посідає 
чільне місце в розвитку економіки. 

Сьогодні Україні потрібно звернути увагу на всілякі засоби розміщення 
туристів: колективні, індивідуальні (у власному заміському будинку, оренда 
в приватної особи, у родичів, знайомих), поліпшення готельної бази, 
поліпшення харчування в системі обслуговування (харчування, як правило, 
пов'язане з розміщенням), розвиток сектора розваг (це не тільки забави й 
задоволення, але й світова індустрія з мільярдним оборотом, що росте з року 
в рік). Сьогодні, крім екскурсій, існують інші пізнавальні можливості: 
відвідування магазинів, ігорних закладів, тощо. Більшу популярність у 
американців, наприклад, мають тематичні парки: розважальні програми й 
атракціони типу Діснейленд, аквапарки тощо. 
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Менеджер, являється людиною що професійно займається 
управлінською діяльністю та  повсякденно керує функціями підприємства з 
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метою збереження її основних пропорцій, також менеджер наділений  
повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати їхнє 
виконання. Будучи членом трудового колективу, він досягає результатів 
праці за допомогою впливу на інших працівників.  

Менеджери  готельно – ресторанного комплексу виконують безліч 
різноманітних ролей, але з них можна виділити головні ролі, які не залежать 
від типу готельно – ресторанних комплексів та відмінності обслуговуваних 
ними гостей.  

До цих основних ролей можна віднести такі : 
1. Cтворення, прийняття  і реалізація управлінського рішення. Це є 

одною з найголовніших функцій менеджера, яку він повинен відтворювати в 
своєму статусі. Будучи на посаді менеджера, людина наділена правом 
приймати управлінські рішення  і в той же час вона є безпосередньо 
відповідальною за наслідки відтворені прийняттям управлінського рішення. 

2. Для прийняття ідеального та ефективного управлінського 
рішення потрібно отримати та обробити економіко – управлінську 
інформацію про розвиток системи управління готельно – ресторанним 
комплексом. Це є інформаційна роль і  результат роботи менеджера сильно 
залежить від того наскільки він володіє повною інформацією, та наскільки 
він може чітко і виражено пояснити та довести інформацію до виконавців  

3. Третя і остання роль – робота в якості керівника. Це роль яка 
спонукає правильно формувати відношення як  в середині,так і поза 
організацією, та вміти правильно мотивувати членів колективу на досягнення 
практичних та стратегічних цілей організації та якісно виконувати свою 
роботу та завдання. [ 1, ст. 58 ] 

Ефективне керівництво повинно мати здатність розділяти своє бачення 
проблем з іншими членами колективу, мотивувати їх для досягнення цілей та 
виконання поставлених завдань, тобто вміти управляти за допомогою  людей, 
а не управляти самими людьми. Персонал бажає, щоб їхнє керівництво, тобто 
лідер, був не тільки професіоналом та орієнтувався лише  на процесі 
виробництва а й був керівником котрий може спілкуватися з персоналом на 
рівних та мати для цього спеціальну соціально – психологічну підготовку, що 
допоможе знайти підхід до кожного члену колективу. В управлінській 
діяльності керівника  на першому плані повинна стояти орієнтація на людей, 
що особливо важливим для готельної та ресторанної індустрії. 

Так як, і ситуації, і люди змінюються, менеджер повинен мати таку 
здатність, як гнучкість, для того, щоб бути готовим та  вміти 
пристосовуватись до безперервних змін. Зрозуміти ситуацію та мати знання 
щодо управління  людськими ресурсами, – є найважливішим та компонентом 
ефективного керівництва. Все вище перераховане свідчить про те, що 
управлінська робота відноситься до числа таких видів людської діяльності, 
які вимагають специфічних особистісних якостей та вміння 
пристосовуватись до різних ситуацій, що роблять конкретну особистість  
професійно  придатною до управлінської діяльності.  

Особисті якості  менеджера – рішучість та наполегливість у досягненні 
мети, нестандартне мислення, вміння виконувати обіцянки та зобов’язання, 
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твердість характеру, високий рівень ерудиції, акуратність, справедливість, 
тактовність з персоналом, вміння розташовувати до себе людей, почуття 
гумору  і звичайно, хороше здоров’я. Вміло використовуючи інформацію, час  
та людей, керівник завжди забезпечує одержання якісних та високих 
результатів  роботи, постійно підвищуючи конкурентоспроможність свого 
підприємства та створює не аби який рівень обслуговування готельно – 
ресторанного підприємства. [ 3 ст. 196 ] 

 Аналізуючи роль менеджера в управлінні готельно – ресторанним 
комплексом, можна сказати що кожне підприємство створює такий відбір 
кадрів, з допомогою якого вони зможуть вибрати необхідний тип людини, з 
певними навичками, які необхідні саме для їхнього підприємства, а в 
подальшому навчають обраних осіб специфічних способів управлінням 
їхнього закладу, як менеджера. Адже, керувати, тобто керівництво - це 
складна функція менеджменту, тісно пов'язана з плануванням, організацією, 
координацією, підбором кадрів і контролем. Менеджер вищої ланки 
встановлює цілі, визначає конкретні завдання в кожній групі задач, робить їх 
ефективними через інформування своїх заступників і керівників структурних 
підрозділів готелю. Він групує проблеми і вибирає персонал для їх 
вирішення, також він підтримує постійну комунікацію в колективі, не 
забуваючи використовувати і методи мотивації. Менеджер аналізує та оцінює 
роботу кожного працівника підприємства, сприяє їх росту по службовій 
драбині, прагне до створення в колективі сприятливого морально-
психологічного мікроклімату. [ 4, ст. 250 ] 

Для перевірки кваліфікації менеджера здійснюється атестація. Вона 
проводиться не рідше ніж один раз на три роки. Існує дві атестаційні 
системи: експертна, яка заснована на оцінці працівників за системою 
критеріїв, і в системі оцінки технічних і технологічних параметрів. 

Таким чином, ринкова економіка жадає від менеджера: [ 2, ст. 133 ] 
- здібності управляти собою;  
- розумних особистих цінностей;  
- чітких особистих цілей; 
- постійного особистого зростання (розвитку);  
- навичок вирішення проблем; 
- винахідливості і здатності до інновацій;  
- здатність впливати на оточуючих; 
- знання сучасних управлінських підходів;  
- організаторських здібностей; 
- здатність навчати підлеглих; 
- здатність формувати і розвивати трудовий колектив. [ 5, ст. 96 ] 
Отже, роль менеджера в управлінні готельно – ресторанним комплексом 

є дуже специфічною і складною. В його обов’язках є достатня кількість 
роботи, в яку входить, як і вирішення задач, досягнення цілей,так і 
спілкування з людьми. Менеджер повинен знати та вміти вдосталь, щоб 
створити необхідну робочу атмосферу, яка буде стимулювати людей на 
роботу. На нашу думку сучасний менеджер не тільки може відтворити те що 
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від нього вимагається, а й створити нові та свіжі ідеї щодо більш 
ефективного та сучасного стилю управлінням персоналу. Здійснювати свою 
роботу ефективно та належним станом, для створення таких умов в 
колективі, які будуть сприяти якісній роботі для  відтворювання  статусу 
підприємства та підвищувати його конкурентоспроможність на ринку послуг. 
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РОЛЬ СТРАТЕГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

Менеджмент має особливе значення, він відіграє важливу роль у 
формуванні успішного життя суспільства. Ефективна діяльність 
підприємства неможлива без розуміння суті та змісту менеджменту. Це 
основний елемент управління, що має на меті досягнення певних цілей, 
методом впливу на дії колективу або окремих робітників. 

Насьогодні керування підприємством є надзвичайно клопіткою 
справою,яка потребує багато знань. Управляючий має бути досвідченою 
людиною у різних сферах керування, володіти сучасними технологіями та 
методами організації виробництва. Практика управління бере свій початок 
ще за часів створення суспільства. Щоб досягти такого розвитку, 
менеджмент як наука управління пройшов певний шлях. У ХХ ст. послідовно 
виникали наукові школи, найбільш відомими з них є: Школа наукового 
управління,адміністративна(класична) школа управління, школа людських 
стосунків, школа науки управління(кількісна школа). Підсумком їх розвитку 
стало створення моделей управління, основними є такі: європейська, 
американська і японська. 

Більшість компаній змінює свої системи управління із традиційної 
виробничої й ринкової на технологічну спрямованість. Передові технології 
на сьогодні є рушійною силою на шляху до успіху на ринку економіки 
країни. Сучасні технології реалізації менеджменту опираються на наукову 
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основу. Основними питаннями технологічного менеджменту є управління 
життєвим циклом продукції та її асортиментом, а також процесами заміни 
застарілого устаткування, створення інноваційної культури персоналу, 
якістю продукції, що випускається. 

Можна сказати, що такі найважливіші елементи стратегічного 
технологічного менеджменту, як прогнозування розвитку технологій, 
включення їх розвитку у бізнес-план фірми, актуальні для стратегії 
управління підприємством чи фірмою будь-якого розміру. Адже саме 
стратегічне управління технологічним середовищем повинне бути шляхом до 
успіху виробничих фірм, які пов’язані з наукомісткими продуктами й 
економіки в цілому. 

Взагалі ефективний менеджмент технологій повинен сполучати  
перспективи створення нової технології, крім того, перспективи попиту на 
неї. Вона розглядається як один із важливих засобів створення й сприяння 
конкурентної переваги, що підвищує її до рівня стратегічного капіталу, яким 
потрібно вміти правильно управляти на всіх ступенях компанії.  

Запорукою успіху для самостійного підприємства в умовах вільного 
ринку економіки є вдала розробка стратегії. Стратегія підприємства – це 
система комплексних дій, спрямованих на досягнення цілей організації, 
шляхом розподілу ресурсів підприємства. Зазвичай стратегію формує 
керівництво, а участь інших учасників колективу передбачає її реалізація . 
План має розроблятися, виходячи з цілей та перспективи підприємства. 
Головною метою компанії є перевищення прибутку від продажу товарів чи 
послуг над капіталовкладеннями. Стратегічний план весь час потрібно 
коригувати і поновлювати, в залежності від обставин. Якщо вчасно не 
передбачити та не відреагувати на обставини, які змінилися, підприємство 
може потрапити в кризовий стан. Досвід показує, що найшвидше 
пристосовуються до зміни зовнішніх факторів ті підприємства, які давно 
існують в своїй галузі та займають в ній керівне становище. Головною 
причиною їх успіху є здатність вчасно вносити корективи. Можемо 
зрозуміти, наскільки важливо розробити вдалу стратегію підприємства. Ми 
не можемо бути абсолютно впевнені щодо майбутнього, але при 
стратегічному плануванні можемо досягнути більшої визначеності, а отже 
збільшити шанси на успіх. Весь час реалізуючи можливі зовнішні фактори, 
підприємство зможе більш швидко відреагувати на реальні явища в 
майбутньому. 

Маємо висновок, що успіх підприємства найбільш залежить  
від його стратегії, а також  від того, чи під силу йому її здійснити.  
Безумовно, чітко створена стратегія, яка використовується на підприємстві  
чи фірмі, є досить важливою для формування високої продуктивності праці 
та культури виробництва.    Особливе значення вибору ефективної стратегії 
має для сучасної економіки України, в зв’язку з тим, що ринкові реформи 
вимагають використання найсучашніших методів менеджменту. 
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   Зауважимо, хоча говориться про стратегічне управління діяльністю 
різноманітних виробничих підприємств, все сказане вище повністю має 
відношення до будь-якого іншого об'єкту управління, зокрема й держави. 
Різниця тільки в обсягах та складності аналізу належної інформації, в 
кількості та характері інструментів, які використовуються для розкривання 
впливу на менеджерів. 
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СТРAТЕГІЧНЕ ПЛAНУВAННЯ НA ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧAСНИХ 

УМОВAХ 
 

Ринкові відносини  тa євроінтегрaційні процеси  висувaють нові вимоги 
щодо якісного рівня упрaвління підприємством, хaрaктеру постaвлених  
зaвдaнь тa методів їх вирішення. Дaнa ситуaція тим чи іншим чином 
стосується усіх суб’єктів господaрювaння. Тому потрібнa новa концепція 
менеджменту, якa б aдеквaтно відобрaжaлa зміни в економіці. Тaкою 
новітньою концепцією в укрaїнській економіці є стрaтегічне плaнувaння, яке 
здійснюється в основі стрaтегічного упрaвління. 

Проблемним aспектaм розробки та реалізації перспективних планів 
присвячено чимaло спеціaльних досліджень, зокремa знaчний внесок у 
стaновлення тa розвиток стрaтегічного плaнувaння зробили  І. Aнсофф, 
Р. Aкофф, М. Портер, Г. Хaмел, Г. Мінцберг, A. A. Томпсон тa інші. 

Стрaтегічне плaнувaння являє собюоя комплекс заходів із визнaчення 
місії підприємства, розробки концепції існувaння тa діяльності, 
обґрунтувaння прогрaм розвитку підприємства, визнaченні основних 
інновaційних зaходів, створенні позитивного іміджу. 

Ю. Пaлехa ввaжaє  «щоб успішно фінішувaти, потрібно спочaтку 
дізнaтися, де знaходиться фініш, і обрaти прaвильний шлях» [1, с. 65]. Тобто 
постановка місії та мети є основним етапом розробки стратегії, підґрунтям 
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для розробки детaльного комплексного плaну для досягнення визнaчених 
цілей. 

Європейські підприємствa використовують стрaтегічне плaнувaння            
для того, щоб швидко адаптовуватись до мінливих умов            
зовнішнього середовища, пошуку шляхів виходу з безнaдійних кризових 
ситуaцій.  

Тобто, основними передумовами переходу до стрaтегічного плaнувaння 
є такі: 

необхідність реaкції нa зміни умов функціонувaння підприємств; 
потребa в об'єднaнні різних нaпрямків діяльності підприємствa в умовaх 

розвитку процесів децентрaлізaції тa диверсифікaції; 
нaявність яскрaво вирaжених конкурентних перевaг і необхідність їхньої 

підтримки aбо створення їх; 
посилення конкуренції; 
інтернaціонaлізaція бізнесу, розвиток зв'язків з підприємствaми, які 

використовують систему стрaтегічного плaнувaння; 
нaявність висококвaліфіковaних менеджерів, здaтних вирішувaти 

склaдні питaння, зaстосовуючи систему стрaтегічного упрaвління            
[2, с. 123]. 

Взaємовідносини у діловому світі все більш усклaднюються: змінюється 
мaсштaб конкуренції, умови конкурентної боротьби, усе скоріше 
оновлюються технології, змінюються потреби тa смaки споживaчів. У цих 
умовaх зaбезпечення ефективної діяльності підприємствa без стрaтегічного 
плaнувaння стaє неможливим. 

Нa сучaсному етaпі входження Укрaїни в зaгaльноєвропейські структури 
aктуaльним є питaння розробки методики впровaдження стрaтегічного 
плaнувaння функціонувaння підприємств. Сучaсні темпи зміни та 
нaкопичення знaнь є нaстільки великими, що стрaтегічне плaнувaння 
являється єдиним способом прогнозувaння мaйбутніх проблем і 
можливостей. 

Таким тимом, основними перевaгaми стрaтегічного плaнувaння є: 
зв’язок поточних рішень з мaйбутніми результaтaми, оргaнізовaне 

осмислення рішень з прогнозувaнням їхніх нaслідків;  
орієнтація на пошук aльтернaтивних вaріaнтів досягнення цілей, тобто 

допустимих цілей у межaх визнaчених цілей тa нaявних обмежень; 
визначення можливостей і зaгроз, сильних тa слaбких сторін діяльності 

підприємствa, врaхувaння їх при встaновленні цілей і формулювaнні 
стрaтегій для зaбезпечення впливу нa ці aспекти вже сьогодні;  

розподіл відповідaльності не лише між нaпрямкaми діяльності, a й між 
поточною тa мaйбутньою діяльністю [3, с. 98]. 

Слід виділити основні етaпи стрaтегічного плaнувaння (рис. 1)            
[2, с. 68]: 
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Рис.1. Основні етaпи стрaтегічного плaнувaння 
 

Стратегічне планування являє собою послідовний процес, в якому 
кожний наступний етап ґрунтується на попередніх. Мету та цілі діяльності, 
кожне підприємство вибирає самостійно, зважаючи на ринкову ситуацію, 
попит споживачів, унікальність своєї продукції тощо. Необхідними умовaми 
прaвильного вибору цілей та стратегії підприємства є аналіз зовнішнього 
середовищa з метою визнaчення можливих зaгроз та виявлення слaбких тa 
сильних сторін підприємства. 

Отже, розробка стратегічних планів є життєво необхідним 
упрaвлінським інструментом, зa допомогою якого підприємство може 
протистояти зміні умов нaвколишнього середовищa. Необхідність 
стрaтегічного плaнувaння полягaє в тому, щоб зробити оперaтивні, поточні 
упрaвлінські рішення нaуковообґрунтовaними в умовaх економічної 
невизнaченості тa нестaбільності зовнішнього середовищa підприємствa. 
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ОЛІГОПОЛІСТИЧНІ СТРУКТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РИНКОВУ 

РІВНОВАГУ 
 

Олігополія – це ринкова структура, при якій в реалізації якого-небудь 
товару домінує небагато продавців, а поява нових продавців ускладнено чи 
неможливо. Товар, реалізований олігополістичними фірмами, може бути і 
диференційованим і стандартизованим. Як правило на олігополістичних 
ринках домінує від двох до десяти фірм, на які приходиться половина і 
більше загальних продажів продукту. На таких ринках декілька або й усі 
фірми у довгостроковому періоді одержують значні прибутки, оскільки 
вхідні бар’єри ускладнюють або унеможливлюють вхід фірм-новачків до 
ринку. Однак в тому і іншому випадку фірми усвідомлюють 
взаємозалежність своїх продажів, обсягів виробництва, інвестицій і 
рекламної діяльності. Тому, якщо одна фірма буде посилено рекламувати 
свою продукцію чи брати участь у створенні нової моделі виробу, то вона 
повинна очікувати аналогічних дій з боку своїх конкурентів. У такій ситуації 
кожна фірма знає, що, принаймні, деякі рішення конкурентів залежать від її 
власного поводження, і тому, приймаючи те чи інше рішення, вона 
зобов’язана мати на увазі цю обставину [1, с. 67]. 

Олігополістична взаємозалежність фірм піднімає суперництво між ними 
на якісно новий рівень, перетворює конкуренцію в безперестанну боротьбу 
«всіх проти всіх». У цьому випадку можливі найрізноманітніші рішення 
конкурентів: вони можуть спільно домагатися деяких цілей, перетворюючи 
галузь у подобу чистої монополії, чи ж – як іншу крайність – боротись один з 
одним аж до повного знищення. 

Останній варіант найчастіше здійснюється у формі цінової війни – 
поступового зниження існуючого рівня цін з метою витиснення конкурентів з 
олігополістичного ринку. Якщо одна фірма знизила ціну, то її конкуренти, 
відчувши відтік покупців, у свою чергу теж знизять свої ціни. Цей процес 
може мати кілька етапів. Але зниження цін має свої межі: воно можливо 
доти, поки у всіх фірм ціни не зрівняються із середніми витратами. У цьому 
випадку зникне джерело економічного прибутку і на ринку виникне ситуація, 
близька до досконалої конкуренції. Від подібного результату у виграшному 
положенні залишаються споживачі, у той час як виробники усі до одного 
ніякого виграшу не одержують. Тому найчастіше конкурентна боротьба між 
фірмами приводить до прийняття ними рішень, заснованих на обліку 
можливого поводження своїх суперників. 
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Якщо припустити, що на ринку існує тільки декілька продавців, що 
реалізує стандартизований товар, то можна розглянути модель "свідомого 
суперництва". Кожна фірма на ринку прагне максимізувати прибуток і кожна 
припускає, що її конкуренти будуть твердо дотримуватися поточних цін. 

Легко зрозуміти, як фірми втягуються в цю війну. Оскільки кожен 
продавець думає, що інший не буде реагувати на його зниження ціни, то в 
кожного з них є спокуса збільшити продаж, скорочуючи ціни. Знижуючи ціну 
нижче ціни свого конкурента, кожен продавець вважає, що може захопити весь 
ринок, і може тим самим збільшити прибуток. Але конкурент відповідає 
зниженням ціни. Війна цін продовжується доти, поки ціна не спадає до рівня 
середніх витрат. Це так звана рівновага Бертрана. Зрештою, обидва продавці 
призначають однакову ціну. Такий стан називається рівновагою Курно. 
Загальний ринковий випуск такий же, який мав би місце при зробленій 
конкуренції. Взагалі, на олігополістичному ринку рівновага залежить від 
припущень, що роблять фірми про реакцію своїх суперників [2, с. 289]. 

Для споживачів, цінові війни недовговічні. Олігополістичні фірми 
намагаються вступити між собою в співробітництво, щоб установлювати 
ціни і поділяти ринки збуту таким чином, щоб уникнути перспективи цінових 
воїн і їхнього неприємного впливу на прибуток. Так створюються картелі. 
Картель – це група фірм, що діють спільно і що погоджують рішення з 
приводу обсягів випуску продукції і цін так, як якщо б вони були єдиної 
монополією. Перевищення якої-небудь фірмою установлених квот за 
виробництва продукції веде до порушення картельної угоди та зниження цін. 
Великі корпорації об’єднуються як на національному так на міжнародному 
ринках, проте для держав не завжди є позитивною монополізація і тому існує 
антимонопольна політика, котра не дозволяє перевищувати максимально 
допустимі обсяги контролювання частки ринку. А олігополії можуть 
концентрувати велику долю рину і при цьому конкуренція між такими 
фірмами є корисною для споживачів. 

Проте сьогодні акценти змінюються і тепер нечисленність фірм сприяє 
їхнім монополістичним угодам: по встановленню цін, поділу ринків або по 
інших засобах обмеження конкуренції між ними. Доведено, що конкуренція 
на олігопольному ринку тим інтенсивніша, чим нижче рівень концентрації 
виробництва і навпаки [3, с. 23]. 

Ще однією формою прихованої координації цінового поведінки є цінове 
лідерство. Ціноутворення за лідером – різновид ціноутворення на 
олігополістичному ринку з домінуючим за обсягом випуску виробником, 
який встановлює ціну, що максимізує його прибуток, якої добровільно 
дотримуються інші виробники. Як приклад такої поведінки можна навести 
автомобілебудування США, де General Motors традиційно виступає як 
ціновий лідер. Проте все більш чітко визначається тенденція до нецінової 
конкуренції. 

На олігополістичних ринках окремі фірми враховують можливу реакцію 
своїх конкурентів і розпочинають рекламну кампанію і застосовують інші 
витрати по просуванню товару на ринок. Олігополістична фірма може 
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істотно збільшити свою частку ринку за допомогою реклами тільки в тому 
випадку, якщо конкуруючі фірми не нанесуть відповідного удару, почавши 
свої власні рекламні кампанії.  Є деякі докази того, що реклама на 
олігополістичних ринках здійснюється в обсягах вищих за ті, котрі були б 
виправдані максимізацією прибутку Очевидно, реклама в олігополістичних 
галузях веде до росту витрат, але не збільшує ринкову частку окремої фірми. 
Фірми-суперники просто зводять нанівець рекламні зусилля один одного. 
Інші дослідження довели, що реклама сприяє зростанню прибутку. Ці 
дослідження вказують на те, що чим вища частка витрат на рекламу стосовно 
обсягу продажів у галузі, тим вище галузева норма прибутку. Оскільки більш 
високі прибутки вказують на наявність монопольної влади, то можна 
вважати, що реклама веде до більшого монопольного контролю над ціною..  

Таким чином, оцінюючи значення олігополістичних структур, 
незважаючи як на позитивну, так і на негативну оцінку олігополій в 
сучасному економічному житті, необхідно відзначити неминучість їх 
формування, що витікає з тенденції злиттів та поглинань, укрупнення бізнесу 
та бажання регулювати як можна більшу частку ринку. Олігопольні цінові 
війни починаються тоді коли один з олігополістів певної галузі починає 
«порушувати правила гри», загальноприйнятих в даній ринковій структурі. 
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 СТРАТЕГІЯ, ПРИНЦИПИ ТА  ВИДИ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - одна із сфер його 

господарської діяльності, пов’язана із виходом на зовнішні ринки та 
функціонуванням на них, створенням спільних підприємств, здійсненням   
валютно-фінансових та кредитних операцій. 

Вихід підприємств на світовий зовнішній ринок – закономірність 
розвитку ринкової економіки. Діяльність підприємств на світовому ринку 
пов’язана з міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, 
експортом і імпортом товарів і послуг. Вона також включає вивіз капіталу в 
формі інвестування в іноземні підприємства і залучення іноземних 
інвестицій, створення спільних з іноземними юридичними особами 
підприємств.   



577 
 

У законодавчих актах України зовнішньоекономічна діяльність 
визначається як діяльність суб’єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, побудована на 
взаємовідносинах між ними, як на території України, так і за її межами. 

Надання підприємствам права самостійно виходити на світовий ринок, 
установлювати прямі зв’язки з іноземними партнерами створює умови для 
зростання ефективності їх функціонування насамперед через появу нових 
фінансових і технічних можливостей, більш швидкого оновлення 
матеріально-технічної бази виробництва, збільшення його експортного 
потенціалу завдяки підвищенню якості продукції  і конкурентоспроможності.  
Це відкриває перед  підприємствами нові можливості  розширити ринок 
збуту своєї продукції , збільшити кількість робочих місць, а це прямий шлях 
до підвищення рентабельності та «виживання»  в  умовах конкуренції. 

 Будь-яка зовнішньоторговельна операція українського підприємства 
починається з вибору іноземного партнера – контрагента. 

Правильний вибір контрагентів багато в чому залежить від знання 
фірмової структури конкретної галузі, ролі провідних фірм на світовому і 
національному товарних ринках, організаційних і правових форм діяльності 
зарубіжних фірм, методів їх збутової діяльності, фінансових і виробничих 
можливостей та ряду інших чинників[2]. 

Партнери по зовнішньоекономічних відносинах будують їх  на 
договірних засадах, фіксуючи всі взаємні зобов’язання в контрактах, і несуть 
матеріальну відповідальність за якість продукції, строки поставки, упаковку, 
своєчасність  оплати та ін. В разі порушення умов контракту винна сторона 
сплачує штрафи і відшкодовує прямі збитки потерпілій стороні за рахунок 
своїх валютних коштів, що також породжує специфічні форми 
внутрішньогосподарчого фінансового  та правового контролю за операціями 
на зовнішньому ринку. 

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності передбачає обґрунтування 
довгострокових цілей фірми у спектрі її зовнішньоекономічних інтересів. 

Вихідною умовою стратегії зовнішньоекономічної діяльності є її 
узгодження зі стратегічною метою фірми - максимізація прибутків, 
збільшення частки ринку, виживання; а також зв’язок зі стратегією 
конкурентних переваг: низьких витрат, диференціації, диверсифікації. 

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності для різних фірм може 
відрізнятися за способом її реалізації: 

-  розміщення капіталу в країнах з відносно низькими податковими 
квотами; 

-  участь у міжнародному концерні, підприємства якого розташовані в 
різних країнах [1].                                                                             

Досягнення довгострокових цілей зовнішньоекономічної діяльності 
залежатиме від повноти врахування всіх можливих чинників 
зовнішньоекономічної діяльності, як зовнішніх (національної 
зовнішньоекономічної політики, чинників міжнародних ринків та ринків 
інших країн), так і внутрішніх (інформаційного забезпечення 
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зовнішньоекономічної діяльності, обізнаності щодо проблем міжнародного 
маркетингу, міжнародної торгівлі) 

Зовнішньоекономічна діяльність в Україні регулюється законами і 
підзаконними актами, ухваленими Верховною Радою України, Указами 
Президента та Постановами Кабінету Міністрів України. Серед них 
основоположними є Закони України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 
від 16 квітня 1991 р., Митний кодекс України, “Про режим іноземного 
інвестування” від 19 березня 1996 р., Постанови Кабінету Міністрів України 
“Про систему валютного регулювання і валютного контролю[3]. 

Згідно з Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” до 
зовнішньоекономічної діяльності належать: 

-   експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
-   надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому 

числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, 
маркетингових, експортних, посередницьких, агентських, консигнаційних, 
управлінських та ін.; 

-  наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна 
та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; 

-  міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; 
- кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньо-

економічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; 
-  створення банківських, кредитних та страхових установ на території 

України і за її межами; 
-   спільна підприємницька діяльність, що охоплює створення спільних 

підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських 
операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її 
межами; 

-    підприємницька діяльність пов’язана з наданням ліцензій, патентів, 
ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності; 

-  організація та здійснення діяльності, пов’язаної з проведенням 
виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших 
подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, з участю суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності; 

-  організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної 
торгівлі на території України за іноземну валюту; 

-  орендні, у тому числі лізингові операції; 
- операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних 

аукціонах і біржах та на міжбанківському валютному ринку; 
-  інші види зовнішньоекономічної діяльності, незаборонені законами 

України [1]. 
Отже, загалом зовнішньоекономічна діяльність підприємства (ЗЕД) 

поділяється на такі види:  зовнішньоторговельна діяльність, виробнича 
кооперація, інвестиційне співробітництво валютні і фінансово-кредитні 
операції, спільне підприємництво. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - одна зі  сфер його 
господарської діяльності, пов’язана з виходом на зовнішні ринки і 
функціонуванням на цих ринках. 
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ДОБІР І ВІДБІР КАДРІВ - МОТИВАЦІЙНА  СИЛА  ВПЛИВУ НА 

ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Посилення конкуренції на ринку праці, зумовлене дією законів ринкової 

економіки, потребує якісної підготовки, добору і відбору кадрів, які 
володіють якостями, необхідними для досягнення цілей і успіху в діяльності 
організації, підприємства та фірм [5]. 

На основі концепції і принципів управління персоналом розробляють 
політику управління персоналом – основні напрями, форми, методи і критерії 
роботи з персоналом, спрямовані на підвищення ефективності його 
використання і діяльності організації загалом [2]. 

Актуальність розглянутої проблеми обумовлена станом її вирішення у 
сфері управління персоналом. Сучасні умови характеризуються підвищенням 
ролі персоналу внаслідок дії таких чинників: зміни у змісті праці, які 
викликані застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 
трансформацією функцій контролю, підвищення значення самоконтролю і 
самодисципліни, макроекономічні чинники, зміна форм організації праці, 
підвищення освітнього та культурного рівня працівників, зміна пріоритетів у 
системі цінностей персоналу. Отже, у зв’язку з цим на сучасному етапі 
питання управління персоналом набувають особливої актуальності [6]. 

Проблеми управління персоналом досліджувались у працях 
представників класичної науки: Г.Форд, А.Маслоу, так і сучасних 
вітчизняних авторів: М. Виноградський, В Савченко, М. Демешній,            
А. Зелешков, С. Крушельницька, Р. Хміль, Ю. Палеха, Є. Нікольський,            
Д. Дорохов, А. Турчинов, В. Бакушенко та багато інших. 

Психологічні аспекти знайшли відображення у працях академіка І. Беха, 
О.Воронька, Л. Титаренко.  

Аналіз зазначених вище праць науковців дає змогу стверджувати що 
раціональне подання процесів добору й відбору кадрів повинні ґрунтуватися 
на наукових засадах, оскільки помилки, допущені у їх здійсненні, негативно 
позначаться на ритмічності і ефективності діяльності виробничо-
господарської організації і на соціально-психологічному кліматі колективу. 

Добір кадрів – процес пошуку потенційних працівників і формування бази  
даних про них для наступного залучення на вакантні або на ті, що стануть 
вакантними, посади і робочі місця [2]. 
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Пошук працівників на зовнішньому ринку праці означає спрямування 
пропозицій щодо працевлаштування для всіх бажаючих, які перебувають 
поза межею даної організації. Його перевагою є ймовірність появи 
організації нових компетентних кандидатів. 

Різновидом внутрішнього пошуку кандидатів є ведення баз даних, що 
містять інформацію про кандидатів, яким раніше було відмовлено у прийомі 
на роботу, а також про звільнених працівників. За потреби з цими особами 
встановлюють відповідні контакти; 

- розміщення оголошень у засобах масової інформації. Завдяки їм 
пропозиція організації може потрапити до багатьох кандидатів. Незважаючи 
на те що на оприлюднення оголошень потрібні значні кошти, вони є 
сигналом для ринку, що в організації усе добре, оскільки вона потребує 
нових працівників. Вагому роль при цьому відіграє належно продуманий 
текст оголошення. Воно повинно бути зрозумілим, зручним для читання, 
детально характеризувати умови пропонованого місця праці, вимоги до 
профілю кандидатів; 

- використання державної служби зайнятості. Центри зайнятості 
володіють базами даних про кандидатів на певні робочі місця, видають 
брошури і бюлетені з інформацією про пошукувачів робочих місць, аналізом 
локального ринку праці і зміною на ньому. Часто вони надають консультації 
організаціям, які потребують нового поповнення, іноді за власною 
ініціативою пропонують їм претендентів; 

- залучення кадрових агенцій. Такі послуги є недешевими і залежать від 
гарантій, які надає агенція щодо обраного кандидата. Якщо він не 
виправдовує очікувань, агенція пропонує іншу кандидатуру. При цьому 
агенції користуються різноманітними техніками відбору кандидатів. До 
послуг кадрових агенцій найчастіше вдаються, маючи потребу у фахівцях 
рідкісних кваліфікацій, менеджерах; 

-  спеціалізовані агенції з лізингу персоналу. За відповідну плату вони 
надають в оренду організаціям технічних працівників офісних служб, 
фахівців з інформатики, охоронців, осіб для виконання некваліфікованих 
робіт (вантажники, прибиральники тощо); 

-      взаємодія з навчальними закладами. Організації, які дбають про 
свою перспективу, повинні мати з ними постійні контакти. Недоліком такого 
підходу є можливість отримання висококваліфікованих працівників, але без 
належного виробничого досвіду. Пом’якшенню цього чинника сприяє 
залучення кандидатів до проходження студентами в організації виробничої 
практики [4]. 

Поширеною стає практика укладання організаціями угод з навчальними 
закладами на підготовку фахівців за індивідуальними програмами, що 
адаптувало б їх до умов і потреб майбутнього місця працевлаштування. 

Процес добору кадрів – надзвичайно складна і відповідальна ділянка 
роботи служб персоналу. Створена в результаті цього процесу широка база 
даних про потенційних кандидатів дає можливість організації відібрати серед 
них найпридатніших осіб для укладення з ними трудових угод. 
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При дослідженні придатності кандидатів до роботи в організації 
використовують: аналіз документів, біографічних даних, кваліфікаційні 
розмови, практичне випробування вмінь кандидата, тестові випробування, 
графологічні експертизи, іноді – перевірку на «детекторі брехні»[4]. 

Вибір конкретних методів залежить від прийнятої в організації 
процедури, а також від особливостей робочих місць, на які добирають 
кандидатів. Наприклад, претендентів на робоче місце робітника немає 
потреби тестувати чи піддавати графологічній експертизі, однак вони можуть 
бути використані при дослідженні придатності кандидата на вакантне місце в 
апараті управління. 

В останні  часи  стало «модним»  застосування   «детекторів брехні» 
(поліграфи), вважаючи, що це дає змогу визначити правдивість поданої 
претендентом інформації. Завдяки поліграфам досліджують фізіологічні 
реакції людського організму (частота дихання, серцебиття, тиск крові, 
вологість шкіри) під час відповідей на розроблені за спеціальною програмою 
запитання. 

Застосування поліграфів має психолого-емоційні і правові аспекти. 
Психолого-емоційні аспекти полягають у тому, що це випробування 
пов’язане з певним психологічним стресом для особистості, тому таке 
оцінювання дає гарантій його об’єктивності. Крім того, складним є 
встановлення зв’язку між запитаннями і емоційною реакцією на них. 

Правовий аспект полягає у тому, що застосування поліграфа не 
передбачено чинним законодавство України з праці і може трактуватися як 
втручання у приватне життя людини, оскільки багато запитань, що 
ставляться під час перевірки на поліграфі, не стосуються змісту майбутньої 
трудової діяльності.                                                                           

Очевидно, застосовувати поліграф можна лише за згодою претендентів 
при наймі на робочі місця з підвищеною відповідальністю, які мають 
особливо важливе значення для нормального функціонування організації. 

Отже, основними критеріями ефективності  добору і відбору працівників 
є відповідність якостей осіб, з якими укладено трудові договори, вимогам 
робочих місць, витратам на пошук персоналу і його організаційне 
забезпечення ефективність праці персоналу організації чи підприємства.  
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1. Буднік М.М., І.С. Пономаренко.  Створення ефективного процесу   відбору 
персоналу  // Бізнесінформ. -  № 2, - 2014. 
2. Довган   Л.Є. Практикум з управління персоналом - Київ:  НТУУ, «КПІ», 
2011.    
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4. Федорови А.С., В.І. Бокій УДК 331.108 Сучасні проблеми у процесі 
відбору та найму персоналу //«Проблеми економіки та управління 
підприємством - Вісник «КНУТД», 2014 №1. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
СУТНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 Теорія стратегічного управління базується на таких загальних  
методологічних підходах до управління як системному, процесному, 
організаційному, ресурсному та інших. Ефективність стратегічного 
управління залежить від базових напрямків, а саме - зростання, розширення, 
захист або розвиток. З урахуванням мети даного дослідження базовим 
напрямком буде виступати – розвиток. Оскільки, розвиток в організації має 
багатогранний характер, а саме економічний розвиток, інноваційний 
розвиток, розвиток окремих складових, які мають безпосередній вплив на 
перші два типи розвитку, то доцільно буде розглядати питання стратегічного 
управління інноваційним розвитком підприємства саме з позиції системному 
підходу. 

Спочатку відмітимо, що більшість науковців в своїх дослідженнях 
приділяє увагу таким категоріям як: інноваційний розвиток підприємства, 
стратегія інноваційного розвитку підприємства, економічний розвиток 
підприємства, стратегія економічного розвитку підприємства тощо. Роботи 
присвячені питанням управління інноваційним розвитком підприємства в 
науковій літературі майже не зустрічаються[2]. На нашу думку, вкрай 
важливо саме управляти інноваційним розвитком підприємства, для чого 
необхідно сформувати концепцію стратегічного управління інноваційним 
розвитком підприємства. 

Концепція стратегічного управління інноваційним розвитком 
підприємства буде полягати у наступному: 

- розкрити сутність і зміст таких категорій як стратегічне управління, 
стратегія інноваційного розвитку підприємства, інновація підприємства, 
інноваційний розвиток підприємства та визначити об’єкт та предмет 
наукових досліджень у сфері стратегічного управління інноваційним 
розвитком підприємства[4]; 

- на підставі сутнісного змісту зазначених категорій визначити можливі 
напрями інноваційного розвитку підприємства; 

- встановити взаємозв’язок напрямів інноваційного розвитку 
підприємства із складовими інтелектуального капіталу підприємства, 
визначити принципи стратегічного управління інноваційним розвитком 
підприємства; 

- розробити систему стратегій інноваційного розвитку підприємства з 
урахуванням напрямків інноваційного розвитку та їх взаємозв’язку із 
складовими інтелектуального капіталу підприємства та обґрунтувати систему 
оціночних показників та індикаторів інноваційного розвитку підприємства; 
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- розробити ефективний організаційно-економічний механізм 

управління інноваційним розвитком підприємства[4]. 

Існуючі підходи вітчизняних науковців до визначення сутності стратегії 

інноваційного розвитку підприємства для кращого розуміння їх змісту (табл. 1). 

  

Таблиця 1 

Теоретико-методичні підходи до визначення сутності стратегії 

інноваційного розвитку підприємства 

 

Джерело Зміст 

Шацька Е.Ш. [1] «Cтратегія інноваційного розвитку підприємства» - розробка 

системи планових дій, спрямованих на досягнення цілей 

інноваційного розвитку підприємства, шляхом створення 

сприятливого інноваційного середовища або вигідного 

пристосування до нього, базуючись на акумулюванні, використанні 

та оптимізації ресурсів підприємства, результатом чого має стати 

підвищення якості продукції, конкурентоздатності підприємства, 

зниження витрат; 

Щепкіна Н.М. [2] Cтратегія інноваційного розвитку підприємства – це планування та 

реалізація заходів щодо досягнення поставлених цілей, виражених у 

конкретних числових параметрах. Ці заходи спрямовані на 

посилення ринкових позицій підприємства шляхом виготовлення і 

реалізації інноваційних продуктів, впровадження нових технологій і 

процесів. 

Кравченко О.О. 

[3] 

Cтратегію інноваційного розвитку аграрних підприємств 

пропонується розглядати як систему планових і прогнозованих дій, 

спрямованих на використання повного інноваційно-технологічного 

циклу для досягнення певних цілей. Кожна обрана стратегія повинна 

пристосовуватися до умов, що змінюються. 

Князєва О.А.[4] Cтратегія інноваційного розвитку являє собою науково-обґрунтовану 

систему розвитку суб’єкта підприємницької діяльності, що, 

використовуючи наявний ресурсний потенціал, здатна забезпечити 

стабільний інноваційно-активний розвиток суб’єкта в 

конкурентному середовищі. 

Корнух О.В.. [5] Cтратегію інноваційного розвитку слід розглядати як систему 

довгострокових концептуальних установок розподілу ресурсів при 

зміні зовнішніх і внутрішніх умов функціонування. 

 

Слід відмітити, що в зарубіжній літературі наробки в цьому питанні 

відсутні. 

Мета стратегії буде полягати у забезпеченні рівня інноваційного 

розвитку підприємства, який призводитиме до прогресивних змін його 

якісного стану. А сутність стратегії –  в розробці системи управління 

інноваційним розвитком підприємства. Сформуємо власне бачення стратегії 

інноваційного розвитку підприємства – розробка системи управління з метою 

підтримки такого рівня інноваційного розвитку підприємства, який 
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забезпечуватиме прогресивні зміни його якісного стану за рахунок гнучкого 
адаптаційного механізму до мінливих умов зовнішнього середовища та 
оптимального використання внутрішніх можливостей. 

Щодо визначення сутності категорії «інновація», то авторський погляд 
полягає в тім, що необхідно розмежовувати дану категорію із 
загальнотеоретичних та предметно-прикладних позицій. «Інновація 
підприємства» представляє собою ефективний  інструмент економічного 
розвитку підприємства в умовах глобалізації на основі введення нового або 
значно вдосконаленого продукту (товару або послуги), процесу, нового  
методу  маркетингу  або  нового  організаційного методу  в його діяльності, 
який базується на ефективному використанні як власних інтелектуальних 
ресурсів й людського інтелектуального капіталу так і залучених, з метою 
підвищення економічної ефективності й отриманні конкурентних переваг у 
довгостроковій перспективі[3]. Таке визначення інновації підприємства має 
певні переваги, оскільки системно розкриває зміст цієї категорії і ґрунтовно 
відображає її характерні риси. 

Запропонована комбінація напрямів інноваційного розвитку 
підприємства визначатиме  мету відповідної стратегії інноваційного розвитку 
підприємства з урахуванням стратегії розвитку інтелектуальних ресурсів та в 
залежності від виду економічного розвитку підприємства. Такий підхід            
до формування стратегії інноваційного розвитку підприємства є 
комплексним, системним та гармонічно поєднує в собі різні аспекти розвитку 
підприємства. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сьогоднішньому світі особливістю будь-якого виробництва єйого 

орієнтація на людину. Це означає, шо організації стають втіленням сукупного 
професійного, творчого та мотиваційного потенціалів їх 
працівників.Персонал є найважливішою частиною підприємства і являє 
собою один з найбільш цінних ресурсів інноваційного розвитку. Запорука 
успішної діяльності організації - це його персонал зі своїми навичками, 
вміннями, кваліфікацією та ідеями. Постійний розвиток персоналу, пошук 
нових підходів до управління персоналом є необхідними атрибутами 
успішного функціонування організації. Таким чином, з вищесказаного 
випливає актуальність даної теми. 

Гарна організація прагне максимально ефективно використовувати 
потенціал своїх працівників, створюючи всі умови для найбільш повної 
віддачі співробітників на роботі і для інтенсивного розвитку їхнього 
потенціалу. 

Можна сказати, шо в даний час світова економічна наука підійшла до 
межі, коли усвідомлюється той факт, що економічний розвиток і 
забезпечення зростання продуктивності праці та випуску продукції все 
більшою мірою залежить віл компетентних управлінців і 
висококваліфікованих трудових ресурсів. 

Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, результатів 
наукових досліджень у галузі управління персоналом, показав, шо для будь-
якої організації соціально-компетентні співробітники, котрі володіють 
професійною компетентністю, творчими здібностями, ерудицією, досвідом 
роботи, діловою активністю та чисто людськими якостями - одна з 
найважливіших умов реалізації її цілей й ділового процвітання, 
якнайшвидшого отримання кінцевих результатів праці з мінімальними 
затратами [2]. 

Співробітники найважливіше надбання будь-якої організації, яке треба 
зберігати, розвиватита використовувати для досягнення кінцевих цілей. Від 
характеру та якості персоналу безпосередньо залежать економічні, соціальні 
та інші можливості організації. Тому до персоналу необхідний інтегрований 
підхід з точки зору всієї організації як системи. На сучасному етапі 
економічною розвитку будь які управлінські рішення повинні враховувати 
людський аспект. 

Узагальнюючи висловлене вище, можна відзначити, що суть сучасного 
етапу в управлінні персоналом складають: 

1) представлення управління людськими ресурсами на вищому рівні 
керівництва організацій; 
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2) залучення персоналу до визначення стратегії та організаційної 
структури компанії; 

3) участь усіх лінійних керівників у реалізації єдиної політики в галузі 
управління персоналом; 

4) інтеграція діяльності менеджерів з персоналу та лінійних керівників 
у всіх підрозділах і на всіх рівнях при вирішенні питань, пов'язаних з 
персоналом і досягненні поставлених цілей[3]. 

Система управління персоналом являє собою відносно автономну та 
специфічну підсистему загальної системи управління організацією. 

Розглядаючи систему управління персоналом як інновацію, можна 
зробити висновок про те, шо вона має особливості, притаманні будь-якому 
нововведенню. По-перше, зміни в системі управління персоналом націлені на 
вирішення певних проблем у відповідності зі стратегією розвитку організації. 
По-друге, неможливо заздалегідь визначити точний результат, до якого вони 
можуть привести. По-третє, зміни системи управління персоналом можуть 
викликати конфліктні ситуації, пов'язані з опором працівників, неприйняттям 
ними нововведень. І, нарешті, зміни системи управління персоналом дають 
мультиплікаційний ефект, тобто викликають відповідні зміни в інших 
підсистемах організації, завдячуючи тому, шо вони стосуються 
найголовнішої складової організації- її співробітників. 

Провівши аналізнаукових досліджень у галузі управління персоналом, 
можна виділити такі напрями впровадження інновацій у кадрову роботу: 
розвиток персоналу, управління діловою кар'єрою. 

Hа основі аналізу еволюції поглядів на персонал організації можна 
зробити висновок, шо перехід на більш ефективну концепцію управління 
людськими ресурсами передбачає виведення сформованої системи 
управління з рівноваги і, по суті, вибудовування її заново на базі нових 
правил та підходів [1]. 

Наявність високозначимих кореляцій між успіхами компаній в галузі 
управління людськими ресурсами та фінансовими показниками їх діяльності 
переконливо показує, що грамотне та сучасне управління людськими 
ресурсами слід розглядати як найважливіший фактор забезпечення 
ефективності організації. 

Отже, людський ресурс як інноваційна складова розвитку стає 
стратегічною конкурентною перевагою. З'являється необхідність навчитися 
управляти людськими ресурсами в системі управління підприємствами, 
ефективно використовувати знання, навички та вміння персоналу, розвивати 
потенційні можливості співробітників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

 
В умовах обмежених виробничих ресурсів умови ринкового змінного 

середовища їх використання є основою економічної свободи як виробників 
товарів та послуг, так і споживачів матеріальних благ. У процесі планування 
забезпечується необхідна рівновага між виробництвом і споживанням 
продукції, величиною ринкового попиту на товари і послуги та обсягом їх 
пропозиції, що є особливим в системі надання туристичних послуг [2]. 

У сфері туризму фахівцями Всесвітньої туристської організації 
сформульовані три основних принципи сталого розвитку, що в сучасних 
умовах постійно трансформують та удосконалюють : 

- екологічна стійкість забезпечує сумісність розвитку туризму з 
підтримкою базових екологічних процесів, біологічної різноманітності та 
біологічних ресурсів; 

- соціально-культурна стійкість; яка формує та забезпечує розвиток, 
сумісний з культурою, самобутністю і життєвими цінностями місцевого 
населення; 

- економічна стійкість забезпечує; економічну ефективність розвитку 
туризму і такий стан, при якому обраний метод менеджменту та розподіл 
ресурсами дає можливість їх використання майбутніми поколіннями [5]. 

Стратегічний менеджмент в туризмі здійснюється в діапазоні від 
макронаціонального і регіонального до мікролокального таким чином, щоб 
кожен рівень фокусувався на різного ступеня деталізації і опрацювання 
планових рішень, а також враховував певну специфіку кожного рівня. 

На міжнародному рівні плануються в основному послуги з міжнародних 
перевезень, тури і потоки туристів з різних країн, міжнародні маркетингові 
стратегії і рекламні кампанії. 

На національному рівні в межах розвитку індустрії туризму планування 
полягає в тому, щоб визначити перспективи й визначити райони розвитку 
туризму, що містять ті чи інші туристські визначні пам'ятки, а також у 
виробленні національної туристської політики [1]. 

Стратегічний менеджмент в розвитку туризму розглядається як система 
підготовки, розробки та організації виконання комплексу стратегічних 
рішень, спрямованих на забезпечення балансу інтересів у вирішенні проблем 
розвитку туризму, а також збільшення і розвиток туристичного потенціалу і 
конкурентних переваг регіону, міста, туристського об'єкта. 
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Особливості стратегічного підходу до планування розвитку туризму 
дозволяють виділити наступні складові: 

- Націленість на довготривалу перспективу; 
- Розвиток цілісного і інтегрованого планування, контролюючого            

процес змін через формування довгострокових цілей туристського             
розвитку; 

- Орієнтація процесу прийняття рішень на розгортання наявних 
туристських ресурсів, яка багато в чому визначає курс майбутнього розвитку 
туризму. 

Здійснювати постановку і вирішення стратегічних завдань в умовах 
сучасності рекомендується поетапно. Кожен етап може бути 
охарактеризований певним порядком туристської діяльності. На 
початковому, одному з перши, етапі стратегічне планування передбачає 
вироблення концепції туристської політики, яке формує пакет 
функціональних стратегій на тривалий період [3]. 

Другий етап грунтується на програмуванні впливів. Вирішальне 
значення в розробці заходів, які об'єднують економічну, соціальну, 
господарсько-організаційну та інші сфери діяльності, можуть мати цільові 
проблемні програми, орієнтовані на досягнення поставлених завдань, в галузі 
туризму. 

Третій етап передбачає вироблення комплексу регулюючих впливів, що 
забезпечують реалізацію намічених заходів. 

Найважливішим етапом стратегічного планування є ситуаційний аналіз, 
що включає збір і оцінку великої інформаційної бази, що характеризує 
ситуацію, що склалася. Саме стратегічний аналіз є вихідним пунктом 
прогнозно-аналітичних робіт з визначення перспектив соціально-
економічного розвитку туризму. 

Процес формування і реалізації стратегій передбачає розробку 
конкретних заходів і механізму їх реалізації, розподіл ролей і 
відповідальності, а також розробку систем моніторингу. За рахунок не 
відповідності та дисбалансу процесів[ 3]. 

Критичним фактором успіху в реалізації стратегії є організаційні 
процедури вирішення стратегічних завдань. Може виникнути необхідність у 
зміні структури місцевих органів управління і підготовки персоналу. 
Останній етап стратегічного планування передбачає організацію оцінки, 
зворотного зв'язку і систем контролю, що забезпечують виконання 
поставлених завдань. Більшість невдач стратегічного планування доводиться 
на етап реалізації, що найчастіше викликано недостатньою узгодженістю, 
місцевими розбіжностями, невідповідністю тактичних дій реалізованих 
стратегій, недоліками в проведенні прогнозно-аналітичних робіт. 

По застосуванню особливостей сфери послуг в туристичних регіонах - 
досить складний процес, в основу якого має бути покладено дотримання 
основоположних принципів: цілеспрямованості, системності, комплексності, 
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соціальної захисту населення і навколишнього середовища від негативних 
наслідків, ефективності, адаптивності, балансу інтересів і легітимності [4]. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Забезпечення економічної стійкості торговельних підприємств в умовах 
конкуренції полягає в обґрунтуванні та запровадженні ефективної цінової 
політики. Цінова політика торговельних підприємств є відмінною від 
системи ціноутворення інших суб’єктів господарювання. Специфічними 
рисами цінової політики торговельних підприємств є торговельна надбавка. 
Відповідно до її рівня буде залежати кінцевий економічний результат 
торговельного підприємства. Більшу частину витрат обігу складає вартість 
товарних ресурсів, тобто ціна виробника. Ця вартість залежить від обсягів 
замовлень товарів торговельними підприємствами та можливості отримання 
відповідних знижок до ціни виробника.  

Оскільки діяльність торговельних підприємств спрямована на 
формування досить широкого товарного асортименту, то їхня цінова 
політика орієнтована на визначення диференційованого рівня торговельної 
надбавки. Необхідно зазначити, що ступінь гнучкості цінової політики 
торговельних підприємств має обмежений характер щодо окремих сегментів 
споживачів, часу на формування товарних запасів у зв’язку зі зміною 
постачальників тощо. 

Однією з особливостей формування цінової політики підприємств 
торгівлі є те, що вони змушені значною мірою орієнтуватися на цінову 
політику виробників. На визначення кінцевої ціни товару виробників значно 
впливають витрати з придбання сировини, робочої сили, окремих 
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компонентів товару, на транспорт, рекламу, охорону навколишнього 
середовища. Ці витрати не можуть повністю контролюватись підприємством, 
але необхідно ураховувати їх при ціноутворенні. Цього можна досягти 
декількома способами: 

зі зростанням витрат підприємство підвищує ціни на свою продукцію, 
перекладаючи всі наслідки їх підвищення на споживачів. 

підприємство може частково компенсувати підвищення витрат            
за рахунок своїх внутрішніх резервів, не змінюючи асортименту            
продукції. 

підприємство може змінити самі вироби, але зберегти рівень цін. Це 
зазвичай використовується під час виробництва товарів масового попиту, на 
які поширюються довгострокові ціни. 

підприємство може вдосконалювати продукцію до такого рівня,             
що зростання ціни не розглядається покупцями як надзвичайний,            
а пов’язується з підвищеним комфортом, високою якістю,            
престижем. 

зі зниженням витрат підприємство може зменшувати ціни на продукцію 
або залишити їх незмінними, підвищив свою частку прибутку            
[ 2, c. 405]. 

Цілі цінової політики поділяють на три групи: цілі, орієнтовані на збут; 
цілі, орієнтовані на прибуток; цілі, орієнтовані на існуючу ситуацію             
[3, c. 73]. 

У процесі розробки ефективної цінової політики торговельні 
підприємства мають керуватися наступними принципами: 

– забезпечення взаємозв’язку цінової політики із стратегічними 
напрямами господарської діяльності щодо зростання обсягів товарообігу, 
оптимізації витрат обсягу та збільшення чистого прибутку; 

– врахування сегментів споживачів за рівнем їх платоспроможного 
попиту; 

– врахування комплексу маркетингу та результатів маркетингових 
досліджень; 

– врахування рівня торговельного обслуговування споживачів; 
– забезпечення гнучкості та швидкого реагування шляхом адаптації до 

ринкових змін тощо. 
Необхідно зазначити, що визначені принципи відповідають сучасному 

стану господарської діяльності торговельних підприємств та умовам 
конкуренції на споживчому ринку [1, c. 123]. 
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Можна виділити 9 етапів розробки цінової політики підприємства торгівлі 
(рис. 1). 

Рис. 1. Етапи розробки цінової політики 
 
За результатами формування ефективної цінової політики торговельні 

підприємства мають розробити дієву стратегію і тактику її запровадження. У 
практичній діяльності торговельні підприємства використовують різні цінові 
стратегії. Найбільш поширеними з них є: стратегія високих цін; стратегія 
низьких цін; стратегія середніх цін; стратегія диференційованих цін; 
стратегія пільгових цін; стратегія єдиних цін; стратегія гнучких цін; стратегія 
стабільних (стандартних) цін; стратегія нестабільних цін; стратегія            
цінового лідерства; стратегія конкурентних цін; стратегія престижних цін; 
стратегія «психологічних» цін; стратегія тісного ув’язування цін з якістю 
товару тощо. 

Кожне торговельне підприємство, формуючи цінову політику, має 
враховувати конкретні умови своєї операційної діяльності та специфіку 
асортименту товарів, що пропонуються. Урахування впливу усіх чинників у 
комплексі дозволить підприємствам формувати гнучку та ефективну 
політику ціноутворення, що дозволить підвищити рівень стратегічного 
управління підприємством та забезпечити реалізацію його цілей. 

Формування інформаційного забезпечення процесу ціноутворення торговельного 
підприємства 

Моніторинг чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та оцінка їх впливу на 
систему ціноутворення торговельного підприємства 

Встановлення цілей ціноутворення відповідно до стратегічної мети діяльності 
торговельних підприємств, результатів оцінки впливу чинників та кон’юнктури 
споживчого ринку  

Вибір методу ціноутворення та врахування принципів формування цінової політики 
торговельного підприємства  

Обґрунтування рівня торговельної надбавки за товарним асортиментом 
торговельного підприємства  

Встановлення остаточних цін  

Розробка стратегії і тактики запровадження цінової політики торговельного 
підприємства (визначення можливих ризиків зміни цін; напрями оптимізації витрат 
обіг; Корегування цін з урахування реакції конкурентів, споживачів, постачальників 
та інших суб’єктів споживчого ринку) 

Оцінка ефективності цінової політики торговельного підприємства 

Опрацювання напрямів удосконалення цінової політики торговельного підприємства 
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Отже, забезпечення ефективності цінової політики залежить від 
правильного формування цілей ціноутворення та методичного 
інструментарію визначення остаточної ціни. Розробка цінової політики 
торговельними підприємствами передбачає ряд етапів, що мають на меті 
забезпечити економічну стійкість та конкурентоспроможність підприємства. 
Ефективно розроблена та запроваджена цінова політика забезпечить 
торговельним підприємствам зростання обсягу товарообігу, оптимізації 
витрат обігу та збільшення чистого прибутку. 
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 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
Завдання, які  постають перед людьми, в більшості випадків потребують 

колективних зусиль. Беручи до уваги  індивідуальність свідомості та 
поведінку  людини - істоти соціальної, частини соціального  середовища. 
Тому людина не лише відчуває на собі вплив соціальних груп, але за 
допомогою них отримує досить значну частину інформації про навколишній 
світ та організовує власну поведінку, при цьому беручи до уваги соціальні 
(групові) стандарти та цінності. Адже, колективом особи можуть досягти 
значних  результатів, ніж окремий індивід.  

Варто зазначити, що можливості працівника завжди залишались 
обмеженими. Колективна робота досить добре відбивається на результаті, 
зокрема  індивідуальній ефективності, тому обрана тема є актуальною. 

Проблеми командного менеджменту досліджуються в  працях таких 
науковців як У. Шутц, К. Левін, Б. Тукман, А. Маслоу, М. Белбин, Є. Мэйо.  

Тим-менеджмент або командний менеджмент - окремий напрямок в 
менеджменті організації, присвячений командному управлінню. Командна 
робота  - одна з найперспективніших технологій підвищення ефективності 
менеджменту. Взаємозвірка, взаємопідтримка та взаємозамінність, 
доцільність загальних цінностей і цілей, колективна відповідальність щодо 
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результатів праці, розвиток та використання не лише  індивідуального, а й 
групового потенціалів – основа командного менеджменту [5, c. 47].  

Командне управління має наступні переваги: 
– співробітництво на противагу конкуренції; 
– збільшення можливостей кожного працівника; 
– уміння ризикувати, а не лише контролювати; 
– децентралізація прийняття управлінських рішень; 
– колегіальні відносини на противагу авторитарності. 
Щоденні збори - інструменти процесу командоутворення. Це 

ефективний, доступний та очевидний засіб, який згуртовує  команду. 
Проведення зборів – першочергове завдання керівника, якому необхідно 
оцінити очікування, бажання та звички співробітників. 

Для створення надійної команди, менеджер зобов’язаний провести  
трудомістку роботу для забезпечення співпраці між працівниками [1, с. 242-
243]. Тимбілдинг або система командотворення - один з найбільш 
ефективних методів командної роботи, завдяки здійснюються установки 
співробітників організації й вирівнюються компетентності в області 
командного менеджменту. 

Командотворення розглядають  з двох підходів: підхід залучення 
персоналу ( Employee Involvement) – службовців нижчої ланки – до процесу 
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].  

Вaрто зaзнaчити, що в Укрaїні комaндний менеджмент з'являється із 
середини 1990 років, однaк широке зaстосувaння стaв одержувaти тільки в 
цей чaс. Серед причин його популярності – зростaння числa злиттів і 
поглинaнь у вітчизняному бізнесі, a тaкож необхідність змінювaти 
корпорaтивну конфігурaцію, підбудовуючи її під вимоги чaсу [2, с 62-63]. 

Комaндa обов’язковa повиннa бути підзвітною. Комaнднa підзвітність -
 це певні обіцянки, які лежaть в основі двох aспектів ефективних комaнд: 
зобов'язaння і довіри. Взaємнa звітність не може виникнути з примусу, aле 
коли комaндa поділяє зaгaльне признaчення, цілі і підхід, взaємнa звітність 
виникaє як природнa склaдовa. 

Для комaнди вaжливо нaявність у співробітників комбінaції 
взaємодоповнюючих нaвичок, що склaдaють три кaтегорії: 

- технічнa aбо функціонaльнa експертизa; 
- нaвички вирішення проблем і прийняття рішень; 
- міжособистісні нaвички (прийняття ризику, кориснa критикa, aктивну 

слухaння тощо). 
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Якіснa комaнднa роботa приводить до знaчної зміни якості робочої сили, 
оскільки спільнa роботa вимaгaє сaмоврядувaння і ширшого інформувaння 
членів комaнди. Люди в групaх розрізняються зa віком, стaттю, освітою, 
культурою, вірувaнням і цінностям.  

Комaндні рішення приймaються нa підстaві бaчення ситуaції і 
узгоджених цілей, що поділяються членaми комaнди. При цьому 
зaгaльнокомaндні цілі мaють бути зв'язaними із стрaтегією і політикою 
оргaнізaції. Крім того, комaндa сaмостійно виробляє прaвилa і процедури 
обговорення проблем і способи вирішення поточних зaвдaнь. Тобто, 
регулятори своєї діяльності комaндa сaмa виробляє знaчною мірою і 
відповідaє зa успіх дорученої їй спрaви. Вонa несе колективну 
відповідaльність перед оргaнізaцією, a індивідуaльно кожен відповідaє перед 
усією комaндою.  

Комaндa є ефективною тa успішною, якщо вонa включaє нaступні 
чинники: позитивнa  aтмосферa; зaвдaння постaвлені чітко; члени групи 
беруть до увaги зaувaження тa побaжaння один одного; в обговоренні 
принципових питaнь беруть учaсть усі члени групи; у ході обговорення 
зaохочується як висловлення ідей, тaк і вирaз відчуттів; конфлікти і 
розбіжності між членaми групи центруються нaвколо ідей і методів, a не 
осіб; групa усвідомлює, що ухвaлює рішення, яке ґрунтується нa згоді, a не 
нa голосувaнні більшості. Зa тaких умов комaндa не лише успішно виконує 
свою місію, aле і зaдовольнить особисті тa корпорaтивні потреби своїх 
членів.  

Члени ефективної та успішної команди 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. Адже, 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, командний менеджмент є ефективним методом активізації 
діяльності персоналу. Формування успішної команди на підприємстві – це 
можливість якісно змінити існуючу систему управління, вибудувати 
найбільш продуктивну форму організаційної взаємодії, забезпечити 
ефективність діяльності й підвищити конкурентоспроможність підприємства. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

Нестабільність бізнес-середовища зумовлює необхідність вирішення 
проблем гнучкої адаптації підприємств до зовнішніх змін у процесі 
досягнення цілей їх розвитку. Відповідно до цих змін та умов 
функціонування підприємств змінюються методи прийняття управлінських 
рішень та нагальною стає потреба щодо застосування стратегічного 
управління. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває пошук 
альтернативних рішень в системі стратегічного управління підприємствами, 
зростає роль і значення процесу розробки та реалізації стратегії підприємств. 

Дану проблематику у своїх працях досліджували такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як Мирошниченко Н., Муляр Т.С., Парій І.В., І. Ансоф,            
Г. Мінцберг та інші. 

Метою дослідження є визначення особливостей стратегічного 
управління підприємств в умовах невизначеності. 

Як показує практика, діяльність вітчизняних підприємств у ринкових 
умовах неможлива без планування господарської діяльності на усіх її рівнях, 
починаючи від оперативного, закінчуючи тактичним і відповідно 
стратегічним. Стратегічне управління – це складний процес, без реалізації 
якого неможливий розвиток підприємств, адже воно включає постійний 
аналіз, моніторинг середовища організації як зовнішнього, так і 
внутрішнього, і з урахуванням цього вироблено відповідні програми дій 
підприємства. Проте успішне стратегічне управління повинно ґрунтуватись 
на виробленому концептуальному підході з урахуванням стратегічних змін 
[3, с. 245]. 

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його 
фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з 
основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. 
Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно 
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вимальовує загальні контури майбутнього організації. В якості засобів – 
показує, як ця ціль повинна досягатися [1, с. 221]. 

Для ефективного функціонування організації, її спроможності 
дотримуватись визначених цілей, при цьому бути гнучкою і протистояти усім 
викликам мінливого середовища система менеджменту організації повинна 
[3, с. 246]: 

- визначити напрями розвитку; 
- забезпечити оптимальний розподіл ресурсів; 
- досягти достатнього рівня мотивації; 
- ліквідувати опір змінам; 
- залучити працівників до розробки стратегії; 
- налагодити систему зворотних зв’язків; 
- встановити контроль за виконанням стратегії. 
Формування стратегії діяльності організації здійснюється вищим 

керівництвом або топ-менеджментом фірми, через наявність у них бачення 
розвитку організації і так званого стратегічного мислення. Під цим 
мисленням розуміється уміння серед обставин, які склалися, побачити 
довгострокову перспективу і майбутні вигоди від неї. 

Стратегічне планування сфокусоване на прийнятті оптимальних 
стратегічних рішень, тоді як стратегічне управління пов’язане з досягненням 
стратегічних результатів: нових ринків, нових товарів, нових технологій. 
Головними недоліками застосування в практиці діяльності підприємств 
стратегічного планування є низький рівень обґрунтованості планових 
документів, відсутність системи контролю і механізму коригування 
стратегічних планів. 

Розробка і формування стратегії передусім передбачають процес 
стратегічного планування, який потребує виконання таких дій [3, с. 246]: 

- визначення напряму розвитку організації; 
- формулювання загальних стратегій; 
- аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ організації; 
- визначення можливостей та загроз; 
- визначення головних питань, які потрібно вреґулювати; 
- розроблення стратегій стосовно кожного з питань; 
- перегляд стратегічного плану та порядок його ухвалення; 
- планування впровадження стратегій. 
Процес розробки стратегії, який включає стратегічне планування та 

стратегічне управління, дозволяє [2, с. 292]: 
- підтримувати спрямований у майбутнє спосіб мислення та поведінки; 
- координувати рішення та дії в галузі маркетингу; 
- слугує для інформування співробітників про цілі та необхідні ресурси; 
- мотивує співробітників, якщо від досягнення цілей підприємства 

залежить досягнення їх особистих цілей (кар’єра, зарплата); 
- створює передумови для оцінки та контролю результатів. 
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Забезпечення ефективної діяльності підприємств забезпечується 
стратегічною стійкістю, яку визначають як здатність підприємства досягати 
місії та поставлених стратегічних цілей за постійного дестабілізуючого 
впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, зберігаючи свою 
цілісність і гармонійний розвиток. При цьому управління забезпеченням 
стратегічної стійкості підприємства спрямоване на розвиток здатності 
системи пристосовуватися до умов, які змінюються в контексті загальної 
стратегії підприємства, отже, стратегічно стійке підприємство є таким, що 
успішно реалізує стратегічні зміни, що постійно діють на підприємстві в 
ринкових умовах. 

Стратегічні зміни як результат впливу зовнішнього середовища в 
діяльності підприємства можуть передбачати [3, с. 249]: 

- модифікацію організаційної структури управління (у напрямі 
реорганізації чи реінжинірингу); 

- формування нової інформаційної чи комунікаційної технології; 
- вдосконалення організаційної культури; 
- покращення системи стимулювання працівників; 
- вдосконалення методів і стилю управління; 
- підвищення кваліфікації і компетенції працівників у контексті 

розвитку стратегічного мислення; 
- перегляд існуючої стратегії; 
- скорочення або згортання виробництва; 
- ліквідацію опору змінам; 
- вихід на нові ринки збуту. 
Отже, будь-яке підприємство в умовах невизначеності, яке потребує 

розвитку з метою збільшення прибутків, охоплення більшої частки ринків, 
отримання конкурентних позицій чи інвестиційних вливань, повинна 
опиратись на стратегічне управління. Модель стратегічного управління в 
умовах динаміки зовнішнього середовища покликана забезпечити реалізацію 
циклу стратегічного управління на підприємствах. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 
 

За весь період існування незалежної України державна політика була 
направлена на реалізацію недоцільних та непослідовних реформ, які мають 
галузевий характер, неузгоджені структурні пріоритети розвитку, спрямовані 
на вирішення поточних проблем. Це не дозволило сформувати демократичну 
державу з ефективно функціонуючою соціально орієнтованою ринковою 
економікою. Негативний досвід економічного розвитку, який базувався на 
галузевих принципах, свідчить про необхідність зміни концепції 
економічного розвитку з використанням нових форм, яка буде враховувати 
глобалізаційні процеси, реалії розвитку економіки України та позитивний 
світовий досвід. Така концепція повинна базуватися на принципах 
інноваційності, тобто впровадження інноваційних розробок в економічний 
розвиток України, що дозволить перейти на інноваційну модель розвитку 
економіки країни. 

Питанням інноваційного розвитку присвячено роботи таких вітчизняних 
вчених, як Дикань В.Л., Згуровський М.З., Мосов С. тощо. 

Метою дослідження є визначення проблем, що гальмують інноваційну 
активність економіки країни та формування основних задач концепції 
інноваційного розвитку економіки України. 

До головних проблем, які гальмують розвиток інноваційної активності 
економіки країни слід віднести [2, 3, 4]: 

1. Парадигму «закритих інновацій». Зі становленням України 
незалежною державою основною парадигмою інноваційного розвитку 
провідних галузей економіки залишилась парадигма «закритих інновацій», в 
рамках якої підприємства повинні генерувати свої ідеї, потім розробляти і 
випускати на їх підставі відповідну продукцію. Ідеологія «закритих 
інновацій» вимагала наймати кращих та талановитих фахівців, утримувати їх 
на підприємстві, самостійно створювати нові товари та послуги, виходити 
першими з ними на ринок, отримувати успіх від ефекту першості на ринку, 
контролювати стан інтелектуальної власності від посягань конкурентів тощо. 

2. Слабку мотивацію інноваційної активності економіки України. 
Сьогодні національні пропозиції технологічних інновацій обмежені. Понад 
25% існуючого попиту задовольняються імпортом технологій, 30% інновацій 
фінансуються за рахунок іноземних інвестицій, оскільки національна 
пропозиція інноваційних технологій знаходиться або на низькому рівні, або 
високої вартості. Національні промислові підприємства не в змозі самостійно 
здійснювати фінансування НДДКР та їх впровадження. Проблема низького 
попиту економіки на інновації пов’язана з відсутністю дієвої державної 
інноваційної політики, станом конкуренції в країні. 
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3. Еміграцію провідних фахівців і вчених. Негативні тенденції 
«інтелектуального знекровлення» підприємств, вищих навчальних закладів, 
наукових, науково-дослідних установ і структур НАН України шляхом 
еміграції провідних фахівців і вчених з території України в провідні країни 
світу в пошуках кращої долі під час тривалої економічної кризи. 

4. Відсутність конкурентоспроможної прогресивної системи підготовки 
фахівців з різних галузей економіки та можливості реалізації 
інтелектуального потенціалу в Україні. Однією з важливих умов 
інноваційного розвитку вважається наявність прогресивної системи 
підготовки фахівців з різних галузей економіки у вищих навчальних 
закладах. Спроби реформувати національну науку та освіту не носять 
цілісного міжгалузевого характеру та не направлені на інноваційний 
розвиток країни. Вони ніяким чином не поєднували в один комплекс 
виробничу сферу та її кадровий і науковий супровід. В результаті чого в 
країні відсутня концентрація інтелектуальних ресурсів на стратегічно 
важливих напрямках розвитку. 

5. Відсутність реальної системи реформ та корупція не дозволили 
сформувати належну державну політику, направлену на створення 
унікального економічного механізму розвитку економіки, підтримку 
державою винахідницької інноваційної діяльності, яка вважається вагомим 
важелем економічного стимулювання процесу створення та введення об'єктів 
інтелектуальної власності в господарський оборот, що робить напрям 
інноваційного розвитку економіки України не можливим. 

6. Слабкі системи захисту інтелектуальної власності та ефективного 
управління. Діюче законодавство виключає з інноваційного циклу державу та 
наукові установи, оскільки автором розробок, патентів є вчені, які не мають 
змоги власними силами організувати вихід на ринок своїх винаходів. Досвід 
інноваційного розвитку в провідних країнах показує доцільність 
законодавчого відображення порядку отримання науковими установами прав 
на патенти, перехід прав до держави у випадку неефективного їх 
використання. 

7. Відсутність механізмів стимулювання та заохочення інноваційної 
діяльності. Комерціалізації винаходів в Україні чиниться опір через 
неорієнтовану на інноваційний розвиток податкову систему, протиріччя в 
законодавстві, рейдерство та ін. 

Вирішення зазначених проблем інноваційного розвитку необхідно 
здійснити на основі формування концепції інноваційного розвитку економіки 
України. Ціллю концепції є створення ефективного механізму, який 
дозволить активізувати інноваційний, науково-технічний потенціали і 
забезпечити можливість інноваційного саморозвитку країни. Для досягнення 
зазначеної цілі необхідно вирішити наступні задачі [1, с. 15]: 

− забезпечити умови для інноваційного розвитку країни; 
− досягти високого рівня якості та інноваційності продукції; 
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− створити оптимальне поєднання методів державного управління, які 
будуть враховувати потенційні можливості інноваційного сектору економіки 
України; 

− сформувати умови для сприятливого інвестиційного клімату та 
інноваційного підприємництва; 

− забезпечити умови для розвитку інтелектуального потенціалу, 
спроможного продуктивно здійснювати діяльність в умовах нестійкої 
економіки; 

− законодавчо підтримати інноваційний розвиток суб’єктів 
підприємництва, зокрема, малого бізнесу. 

Отже, у ході реформування економіки України вітчизняна наука 
потрапила під вплив негативних чинників, які гальмують розвиток її 
технічного та економічного прогресу, зокрема, це низька інноваційна 
сприятливість промисловості України, відсутність кооперації, 
взаємопов’язаних комплексів виробничої сфери та вищих навчальних 
закладів, наукових, науково-дослідних установ. Це проявляється в 
обмеженому попиті вітчизняних підприємств на результати наукової           
та науково-технічної діяльності вузів і науково-дослідних установ.            
А також у неефективному бюджетному фінансуванні наукових досліджень 
і розробок; низькій соціально-економічній привабливість роботи вчених у 
державних установах, фізичному і моральному старінні переважної 
частини матеріально-технічної бази наукових установ. Для           
вирішення зазначених проблем та перспективи розвитку інновацій в 
Україні в майбутньому необхідно запровадити концепцію інноваційного 
розвитку, що дозволить перейти на інноваційну модель розвитку 
економіки України. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
На сучасний стан економіки України великий вплив спричинили 

глобалізаційні процеси, наслідки яких проникли у всі галузі життєдіяльності 
людини. Сьогодні першочерговою проблемою є забезпечення та підтримка 
високого рівня конкурентоспроможності всіх служб підприємства. 
Жорсткість економічних умов як наслідок призводить до ускладнення 
процесів прийняття рішень на підприємствах. У такому середовищі найбільш 
діючим економічним засобом виступає контролінг. Саме застосування 
контролінгу дозволяє значною мірою більш ефективно керувати 
підприємством, сприяє збереженню робочих місць, нарощуванню прибутку, 
що, в свою чергу, дозволяє розвивати внутрішню політику підприємства, 
стимулює підвищення результативності праці та виводить підприємство на 
високий рівень конкурентоспроможності. 

Дану проблематику у своїх працях досліджували такі вітчизняні вчені, 
як Баранівська С.В., Брохун Н.С., Бутко М.П., Макєєва О.Г., Попова О.М., 
Прохорова В.В., Савицька О.М. та ін.  

Метою дослідження є визначення проблем та перспектив впровадження 
системи контролінгу на українських підприємствах. 

Контролінг – це інтегрована система управління підприємством, що 
через інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття та реалізації 
управлінських рішень забезпечує ефективне функціонування підприємства в 
довгостроковій перспективі та досягнення поставлених цілей на всіх 
ієрархічних рівнях (стратегічному, оперативному) [3, с. 139]. 

Інтерес до контролінгу в Україні пов’язаний з рядом причин, з яких 
можна виділити найбільш актуальні [1, с. 150]: 

- неузгодженість між керівниками підприємства, що відповідає 
безпосередньо за економічні результати (виробничих, фінансових, 
маркетингових відділів); 

- неможливість отримання коректних даних для прийняття бізнес-
рішень в рамках традиційного бухгалтерського обліку; 

- зацікавленість інвесторів у довгостроковій та оптимальній віддачі від 
вкладених коштів з постійним збільшенням вартості компанії. 

У даний час існує необхідність впровадження системи контролінгу на 
багатьох вітчизняних підприємствах, оскільки зберігаються проблеми в 
галузі управління, а саме [4, с. 142]:  

- низька оперативність інформації;  
- процес планування від виробництва, а не від збуту продукції;  
- поєднання понять управління прибутком і управління грошовими 

потоками;  
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- складнощі з розділенням змінних і постійних витрат;  
- відсутність контролю за досягненням цілей підприємства;  
- недолік інформації для ухвалення управлінських рішень; 
- низька культура аналізу досягнення цілей. 
Впровадження системи контролінгу на вітчизняних підприємствах 

перебуває у проектному стані. Пов’язано це з відсутністю спеціальних служб, 
які б мали час і можливість проводити детальний аналіз економічних і 
фінансових показників діяльності підприємства з метою управління його 
прибутковістю. 

Система контролінгу на вітчизняних підприємствах спрямована на 
майбутнє, тобто її завданням є не лише звіт про фактично здійснені витрати 
або отримані прибутки, а забезпечення підприємства повною і якісною 
інформацією для продукування та прийняття рішень щодо планування 
майбутніх доходів і витрат [4, с. 142]. 

На нашу думку, основними проблемами при впровадженні системи 
контролінгу на підприємствах є: 

- неправильне розуміння суті та завдань контролінгу; 
- помилки при виборі цілей; 
- надлишкова або недостатня кількість інформації; 
- надмірність контрольованих показників; 
- впровадження контролінгу без попереднього аналізу достовірності 

інформаційної бази підприємства і організаційно-технологічних процесів; 
- вбудовування контролінгу в структуру фінансової або планово-

економічної служби підприємства; 
- фокусування уваги на витратах і суворий контроль бюджетів; 
- спроби впроваджувати контролінг «знизу догори». 
Ми вважаємо, що усунення даних помилок та проблем забезпечить 

ефективне функціонування системи контролінгу на підприємствах, що, в 
свою чергу, надасть можливість:  

- вдосконалення організаційно-економічного механізму управління за 
рахунок перетворення традиційної системи обліку в управлінський облік для 
вирішення відповідних завдань;  

- вдосконалення системи обліку витрат та доходів;  
- підвищення якості управління на всіх етапах управлінського процесу 

на основі виділення центрів відповідальності;  
- підвищення якості системи моніторингу зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства та оперативності отримання необхідної інформації; 
- оптимізації інформаційних потоків на підприємстві;  
- підвищення якості діагностики відхилень очікуваних результатів від 

запланованих на основі використання інструментарію контролінгу; 
- забезпечення дієвості системи інформаційного забезпечення; 
- підвищення якості й ефективності систем планування, організації, 

мотивації, інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських 
рішень, контролю та регулювання за рахунок координації діяльності різних 
підрозділів підприємства;  
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- уніфікації критеріїв оцінки діяльності підрозділів і підприємства в 
цілому; 

- виходу вітчизняних підприємств з кризового стану;  
- досягти ефективного управління, створити й оцінити потенціал 

підрозділів підприємства, дослідити ідеї конкурентів, здійснити 
порівняльний аналіз отриманих результатів, використовувати інновації; 

- забезпечити ефективне функціонування всіх служб підприємства; 
- встановленню та підтримки високого рівня конкурентоспроможності 

підприємств. 
Отже, у сучасних умовах господарювання на вітчизняних підприємствах 

недоліком є відсутність інформації про поточний стан і про перспективи їх 
діяльності, які потребують ефективного формування нових підходів до 
управління. Впровадження системи контролінгу на вітчизняних 
підприємствах надасть можливість досягти успіхів і визнання на 
вітчизняному та світовому ринках за рахунок продукування ефективних 
управлінських рішень. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 
В умовах функціонування ринкової системи господарювання підприємства 

стоять перед необхідністю діяти у конкурентному середовищі. Завданням 
підприємців за таких умов є оволодіння новими типами економічної поведінки, 
забезпечення ефективної господарської діяльності, підвищення високого 
конкурентоздатного рівня та максимізація прибутку. У зв’язку з цим  зростає 
важіль внеску кожного працівника у діяльність підприємства, а в результаті 
досягнень його цілей, тим часом одним з головних завдань кожного суб’єкта 
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господарювання стає пошук ефективних способів управління працею, що 
забезпечують активізацію людського фактора. Наявність у працівників належної 
професійної підготовки, навичок, досвіду ще не є гарантією високої ефективності 
праці. Вирішальним фактором  успіху в управлінні організацією та результатами 
її діяльності є мотивація.  

Одним з найважливіших завдань керівника є мотивація працівників, яка  
вимагає уміння, наполегливості та розуміння людської природи. Успіху завжди 
домагається керівник, який має добре розвинені здібності спонукати працівників 
до більшого напруження їхніх зусиль і, в кінцевому підсумку, до виконання 
завдань [1]. 

У загальному розумінні мотивація - це сукупність рушійних сил, які 
спонукають людину до виконання певних дій. Ці сили можуть мати як зовнішнє, 
так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо чи несвідомо робити ті 
чи інші вчинки. Під впливом сучасних теорій мотивації на провідних 
підприємствах нині склалася нова філософія управління персоналом. У ній 
знайшли відображення як традиційні, так і (особливо) нетрадиційні підходи до 
питань впливу на поведінку людей, їхні інтереси [2]. 

 До традиційних методів мотивації відноситься те, що застосовується 
практично у всіх компаніях - це заробітна плата, соціальний пакет тощо. До 
нетрадиційних відносяться інші методи і засоби, що дозволяють підвищити 
мотивацію працівників компанії [3].  

Основною причиною впровадження роботодавцями нестандартних програм 
мотивації є жорстка боротьба за фахівців. У такий спосіб підприємства 
намагаються зберегти людський ресурс в умовах гострого дефіциту кадрів. 
Заохочення персоналу якимось оригінальним способом поряд із 
загальноприйнятими методами мотивації - матеріальним, підвищенням по службі 
або просто похвалою - в українських підприємствах  стає звичайною практикою. 
До прикладу,  девелоперське підприємство Західної України «MS» придбало 
п’ять квадроциклів. Цей специфічний транспорт знадобився підприємству зовсім 
не для інспекції будівельних об’єктів, а для мотивації персоналу. Так 
найініціативніші працівники отримали право протягом двох тижнів їздити на 
квадроциклах на роботу або подорожувати. 

А підприємство «ВВН Україна» надає найуспішнішим  працівникам відділу 
продажу крім грошової премії, можливість три години пограти в боулінг або 
більярд. Також таких співробітників щомісяця нагороджують десятьма літрами 
пива «Foster’s», тижневою путівкою на двох за кордон або швейцарським 
годинником. Крім того, щасливий продавець протягом шести місяців може не 
дотримуватися в робочий час ділового дрес-коду і не відповідати на дзвінки 
керівника після закінчення робочого дня. 

Для нетрадиційного мотивування працівників також використовуються їх 
уподобання та хобі. Так відома компанія «MacDonald’s» проводить для своїх 
працівників міжнародний конкурс вокалу «Голос «MacDonald’s». Кожному з 
учасників конкурсу компанія оплачує зйомку професійного кліпу [4]. Загалом усі 
нетрадиційні методи мотивування працівників можна умовно розділити на такі 
види: 
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1. Не тільки премії - способи віддячити персоналу: публічна похвала, 
особиста подяка, вільний графік, неочікувані подарунки, вихідний серед тижня). 

2. Компенсація відпустки - надання певним категоріям працівників, які 
повністю використали 28 днів відпустки спеціальних «відпускних бонусів» 
(більше двох років практикує компанія  «Вімм-Білль-Данн»). 

3. Премії за здоров`я  - заохочення тих працівників, які не хворіють, 
грошовою винагородою (практикує російська мережа магазинів «Сьомий 
континент»). 

4. Незвичайні назви посад – перейменування посад з метою підвищення 
престижності роботи (наприклад засновник корпорації «Apple» перейменував 
посади консультантів свого офісу на посади «генії»). 

5. Підвищення командного духу своїх співробітників через  конкурси. 
Компанія «МТС» практикує проведення «Ліги чемпіонів», а «MacDonald’s» - 
«Голос MacDonald’s». 

6. Умови на роботі – створення комфортних умов на роботі для 
мотивування працівників. Компанія «Google» входить в топ кращих 
роботодавців світу завдяки своїм сучасно облаштованим офісам, в яких 
працівники відчувають себе максимально комфортно, адже їх штаб-квартира 
вміщує в себе крім власне робочих приміщень спортивний комплекс, хімчистку 
та перукарню тощо. Для зняття стресу працівникам також дозволено приходити 
на роботу з домашніми тваринами. 

7. Навчання та стажування - потенційні співробітники високо цінують 
навчальні стратегії фірм, а саме навчання та стажування  в різних країнах світу. 
Практикують консалтингові компанії: «KPMG», «Ernst & Young», 
«PricewaterhouseCoopers» і «Deloitte» [5].  

Отже, в сучасних умовах використання тільки матеріального мотивування 
персоналу не є ефективним, адже  більшість працівників прагнуть перш за все до 
саморозвитку і самореалізації, тому постає необхідність пошуку нових методів 
стимулювання. Нетрадиційні методи стимулювання широко практикуються як 
іноземними так і вітчизняними компаніями. Нетрадиційні методи стимулювання 
дозволяють знизити рівень плинності кадрів, покращити продуктивність праці та 
корпоративний дух компанії. 
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ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ МАРКЕТИНГУ 
 
Інновації – це слово в наш час ми все частіше чуємо з різних джерел 

інформування. Інновації в сфері виробництва, інновації в сфері торгівлі, 
інновації в сфері освіти та медицини, інновації реклами. Ці всі перелічені 
сфери людської діяльності як будь-яка інша – покликані принести прибуток 
їх власникам; також це називається – бізнесом. А будь-який бізнес потребує в 
кожен будь-який період часу свого вдосконалення, модернізації. В 
конкретній роботі розглянемо: як інновації в сфері маркетингу впливають на 
розвиток бізнесової діяльності. 

 Якщо заглянути в сам корінь слова «інновація», то отримаємо – 
«новизна» чи щось  на кшталт «вдосконалення». Насправді, маса різних 
дослідників в свій час давали різне трактування даного поняття, дивлячись 
під якою призмою вони розглядали це слово, які підходи та кути обзору 
обирали. Згідно закону України «Про інноваційну діяльність» інновація – це 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери, тобто при визначенні інновацій увагу зосереджено на кінцевому 
результаті наукового або науково-технічного процесу, що спрямований на 
удосконалення в тій чи іншій сфері [1], за Б. Твіссом – це процес, у якому 
винахід або ідея набувають економічного змісту [7], з точки зору П. Друкера 
дане поняття пояснюється наступним чином – як особливий інструмент, який 
дозволяє підприємцю використовувати зміни та перетворювати їх у нові 
можливості для відкриття нового бізнесу або надання нової послуги [2]. 
Кожне з них по-своєму правильне і має зміст, який ми звикли і самі бачити в 
цьому понятті. Як тільки створюється будь-яка інновація, котра ще й 
приносить економічний розвиток в бізнес – створюється попит на неї. 
Опрацювавши ці та інші джерела, припустимо, що необхідно дати власне 
розуміння суті цього визначення. Таким чином, інновація – це результат 
інтелектуальної, науково-технічної, технологічної, управлінської чи іншої 
діяльності, що отримав втілення в новий продукт, процес, технологію або 
послугу і суттєво поліпшує якість виробництва. Актуальність даної теми 
визначається тим, що розробка і впровадження саме маркетингових інновацій 
у ринкових умовах – це єдиний спосіб підвищення своєї 
конкурентоспроможності та підтримки високих темпів розвитку організацій 
та їх торгових марок. Маркетингові інновації спрямовані на більш повне 
задоволення потреб споживачів, відкриття нових ринків збуту з метою 
підвищення обсягів продажів, що є запорукою успішного розвитку 
організації. 
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У результаті інновацій створено нові галузі та продукти, виникли нові 
рекламні можливості, змінився характер конкуренції, що істотно вплинуло на 
рішення, пов'язані з маркетинг-міксом і, що у результаті, дозволило більш 
масштабно враховувати суспільну думку і споживачів через реалізацію: 

− функцій обміну (купівлі та продажу); 
− функцій дистрибуції (транспортування та зберігання); 
− функцій підтримки (стандартизація, класифікація, фінансування, 
прийняття на себе ризику і отримання маркетингової інформації) [8]. 
У сучасному економічному середовищі маркетинг та практично всі 

впроваджувані на підприємстві інновації тісно взаємопов’язані між собою. 
Практик з управління виробничими компаніями Г. Форд мав власне 
висловлювання з цього приводу  – «Бізнес має приносити прибуток… інакше 
він помре. Але якщо займатися бізнесом з єдиною метою – одержання 
прибутку – він також рано чи пізно помре, оскільки втратить причини свого 
існування» [4]. Тому саме інновації дають той поштовх, котрий принаймні 
відстрочить термін припинення існуванні того чи іншого бізнесу. 
Враховуючи кризові явища у світовій економіці, можна вказати те, що 
більшість країн світу можуть похизуватися високим рівнем нестабільності та 
динамічності, це в свою чергу неабияк впливає на різні галузі людської 
діяльності, і впливає це однозначно негативно, адже суб’єкти господарської 
діяльності  не завжди можуть адаптувати до змін зовнішнього середовища. 
Для приведення у відповідність внутрішніх можливостей розвитку 
підприємств умовам ринку, одним з найбільш обґрунтованих засобів, на 
даний момент, є створення та розповсюдження інновацій. Практика свідчить, 
що практично усі підприємства, які успішно розвиваються на ринку, своїм 
успіхом зобов’язані саме інноваціям.  

Адже і правда, регулярне впровадження у виробництво новизни, чи то 
товарів чи то послуг, інтелектуальних надбань – забезпечить задоволення 
споживачів від споживання в кращій мірі ніж їх застарілі аналоги. Але факти 
доводять, що розробка і комерціалізація нових розробок – дуже складна і 
ризикована справа. На світовий ринок щорічно виводиться близько 100 тис. 
найменувань нових продуктів, з яких лише 2% є справжніми інноваціями, 
однак комерційного успіху досягають не більше 25% [6]. Згідно з 
результатами досліджень Р.Г.Купера [5], близько 75% ідей нових товарів 
генерується на основі аналізу потреб ринку, при цьому 75% їх ринкових 
невдач пояснюються в основному дією ринкових факторів. Належним їх 
аналізом і урахуванням на підприємствах-інноваторах повинна займатися 
служба маркетингу. Метою такого аналізу є виявлення існуючих ринкових 
можливостей інноваційного розвитку, вибір оптимальних варіантів 
відповідного наявного потенціалу конкретного підприємства і зовнішніх 
умов, визначення цільових ділянок ринку (сегментів чи ніш) для реалізації 
відібраних варіантів або формування нового цільового ринку [3]. Таким 
чином, одну з провідних ролей у забезпеченні успіху ринкової діяльності 
підприємства-інноватора відіграє маркетинг. Ця роль полягає у орієнтації 
виробництва і збуту на більш повне ніж конкуренти задоволення існуючих 
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потреб споживачів за допомогою різного роду інновацій, у формуванні і 
стимулюванні попиту на принципово нові інноваційні товари (як вироби, так 
і послуги), що призначенні для задоволення потреб новим способом, а також 
прихованих (неявних) потреб чи нових потреб. 

Виходячи з вищевикладеного, для того, щоб бізнес розвивався, 
підвищував свою конкурентоспроможність і займав лідерські позиції, 
необхідно дотримуватись двох напрямків діяльності – розробляти та 
впроваджувати інновації і реалізовувати заходи комплексного маркетингу, 
що спрямовані на комерціалізацію інновацій.  
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СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
У сучасних умовах трансформації економіки, підприємство має постійно 

розвиватися та адаптовуватися до зовнішнього, та внутрішнього середовища. 
У цих умовах розробка методів управління соціальним розвитком 
підприємства та створення на її основі моделі соціального управління є 
досить актуальним та важливим питанням. Управління персоналом відіграє 
дуже важливу роль в розвитку організацій, оскільки за допомогою людських 
ресурсів керівники досягають поставлених цілей та завдань, використовуючи 
працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей.  

Проблемами формування та удосконалення методів управління 
підприємством присвятили свої наукові праці зарубіжні вчені: Д. Аакер, 
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Р. Акофф, У. Бреддик, В. Зигерт, М. Мескон, Ф. Тейлор, Я. Уілсон та ін. 
Серед вітчизняних науковців дану проблему досліджували: В. Гордієнко, 
С. Іванов, Т. Циба, О. Шапуров, І. Яненкова та інші. 

Мета роботи: визначити та проаналізувати роль соціальних методів 
управління підприємством на сучасному етапі розвитку економіки. 

Підприємство як складна соціально-економічна й техніко-технологічна 
система, націлена на реалізацію підприємницького інтересу за допомогою 
задоволення суспільних потреб, зможе ефективно функціонувати та 
виконувати свою місію в довгостроковій перспективі, якщо діяльність усіх 
його підрозділів буде раціонально організована, оптимально скоординована, 
адекватно контрольована, тобто керована. Персонал – це основний ресурс 
підприємства, який визначає ефективність його діяльності. Тому успіх будь-
якого підприємства залежить від успішного використання методів 
управління. 

Відповідно до мотиваційної характеристики у складі методів управління 
виділяють три групи: економічні, організаційно-розпорядчі та соціальні. 

Економічні методи управління об’єднують усі методи, за допомогою 
яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих їхніх 
членів. Цей вплив здійснюється матеріальним стимулюванням окремих 
працівників і колективів у цілому [3, с. 87]. 

Організаційно-розпорядчі методи спрямовані на використання таких 
мотивів трудової діяльності, як почуття обов’язку, відповідальності, у тому 
числі адміністративної. 

Соціальні методи, відрізняючись від зазначених вище, несуть у собі 
деяку частку суб’єктивізму. Створення у виробничому колективі такої 
ситуації, яка орієнтує кожного робітника на розкриття всіх своїх потенційних 
можливостей, і, тим самим, сприяє підвищенню ефективності роботи 
організації – це і визначає ціль цих методів управління.  

Соціальні методи передбачають вивчення керівництвом соціальних і 
психологічних умов праці у виробничих колективах, їх впливу на стан 
особистості, а через неї – на результати спільної діяльності. Тому для 
забезпечення ефективної взаємодії з працівниками, в управлінні слід 
керуватись законами соціології та психології. Однак, такий поділ достатньо 
умовний, тому що на підприємствах кожен робітник діє не в ізольованому 
просторі, а в групі різних по психологічному складу людей. Отже, ефективне 
управління персоналом, до складу якого входять високорозвинені 
особистості, припускає знання як соціологічних, так і психологічних методів 
і прийомів управління.  

До соціальних методів в сучасних організаціях, зазвичай, відносять: 
моральне заохочення, соціальне планування, переконання, вплив, особистий 
приклад, регулювання міжособистісних і міжгрупових відносин, створення 
морального клімату в колективі. При цьому соціологічні методи працюють 
через «думку колективу» [2, с. 187]. 

Соціальні методи ґрунтуються на використанні соціального механізму, 
що діє у колективі. Тобто неформальні групи, роль і статус особистості, 
система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби та інші [4, с. 19]. 
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Таким чином, впливом на безпосередні інтереси об’єкта управління 
створюється механізм його орієнтації на найбільш ефективний режим роботи 
без повсякденного і безпосереднього зайвого втручання. Раціональне 
поєднанні цих методів – запорука ефективної діяльності підприємства. 

На думку М. Гончаренко та В. Бугая, соціальні методи, що 
застосовуються в системі управління підприємством, мають ряд перешкод, 
що заважають їх впровадженню в діяльність суб’єктів підприємницької 
діяльності: 

- невисокий рівень підготовки персоналу;  
- низький рівень розвитку фінансового ринку; 
- неготовність персоналу та керівництва до змін;  
- високий рівень бюрократичних процедур;  
- недостатність фінансових можливостей для формування якісного 

управлінського потенціалу тощо [2, с. 187].  
На підставі проаналізованих перешкод в методах управління 

підприємства можна порекомендувати шляхи удосконалення системи 
управління підприємством, які мають здійснюватися за такими основними 
напрямами: 

- удосконалення організаційної структури управління підприємством; 
- оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через 

поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними 
показниками діяльності підприємства; 

- удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 
- підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості продукції; 
- застосування менеджменту знань у підвищенні компетентності кадрів 

та розвитку інноваційного потенціалу підприємства; 
- залучення фрілансерів до виконання певних завдань; 
- надання певним категоріям співробітників можливості працювати на 

дому; 
- розробка системи мотивації праці на основі поєднання матеріальних 

стимулів тощо. 
Таким чином, удосконалення організаційної структури підприємства 

означає насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності 
управлінського апарату, а також чисельності працівників виробничих 
підрозділів згідно з діючими нормативами [1, с. 99]. 

Отже, на основі проведеного дослідження, можна стверджувати, що на 
діяльність та розвиток підприємства значний вплив має управління 
персоналом. Запропоновані шляхи удосконалення системи управління 
підприємством  спрямовані на гармонізацію соціальних відносин у колективі, 
задоволення потреб працівників, розвитку особистості, соціального захисту 
тощо. Для сьогоднішнього покоління керівників постає завдання в тому, щоб 
розвинути здатність понад швидко вчитися, виробляти власні стратегії для 
аналізу і прояснення неоднозначності в управлінському процесі. Тому 
використання гнучких, оперативних та дієвих соціальних методів дозволять 
побудувати сучасну систему менеджменту на підприємстві. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Україна пройшла шлях від, майже абсолютної відмови від державного 
регулювання, за виключенням макроекономічного, і досягла 
загальнодержавного розуміння необхідності створення системи стратегічного 
управління. На даний час стратегічне управління є важливим фактором 
успішного функціонування підприємств в складних ринкових умовах, але на 
жаль часто можна спостерігати в діяльності підприємств відсутність 
стратегічності, що і призводить їх до поразок в конкурентній боротьбі. 

Найбільший внесок в розробку теорії стратегічного управління зробили 
такі відомі західні та вітчизняні фахівці як І. Ансофф, Х. Мінцберг,            
А. Томпсон, А.Дж. Стринкленд, Булєєв І.П., Шершньова З.С., Оборська С.В., 
Нємцов В.Д., Довгань Д.Є. та ін.  

Метою є визначення сутності теоретичних аспектів стратегічного 
управління підприємства та здійсненні класифікації стратегій підприємства. 

Стратегічне управління – це таке управління, яке пов'язане з 
постановкою цілей і завдань організації, орієнтує її діяльність на запити 
споживачів, гнучко реагує й провадить своєчасні зміни в організації, що 
дозволяють добиватися конкурентних переваг, що дає організації можливість 
виживати в довгостроковій перспективі й досягати своїх цілей. Реалізація 
стратегічного управління підприємством можлива лише тоді, коли 
підприємство є стратегічно орієнтованим. Тобто підприємство, в якому 
персонал має стратегічне мислення, застосовується системи стратегічного 
планування та управління стратегічними змінами [3, с. 28]. 

В залежності від рівня управління, на якому розробляються стратегії, 
розрізняють: корпоративну, ділову, функціональну, ресурсну та операційну 
стратегію. 
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Серед загальних стратегій, які мають місце впродовж “життєвого циклу” 
підприємства виділяють: стратегію зростання, стабілізації, скорочення та 
реструктуризації. 

За характером поведінки на ринку стратегії поділяються на: активну 
(наступальну, експансивну), пасивну, комбінацію активної і пасивної. 

За способом досягнення конкурентних переваг: стратегію лідерства за 
витратами, диференціації, оптимальних витрат, сфокусовану стратегію 
низьких витрат та диференціації. 

Підприємство може одночасно реалізовувати декілька стратегій: 
корпоративну, яка охоплює всі напрямки діяльності підприємства, ділову, 
для забезпечення успішної діяльності в одній специфічній сфері бізнесу. 
Сутність ділової стратегії полягає в тому, щоб показати, як завоювати сильні 
довгострокові конкурентні позиції. 

Стратегія представляє собою досить складну організаційно-економічну 
категорію, яка передбачає певну процедуру розробки. Традиційний підхід до 
формування та розробки стратегії підприємства передбачає наступні етапи: 
аналіз стану галузі і позиції підприємства в галузі; аналіз цілей підприємства; 
аналіз привабливості ринку; аналіз фінансових ресурсів; аналіз ризику; аналіз 
внутрішньої структури підприємства, його сильних та слабких сторін; аналіз 
кваліфікації працівників; аналіз зовнішнього середовища; аналіз фактору 
часу [1, с. 44 ]. 

Отже розробка стратегії являє собою складний процес, який охоплює 
визначення стратегічних намірів. Процедура розробки стратегії, із 
застосуванням всіх зазначених елементів, цілком придатна та необхідна для 
застосування на українських підприємствах. 

Проаналізовані точки зору щодо складових елементів стратегії та її 
структури, процедури розробки, не протистоїть одна одній, а взаємно 
доповнюють і свідчать про складну та багатогранну сутність стратегії 
підприємства. Загальна стратегія підприємства складається із низки 
функціональних стратегій. Термін “функціональна стратегія” належить до 
управлінського плану дій окремого підрозділу або ключового 
функціонального направлення всередині певної сфери бізнесу. Підприємство 
має потребу в даній стратегії для кожної сфери бізнесу: виробництво, 
маркетинг, обслуговування клієнтів, розподіл, фінанси, персонал та ін. 

Функціональна стратегія конкретизує окремі деталі в загальному плані 
розвитку підприємства за рахунок визначення підходів, необхідних дій щодо 
забезпечення управління окремими підрозділами або функціями бізнесу. 
Роль функціональної стратегії полягає в підтримці конкурентоздатності 
підприємства. Крім того, значення функціональної стратегії полягає у 
створенні управлінських орієнтирів для досягнення визначених 
функціональних цілей підприємства. Таким чином, функціональна стратегія 
– це своєрідний план виробництва, що містить необхідні заходи для 
підтримки конкурентної стратегії та досягнення виробничих цілей і місії 
підприємства. 
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Головна відповідальність за формування функціональної стратегії, 
зазвичай, покладається на керівництво підрозділів, де керівник підрозділу 
працює в тісному контакті з керівниками інших підрозділів. Якщо керівники 
функціональних підрозділів впроваджують свою стратегію незалежно один 
від одного або від керівника господарського підрозділу, це може призвести 
до нескоординованих стратегій. Координацію функціональних стратегій 
краще здійснювати на стадії обговорення [2, с. 56 ]. 

В розробці та реалізації загальної стратегії особливу роль відіграє 
персонал підприємства. З одного боку він є одним із найважливіших 
ресурсів, людським капіталом, який забезпечує розвиток та 
конкурентоспроможність підприємства. З іншого боку, персонал сам є 
об’єктом стратегічного управління, тобто персонал - стратегія є однією із 
функціональних стратегій підприємства. Таке поєднання належить до 
забезпечуючої стратегії у стратегічному наборі, що визначає стратегічну 
орієнтацію певної функціональної підсистеми управління підприємством, яка 
забезпечує їй досягнення цілей, а також управління процесами виконання 
загальних стратегій та місії підприємства. 

Отже, стратегічне управління як метод ефективного управління 
сучасними організаціями являє собою сукупність певних інструментів - 
знарядь праці менеджерів, застосування яких організує ефективну діяльність 
підприємства шляхом продуктивного використання внутрішніх ресурсів з 
метою досягнення поставлених цілей у рамках прийнятого стратегічного 
напрямку діяльності підприємства 
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CORPORATE STRATEGIES IN GLOBAL INVESTMENT BUSINESS 

 
Comprehensive strategy is one of the important features of present-day 

international corporations. The modern international corporate management 
practices are influenced by rapid internal and external changes which undoubtedly 
affects the quality and stability of corporate strategy development and 
implementation. Strategic decisions are those that are crucial for business operation 
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and, if implemented, have long-term and irreversible consequences. This means 
that the implementation of strategic decisions changes the potential of international 
corporations, and even if it is possible to return to the previous state of the asset 
managed, it requires a significant investment of time, resources and efforts. 

Strategies development in global investment business, which ensures the 
functioning of the enterprise at the global market is a relevant theoretical and 
practical task, to the solution of which the works of many domestic scholars and 
scholars of abroad, such as M. Porter, I. Ansoff, R. Koch, A. Thompson and 
ukrainian scientists V. Gerasymchuk, L. Dovgan, L. Fedulova and others. 

In contemporary organizations one of the most important factors, influencing 
the achievement of competitive advantage is having a business strategy and its 
effective realization. Global strategy is supported by inner consistent substrategies 
defined for particular business areas like marketing, logistics, finance or human 
resources. 

Corporate strategy is concerned with how companies, create value across 
different businesses. It takes as given the RC lessons on competitive strategy, and 
asks how the corporation can add value over and above that which a business unit 
creates by itself. This requires the corporation to invest in a valuable set of 
resources, craft the business portfolio, and design the organization structure, 
systems and corporate functions to share activities or transfer skills across 
businesses. The development of such strategy is the most difficult task of strategic 
management. It requires determining the extent and combination of activities, 
making a business portfolio, selecting markets, identifying key priorities, 
formulating main ideology, engaging and allocating managers for key positions. 

In practice, different approaches are used to formulate and implement a 
strategy by taking into account a company’s development stage and distinctive 
features (fig. 1). 

 
Fig. 1. Possible approaches to strategy concept interpretation [1] 

 
The purpose of a corporate strategy is to form the conditions in which a 

company can create added value and deliver it to the consumer, and to ensure the 
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company’s ability to timely adapt to changing conditions and create value in the 
future. The techniques for adding value form the basis of a corporate strategy. 

 A corporate strategy is aimed to create a brand new way forward based on all 
resources and skills available opposed to the environment and its limitations. 

The main strategy does not mean the sum of strategies of a company’s 
divisions, as managers sometimes try to work out in practice, but a synthesis of the 
development strategies of a unit which should be used as a benchmark to reach a 
new development level. The development of such strategy is the most difficult task 
of strategic management. It requires determining the extent and combination of 
activities, making a business portfolio, selecting markets, identifying key priorities, 
formulating main ideology, engaging and allocating managers for key positions. 

An effective corporate strategy is best imagined as an integrated system with 
consistent basic elements. 

The classic approach to strategies classification by the type of a company’s 
development includes dividing strategies into groups: 

• growth strategies which include concentration, vertical integration and 
diversification strategies; 

• stabilisation strategies;  
• protection strategies, which include harvest, turnaround, divestment, 

bankruptcy and liquidation strategies [4]. 
In the mid-1980s, global corporate strategies were formed that are mainly 

implemented through mergers and acquisitions. For a long time, transnational 
corporations (TNCs) could acquire other companies’ strategic assets, monopolise 
markets, achieve synergy, expand themselves and diversify risks, enhance their 
financial potential to meet personal interests of the top management, etc. 

International mergers and acquisitions (M&A) - particularly involving TNCs 
that spend huge amounts of money to acquire firms in other countries is an 
absolute aspect of today’s globalisation. Such deals are now a form of foreign 
direct investment which significantly exceeds investments in new companies 
(greenfield investments). In various areas, companies are converted into holdings, 
assets are acquired continuously, international corporations are reorganised and 
expanded[3].  

Most M&A deals are entered into by industrialised countries, yet the role of 
such deal is increasing for developing countries (mostly in the form of acquisitions 
as mergers with local companies are rare). These processes are most active in 
Western Europe and the U.S., and least often take place in Asia and Latin America. 

For most investors, holding big multinational stocks come to overseas 
investing. Slow growth is a dismal economic reality for most developed nations 
but it can hitch a ride on emerging market racehorses - from Turkey to Malaysia - 
by using exchange traded funds and buying shares in foreign companies. 

Global Investors sponsors real estate investment programs across the 
risk/return spectrum in the Americas, Europe and Asia for institutional investors 
worldwide. Investment programs offer solutions using private equity real estate 
and listed global real estate securities through separate accounts and commingled 
funds. 
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So, strategy development and selection is a complex, creative process that 
cannot be squeezed into a set of predefined templates and recommendations. 
Corporate strategy is the main strategy that is regarded as an important tool for 
improvement of TNCs’ financial performance. 

Today mergers and acquisitions become more important as a tool used by 
companies to increase the growth rates. For many companies, this requires 
exploring new markets in search of potential acquisitions. 
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КАДРОВИЙ АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Постановка якісного підбору персоналу, розробка ефективних систем 
адаптації та мотивації персоналу, розвиток персоналу – все це необхідно для 
ефективного управління компанією і її розвитку. Цілком природно, що за 
розробку та впровадження цих технологій відповідає служба персоналу. 
Однак у більшості випадків служба персоналу і без того понад усяку міру 
перевантажена поточною роботою. Одним з найбільш простих і ефективних 
рішень може бути рішення передати деякі функції служби персоналу на 
аутсорсинг.  

Кадровий аутсорсинг є сучасним універсальним і гнучким 
інструментом. Для багатьох підприємств він є способом виживання в умовах 
кризи, скорочення витрат і збільшення ефективності діяльності. При 
кадровому аутсорсингу відчутно поліпшується якість виконання робіт, 
відпадає необхідність на утримання «кадрового баласту», значно 
підвищується керованість персоналом, знижується ризик некоректної 
поведінки працівників, оскільки контроль здійснюється як безпосередньо 
зовнішніми експертами, так і менеджерами самого підприємства. 
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При кадровому аутсорсингу – компанія передає яку-небудь зі своїх 
функцій зовнішній компанії (підрозділу іншої компанії). Компанія купує 
послугу, а не працю конкретних спеціалістів. Як правило, на аутсорсинг 
переводять роботи, що необхідні для підтримання життєзабезпечення 
компанії, але не є профільними для неї: обслуговування комп’ютерних 
мереж, логістику, маркетингові дослідження, прибирання приміщень та ін. 
Одним із найпоширеніших прикладів аутсорсингу є проведення 
бухгалтерського аудиту спеціалізованою компанією.  

Існує досить багато видів аутсорсингу кадрових процесів. Головні з них 
такі, як:  

1. Аутсорсинг підбору персоналу(рекрутмент, хедхантінг) - пошук 
та відбор кандидатів високої якості – від робітничих спеціальностей до 
керівників вищої ланки та вузьких спеціалістів шляхом проведення 
спеціальних заходів по залученню та експертизі кандидатів. 

2. Лізинг персоналу - передбачає надання у тимчасове користування 
персоналу підприємства-провайдера у розпорядження іншого підприємства з 
метою усунення невідповідності між наявними людськими ресурсами та 
потребою в них. 

3. Аутстафінг – виведення персоналу за штат компанії-замовника та 
оформлення його в штат компанії-провайдера з метою скорочення 
чисельності штатного персоналу. 

4. Аутплейсмент – комплекс заходів, спрямованих на надання 
допомоги скороченим працівникам у працевлаштуванні та адаптації за 
допомогою спеціалізованих агенцій шляхом надання інформаційної 
підтримки та консультацій щодо пошуку нового місця роботи [3]. 

В Україні кадровий аутсорсинг знаходиться в стадії формування. 
Найбільш відпрацьованою є послуга аутстаффінгу. Першопрохідником цього 
виду послуг, безумовно, є Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
представництв (з початку 1990-х ця організація була монополістом у даному 
виді сервісу, що закріплено нормою КЗпП) [4]. На сьогодні в Україні 
налічується 11 підприємств, які надають послуги аутсорсингу у сфері 
управління персоналом.  

Звичайно, як і будь-який бізнес-процес, аутсорсинг персоналу має свої 
плюси і мінуси, а також вимагає певних попередніх розрахунків і фінансових 
витрат.  

До основних переваг кадрового аутсорсингу відносяться такі, як: 
1. Зниження ризиків, пов’язаних із трудовими відносинами;  
2. Зменшення видатків, а також навантаження власних працівників 

щодо супроводження управління персоналом (ведення кадрової 
документації, надання звітів, видача довідок тощо).  

3. Кадровий аутсорсинг дозволяє задіяти наших спеціалістів, і при 
цьому не збільшувати чисельність штату працівників підприємства, відпадає 
необхідність створення та укомплектування нового робочого місця на 
підприємстві.  

4. Аутсорсинг дозволить максимально оптимізувати затрати на 
облік кадрів, ведення документації та оплату праці.  
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Позитивний досвід багатьох компаній показує, що використання 
кадрового аутсорсингу є вигідним. Він надає можливість зосередитися на 
основних бізнес задачах, не відволікаючись на управління персоналом [1]. 

Проте поряд з плюсами кадрового аутсорсингу існує низка недоліки у 
використанні таких послуг. Недоліками аутсорсингу є питання 
конфіденційності, висока вартість деяких послуг, ризик отримання неякісних 
послуг та нетривалий фінансовий ефект через відсутність зворотного зв’язку 
та індивідуального підходу до кожного клієнта.  

Як негатив слід зазначити те, що українські підприємства мають менший 
порівняно із зарубіжними досвід роботи на ринку аутсорсингових послуг, а 
через те не так глибоко розуміють проблеми і завдання цієї сфери діяльності. 
Відсутність сформованої культури аутсорсингових взаємовідносин є однією з 
основних причин недостатньої ефективності цих операцій.  

До того ж на низькі темпи розвитку аутсорсингу в Україні, на думку 
вітчизняних фахівців, впливають такі фактори: 

1. Недотримання аутсорсером зобов'язань щодо якості виконуваних 
ним робіт і послуг. 

2. Недостатнє розуміння аутсорсером стратегії підприємства у 
відповідному сегменті діяльності. 

3. Непередбачуване зростання цін на послуги аутсорсера. 
4. Невизначеність податкової політики України [4]. 
Найважливішими умовами успішності підготовки до аутсорсингових 

проектів такі: чітко сформовані вимоги і очікування; узгодження сторонами 
моделі і параметрів співробітництва; попередній опис і узгодження 
сторонами схеми комунікації, зон відповідальності і повноважень кожного 
учасника угоди, переліку та схеми схвалення процесів, структури проекту; 
попереднє і максимально чітке планування витрат; обговорення та 
узгодження етапів проекту з усіма учасниками, які будуть залучені до його 
здійснення з обох сторін; налагодження податкової політики та 
законодавства України. 

Отже, звертаючись до ауторсингу, організація робить грамотний 
логічний хід, який полегшує її діяльність і сприяє росту фінансового 
благополуччя. Хоч кадровий аутсорсинг має немало проблем, проте за 
рахунок новизни на українському ринку послуг може розвиватись значними 
темпами. Кадровий аутсорсинг знаходиться на стартовому рівні в Україні, 
що дозволяє їй використовувати його як ресурс для покращення 
менеджменту більшості організацій, які ще не мають подібного досвіду. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ СТРЕС-

МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМCТВІ 
 

В наш час, із занадто швидким темпом життя, з насиченістю подіями та 
підвищеними навантаженнями, як на психіко-емоційний так і на фізичний 
стан людей, більш гостро стає питання стресів не лише в повсякденному але 
й в їх професійному житті. Актуальність теми також підтверджується появою 
терміну «синдром менеджера». Стресостійкість менеджера – це його 
здатність свідомо протистояти тривалому стресу, оскільки ми знаємо, що 
постійне перебування у нервовому напруженні негативно впливає на роботу 
організму та й на безпосереднє виконання обов‘язків працівниками. 
Синдрому менеджера схильні люди будь-якого віку та будь-якої професії. 
Менеджер занадто сильно концентрується на своїх проблемах та невдачах, 
значну частину доби присвячує справам, веде сидячий спосіб життя і 
постійно не висипається. Стрес (англ.stress - напруга) – це явище, яке 
викликається великими або малими обсягами робіт, необхідність зживатися 
один з одним, конфліктом ролей, їх невизначеністю, сумом, безцільністю 
існування, відсутністю важливої справи, фізичними, психологічними та 
іншими причинами. Розрізняють такі види стресу як ейфоричний та дистрес. 
Ейфоричний стрес, пов'язаний з закоханістю, одруженням, народженням 
дитини, вдалим проведенням відпустки, приємним знайомством, 
несподіваною винагородою тощо. Такий стрес приносить задоволення, 
радість, щастя, приємні емоції і підвищує захисні сили організму. Дистрес, 
пов'язаний з хворобами, невдачами, конфліктами, неприємними життєвими 
ситуаціями та обставинами, розлученням, втратою коханої людини тощо. 
Такий стрес викликає переживання, страхи, неспокій, зумовлює виникнення 
депресії, хвороб, руйнує здоров’я [3].  

Стрес можна розглядати з різних точок зору, та класифікувати його за 
різними ознаками [1-4]: За місцем виникнення можна виділити: стрес на 
виробництві; стрес у системі управління; стрес поза організаційний. 

- За характером емоцій: позитивний; негативний; 
- За складом учасників: груповий; міжособистісний; 
- За джерелом походження: особистий; робочий; суспільний; 
- За характером впливу: матеріальний; духовний. 
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Для того щоб підприємство функціонувало ефективно усіма цими 
стресами потрібно управляти, спрямовувати їх у корисне русло. Управління 
стресами - це процес цілеспрямованої дії на персонал організації в цілях 
адаптації особи до стресової ситуації, усунення джерел стресу і опанування 
методами їх нейтралізації усім персоналом. 

Щоб навчитись вміло управляти стресом керівники можуть використати 
деякі з наведених способів: 

- розробити систему пріоритетів в своїй роботі (важливою умовою 
успішного керівництва є правильне визначення терміновості, та якості 
роботи,яка повинна бути виконана); 

- навчитись говорити "ні", коли досягнута межа напруги, після якої 
неможливо брати додаткове навантаження; (не варто завантажувати себе 
великим об‘ємом роботи, якщо можна цього уникнути ). 

Позитивний та негативний стреси незважаючи на своє протилежне 
значення можуть однаково несприятливо впливати на роботу. Оскільки 
негативний стрес пригнічує працівника, то під таким впливом він не здатний 
добре виконувати свої обов‘язки. Позитивний стрес може також призвести до 
зниження продуктивності, оскільки під його впливом людина стає розсіяною, 
неуважною, оскільки вона думає про причини цього стресу. Щоб позитивний 
стрес дійсно добре відобразився на роботі, необхідно щоб джерелом його 
зародження також була робота. Якщо на підприємстві виник груповий стрес, 
то до його вирішення також слід підійти комплексно. Як і у будь якому 
іншому випадку спершу слід визначити проблему, причину масового 
незадоволення. Щоб вивести колектив зі стресу менеджеру потрібно 
організувати спільний захід, який дозволить зблизитись колегам по роботі у 
неробочій обстановці. В неформальній ситуації краще вирішуються 
проблеми, які стосуються багатьох людей. В міжособистісному стресі стрес-
фактором є конкретна особа. Якщо керівник зауважив що спілкування двох 
працівників призводить одного з них у стресовий стан, то краще розділити їх 
роботу, перевести їх в різні групи, тобто звести до мінімуму їх спілкування. 

Робочий, та особистий стреси можуть вирішуватись так як і 
міжособистісний, чи груповий відповідно. Щодо суспільного – то джерелом 
його появи є незадоволеність загальним станом речей, таких як економічне, 
політичне, культурне становище країни в якій проживає працівник. 
Управління матеріальним стресом передбачає збільшення заробітної плати 
працівників, видача премій за виконання чи перевиконання плану, за 
особливі заслуги. Для усунення духовного стресу менеджерам слід вивчати 
особливості характеру, рівень знань підлеглих, удосконалювати комунікації, 
використовувати відповідний стиль керівництва.  

Таким чином, ми розглянули поняття «стрес» та управління ним на 
підприємстві, познайомились з новим медичним терміном «синдром 
менеджера». До запропонованих видів стресу, які визначаються за різними 
ознаками: місцем виникнення, характером емоцій, складом учасників, 
джерелом походження та характером впливу було представлено способи 
управління, які можуть бути практично використані на будь-якому 
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підприємстві. Запорукою успіху в управлінні стресом є бажання і можливості 
керівників розглядати дану проблему.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

В даний час потрібні нові підходи до управління організаціями, так як 
відбувається збільшення кількості та якості змін умов виробництва: 
прискорення нововведень, пошук висококваліфікованих кадрів, тісна 
взаємодія технологічних, соціально-економічних і політичних процесів, їх 
глобальний вплив на економіку. Також вивчення управління людськими 
ресурсами та використання результатів досліджень стає одним із шляхів 
удосконалення державної системи. За своїми властивостями людський ресурс 
істотно відрізняється від будь-яких інших використовуваних організаціями 
ресурсів, і, отже, вимагає особливих методів управління. Тому, наукові 
основи організаційної поведінки та їх застосування на практиці шляхом 
управління персоналом організацій перетворюються на важливий напрямок в 
області менеджменту. 

Появу ключових понять організаційної поведінки зазвичай пов'язують з 
доповіддю Р. Гордона і Д. Хауел в 1959р., в якій автори на основі аналізу 
результатів опитувань студентів і викладачів бізнес-шкіл прийшли до 
висновку, що майбутнім менеджерам-практикам недостатньо вивчення 
психології і, тому, необхідно створення такої навчальної дисципліни, яка 
охоплювала б широкий спектр питань, що стосуються поведінки людей і 
груп в організаціях. Структура дисципліни «організаційна поведінка» була 
запропонована Г. Левіттом. 

Зміст і набір дій і функцій, здійснюваних в процесі управління залежать 
від типу організації (ділова, адміністративна, громадська, освітня), від 
розмірів організації, від сфери її діяльності, від рівня в управлінській ієрархії 
(вище керівництво, управління середнього рівня, нижній рівень управління), 
від функції всередині організації та можна згрупувати всі види управлінської 
діяльності в чотири основні функції:  
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1) планування, що полягає у виборі цілей і плану дій по їх досягненню;  
2) функція організації, за допомогою якої відбувається розподіл завдань 

між окремими підрозділами або працівниками встановлення взаємодії між 
ними;  

3) керівництво, яке у мотивуванні виконавців до здійснення 
запланованих дій і досягнення поставлених цілей;  

4) контроль, що полягає у співвіднесенні реально досягнутих результатів 
з тими, які були заплановані [1]. 

Управління організацією - це, перш за все, управління людьми. Саме 
мистецтво управління поведінкою людей стає в сучасному суспільстві 
вирішальною умовою, що забезпечує конкурентоспроможність підприємств і 
організацій, стабільність їх розвитку. Також вивчення управління людськими 
ресурсами та використання результатів досліджень стає одним із шляхів 
удосконалення державної системи. За своїми властивостями людський ресурс 
істотно відрізняється від будь-яких інших використовуваних організаціями 
ресурсів, і, отже, вимагає особливих методів управління. Тому наукові 
основи організаційної поведінки та їх застосування на практиці шляхом 
управління персоналом організацій перетворюються на важливий напрямок в 
області менеджменту [2]. 

Організаційна поведінка - це наука, що вивчає поведінку            
людей (індивідів і груп) в організаціях, з метою практичного використання 
отриманих знань для підвищення ефективності трудової діяльності             
людини. Також організаційну поведінку можна визначити як            
розуміння, передбачення і управління людською поведінкою в рамках 
організацій.  

Як дисципліна, організаційна поведінка повинна була акумулювати 
досвід практичного менеджменту, управлінського консультування і в 
науковому плані ґрунтуватися на концепціях і теоріях не тільки психології, 
а й соціології, теорії організацій та інших сферах знань. Підставою для 
об'єднання їх в дисципліну «організаційна поведінка» також став 
підвищений і виборчий інтерес фахівців до проявів якостей людської 
діяльності на всіх рівнях організації. Тому, якщо мова йде про органічні 
або гуманітарні моделі функціонування організації, виправдано 
припустити, що вони з'явилися під впливом даної дисципліни. Багато 
досить поширених в даний час макроконцепцій менеджменту (студіююча, 
адаптивна, креативної організації) становлять важливі розділи дисципліни 
організаційної поведінки [1]. 

Основою моделей організаційної поведінки можна вважати дві 
управлінські теорії, які розробив і обґрунтував Д. Макгрегор. Теорія «Х» та 
теорія «У» з питань, що стосуються організаційної поведінки людини можуть 
бути представлені у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика теорії «Х» та теорії «У» 
Теорія «Х»: Теорія «У»: 

- Людина спочатку не 
любить працювати і буде 
уникати роботи.  

- Робота для людини так само природна, як гра.  

- Оскільки людина не 
любить працювати, його слід 
примушувати, контролювати, 
погрожувати покаранням, щоб 
змусити працювати для 
досягнення цілей організації.  

- Зовнішній контроль - не єдиний засіб об'єднання 
зусиль для досягнення цілей організації. Людина може 
здійснити самоврядування і самоконтроль, служачи 
цілям, яким він прихильний; прихильність формується 
як результат нагород, пов'язаних з досягненням цілей.  

- Середня людина воліє, 
щоб ним керували, він вважає 
за краще уникати 
відповідальності, у нього мало 
честолюбства, йому потрібна 
безпека.  

- Середня людина прагне до відповідальності, його 
бажання уникнути відповідальності, як правило, результат 
минулого розчарування і викликано поганим 
керівництвом зверху. Середня людина наділена високим 
рівнем уяви і винахідливості, які рідко використовуються 
в сучасному житті, що веде до розчарування людини і 
перетворює на супротивника організації.  

Таким чином, теорія «Х» утілює чисто авторитарний стиль управління, 
теорія «У» є демократичним стилем управління і припускає делегування 
повноважень, поліпшення взаємовідносин у колективі. Ефективність роботи 
працівників організації визначається не стільки підвищенням їх заробітної плати, 
скільки налагодженням відносин між працівниками і менеджерами, підвищенням 
задоволеності людей своєю працею і стосунками в робочій групі [2]. 

Організаційна поведінка формується на перетині двох основних 
організаційних сил: субординаційних (підпорядкування працівників "зверху 
донизу" і координаційних (узгодження інтересів підрозділів). Оптимальне 
співвідношення субординаційних і координаційних сил в часі та просторі і 
визначають організаційну систему управління, організаційну культуру. 

Отже, особлива увага менеджерів сьогодення до удосконалення 
організаційної поведінки своїх працівників обумовлена необхідністю 
постійного вивчення та узагальнення матеріалів досліджень в області 
організаційної поведінки в умовах реформування державних структур, зміни 
в суспільно-політичних, комерційних організаціях для вироблення найбільш 
оптимальної моделі поведінки в організації. Керівник будь-якої організації, 
незалежно від форми власності, крім удосконалення виробництва вирішує 
одну й ту ж проблему: як налагодити систему управління, щоб забезпечити 
співробітництво працівників і уникнути можливих конфронтацій в 
організаційному середовищі. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
 

Існуючі теоретичні та практичні дослідження не повною  мірою 
враховують особливості формування ринкових цін вітчизняних  
промислових підприємств в умовах складної економічної ситуації в Україні. 
Тому вирішення такої проблеми, як формування ефективного механізму 
цінової політики вимагає подальших досліджень, які дозволять  підвищити 
ефективність та конкурентоспроможність промислових підприємств. 
Необхідна розробка нових та вдосконалення існуючих інструментів 
ціноутворення. При цьому, головними критеріями ефективності методів 
ціноутворення повинні бути простота та невисока трудомісткість 
розрахунків, що забезпечить їх практичне використання. 

Дослідженню актуальних питань ціноутворення в системі управління 
приділяють увагу такі вітчизняні вчені та практики як Атамас П. Й., Джога 
Р. Т., Канєва Т. В., Рудченко Ю. С., Свірко С. В., Сушко Н. І., Ткаченко І. Т., 
Чечуліна О. О. та інші.  

Як зазначає науковець Свірко С.В., «Ціна – це складна економічна 
категорія , в якій фокусуються практично всі основні економічні відношення 
в суспільстві.»  Перед усім це відноситься до виробництва та реалізації 
продукції , формуванню її вартості, а також до створення , розподілу і 
використанню грошових коштів.[2, с.45] 

Система ціноутворення, на думку Косарєвої І.П., це – складний і 
динамічний багатофакторний  процес, здатний підтримувати 
конкурентоспроможність підприємства, забезпечувати його 
платоспроможність та стійкість [3, с.2].  

Стратегічна мета управління ціноутворенням може бути реалізована 
різними шляхами, наприклад, вибір конкретних цілей ціноутворення, 
визначення прогнозного рівня ціни, корегування основних заходів, що 
визначає необхідність порівняльного стратегічного аналізу кожного із 
можливих довгострокових альтернативних цінових рішень за відповідними 
критеріями їх ефективності: визначення найбільш ефективного рівня цін 
реалізації кожним учасником каналу товароруху; визначення найбільш 
ефективної структури ціни для кінцевого споживача за основними її 
елементами; визначення найбільш ефективних напрямів диференціації рівня 
та структури роздрібних цін в стратегічному періоді. Процес визначення і 
аналізу альтернативних довгострокових цінових рішень, а також вибору для 
реалізації найбільш ефективних із них виступає необхідною складовою 
стратегічного процесу в системі реалізації продукції підприємств харчової 
промисловості. 
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Поточне управління ціноутворенням на підприємствах України 
спрямоване на розробку і реалізацію конкретних рішень тактичного 
характеру, що мають забезпечувати досягнення стратегічних цілей. 
Методологічні підходи до формування тактичних цінових рішень 
потребують в першу чергу уточнення відповідного понятійного апарату та 
визначення і систематизації методичних підходів до їх розробки. Одними із 
таких понять є тактика ціноутворення, яка визначається як процес розробки 
короткострокових цінових рішень, що спрямований на реалізацію 
стратегічних цілей і обраних видів стратегій ціноутворення підприємства, 
який здійснюється в поточному періоді часу з урахуванням змін умов його 
зовнішнього і внутрішнього середовища, та метод ціноутворення, який 
визначається як принциповий підхід до обрання засобів розрахунку окремих 
параметрів цін, що обирається конкретним підприємством для забезпечення 
реалізації його цілей і задач управління ціноутворенням і отримує своє 
втілення у відповідних розрахункових моделях [1].  

Процес систематизації методів ціноутворення підприємств створює 
умови до відповідного вдосконалення методичного інструментарію 
визначення рівня і структури цін реалізації за кожним із розглянутих 
методів. Такий методичний інструментарій характеризує систему 
відповідних розрахункових моделей, за якими в практичній діяльності 
підприємств визначаються певні елементи структури відпускних цін та їх 
рівень в цілому. Модель ціноутворення може характеризуватись як 
розрахунковий механізм визначення ціни в конкретному підприємстві із 
урахуванням його особливостей (тобто визначатись як «індивідуальна 
модель ціноутворення в конкретному підприємстві»), так і узагальнений 
розрахунковий механізм визначення ціни в певній групі однорідних 
підприємств (тобто визначатись як «загальна модель ціноутворення в певній 
однорідній групі підприємств») або ж як узагальнений розрахунковий 
механізм визначення ціни в певній сукупності підприємств, діяльність яких 
об’єднується загальною метою ціноутворення [3, с. 78].  

Таким чином, ефективне управління процесами ціноутворення у всіх 
складових ланцюгу розповсюдження товарів дозволить спрямувати процес 
ціноутворення на врахування існуючого стану попиту та формування попиту 
населення на окремі групи товарів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

 
У сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку туристичних послуг 

довгостроковий успіх компанії нерозривно пов'язаний з її здатністю 
безперервно впроваджувати інновації. Інноваційна діяльність у туризмі 
знаходить своє втілення у створенні нових або поліпшенні існуючих 
турпродуктів, удосконаленні транспортних, готельних та інших послуг, 
освоєнні нових ринків, впровадженні провідних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, сучасних форм організаційно-управлінської 
діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів. 

Дослідженню інноваційних процесів у різних галузях сучасного 
виробничо-технологічного процесу присвячена велика кількість робіт як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Вдосконаленню інноваційної 
діяльності  та вирішенню проблем інновацій в туризмі були присвячені 
роботи  В.С. Новікова, Н.Н. Малахової,  Д.С. Ушакова, В.А. Молчанова,       
М.А. Ізотова, А.М. Клеймьонова, О.О. Лапко, проте дану проблему все ще 
розглянуто недостатньо. 

Метою дослідження є аналіз особливостей інновацій у туризмі, а також 
розгляд нових перспективних інноваційних напрямів розвитку туризму. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як 
новостворені вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери  [1]. 
Важливим в розумінні інноваційного процесу в галузі туризму є те, що він 
включає в себе реалізацію інвестицій, у ході яких поєднуються наука, 
техніка, економіка, підприємництво та управління  [2, с.18]. 

Великий вплив на інноваційні процеси в туризмі здійснюють 
різноманітні фактори, такі як  [4, с.106]: 

- нові напрямки розвитку науки і техніки, поява нових технологій; 
- економічна і політична ситуація в країнах світу; 
- нововведення міжнародних організацій, правила економічних 

взаємовідносин, нові форми співпраці, рішення, прийняті туристичними 
організаціями; 

- державні закони та правові акти, які визначають економічні і політичні 
принципи функціонування туристичних підприємств, розробка державних 
концепцій розвитку туризму; 

- зміна ситуації на ринку туристичних послуг: поява нових туристичних 
маршрутів, невідповідність запропонованих послуг потребам туристів, зміна 
структури попиту, поява нових вимог до якості туристичного продукту зі 
сторони споживача; 



627 
 

- впровадження інновацій в діяльність виробничих підприємств, які 
тісно пов’язані з туристичним бізнесом (транспортні компанії, готелі, 
оздоровчі заклади, засоби зв’язку та ін.); 

- прагнення туристичних компаній закріпитись на ринку, боротьба за 
виживання. 

В туристичній індустрії інноваційна діяльність розвивається по трьом 
основним напрямкам [3, с.96]: 

- організаційні інновації, які пов’язані з розвитком підприємництва і 
туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі 
реорганізацією, поглинанням конкуруючих суб’єктів на основі нової техніки 
та передових технологій, кадрової політики, раціональної економічної та 
фінансової діяльності (впровадження нових форм обліку та звітності); 

- маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових  
споживачів, або привабити нових клієнтів; 

- періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну 
споживчих якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку. 

На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, яка 
сприяє: розширенню кола потенційних  споживачів (туристів); зміні потреб 
споживача та розширенню функціональності турпродукту (спрямування не 
лише на туристів, а й на місцеве населення ). 

До інновацій в туризмі слід відносити перш за все ті нововведення, які 
супроводжуються  [5, с.154]: 

-   відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів; 
-   якісно новими змінами туристичного продукту; 
-   підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму; 
- підвищенням ефективності управління стійким функціонуванням і 

розвитком туристичної сфери в країні; 
- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та 

споживання туристичних послуг; 
- прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, скорочення 

терміну транспортування за рахунок впровадження нових швидкісних видів 
транспорту, покращення умов праці працівників туріндустрії і т.п.) 

-  підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств туріндустрії. 
Туризм є багатовекторною та мультигалузевою сферою. У структурі 

сфери послуг є галузі, інноваційність яких не викликає сумнівів, тому що 
вони мають власну базу досліджень, розробок і пропонують ринку нові 
високі технології. Саме такою галуззю виступає туристична сфера, в якій 
найбільш інноваційними виступають інформаційні та соціальні технології, 
які поєднуючись, здійснюють вагомий вплив та внесок в туризм загалом.               
[2, с. 112]. 

Сфера інформаційно-комп’ютерних технологій має за мету 
віртуалізацію частини виробничих та торговельних операцій, широке 
застосування різновиду прикладних програм для ефективного управління 
підприємством. Незважаючи на швидкий розвиток інформаційних 
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технологій, більшість туристських організацій тільки в середині 1990- х рр. 
стали активно використовувати Інтернет у своїй діяльності [2, с. 114]. Вже 
зараз кількість користувачів Інтернету стрімко зростає, використання 
телекомунікаційних систем дозволяє туристові самостійно планувати 
поїздку: скласти маршрут, замовити й оплатити готель, екскурсії, квитки на 
літак, поїзд або круїз і ін. Особливою формою використання інформаційних 
технологій у туризмі є електронні системи бронювання. З'явилися віртуальні 
посередники - сайти готелів, авіакомпаній, туристських фірм, що дозволяє 
туристові одержувати інформацію й замовляти послуги  безпосередньо, без 
участі туристських фірм. 

Соціальні інформаційні мережі є потужним інструментом, який впливає 
на споживання туристичних послуг. Групи туристів створюють сайти, 
контактні групи з обміну досвідом подорожей, думкою про готелі, курорти, 
роботу персоналу та рівень сервісу.  З'являються нові способи туристичної 
активності, наприклад, туристи з різних країн обмінюються житлом на час 
відпустки і для цих цілей реєструються на відповідних порталах [2, с.115].  
Популяризуються інновації на транспорті (літак з прозорим корпусом), в 
готельному бізнесі (готель і комплекси на намивних островах), застосування 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що здатні подовжити життєвий 
цикл туристичного продукту або знизити вартість послуг. 

Отже, інновації мають великий вплив на туризм. По – перше, це поява 
нових туристичних  продуктів, наприклад космічний туризм, який почав 
розвиватися в Америці. По - друге, у туристському бізнесі активно 
використовуються можливості Інтернету, розвивається торгівля послугами в 
онлайновом режимі.  Таким чином, інновації  у сфері туризму спрямовані на 
створення нового або зміну існуючого продукту, на вдосконалювання 
транспортних, готельних і інших послуг, освоєння нових ринків, 
впровадження передових інформаційних технологій і сучасних форм 
організаційно-управлінської діяльності.  
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Перехід України до інноваційної моделі економіки, прагнення інтеграції 

до Євросоюзу та підвищення рівня життя вимагають запровадження більш 
сучасних методів взаємодії держави та бізнесу, а також бізнесу і суспільства. 
Формування такої взаємодії можливе через корпоративну соціальну 
відповідальність (КСВ).  

КСВ – це відповідальність компанії за вплив її рішень і дій на 
суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорої та етичної поведінки, 
сприяє сталому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства; відповідає 
чинному законодавству та міжнародним нормам поведінки та інтегрована у 
діяльність організації і практикується у її відносинах.[1, с. 115] 

Питання соціальної відповідальності досліджували такі науковці:  Девіс 
К., Карнегі Е., Котлер Ф., Фрідмен М., Гордина В., Ілляшенко С., 
Стародубська М. та інші. 

У забезпеченні конкурентоздатності українських компаній у 
глобальному бізнес середовищі, крім економічних чинників, велику роль 
починають відігравати соціально-відповідальні функції.  

КСВ в Україні знаходиться на стадії становлення. Найактивнішими у цій 
сфері є представництва іноземних компаній, які переносять на українське 
підґрунтя сучасні світові практики, принципи і стандарти, а також найбільші 
українські підприємства [2]. 

Однак  розвиткові КСВ в Україні перешкоджає низка проблем, 
основними з яких є наступні. Низький рівень корпоративної культури та, як 
наслідок, фінансова й економічна слабкість значної частки компаній в 
Україні. В умовах кризи та постійного браку коштів, діяльність суб’єктів 
малого та середнього бізнесу орієнтована на виживання, що не сприяє 
поширенню ідей та принципів соціальної відповідальності на 
загальнодержавному рівні. 

Корупція, недосконалість фінансової системи, бюрократичні перешкоди, 
які ускладнюють комерційні операції і створення бізнесу. Майже не 
спостерігається прогресу в залученні іноземних інвестицій: з             
арубіжних інвесторів лякає корупція, яка, на жаль, поширилася серед усіх 
верств суспільства і рівнів влади, а також проникла в усі сфери економіки. 
Через бюрократичні бар’єри іноземним інвесторам недоступна значна 
кількість секторів економіки, а укладені з ними угоди не завжди захищені 
правовою системою, якій не вистачає незалежності і повноважень            
[4, с. 2]. 
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Нормативна невизначеність вітчизняних підприємницьких кіл до 
спільноти соціально відповідального бізнесу в Україні виявляється у 
нерозумінні як бізнесом та іншими членами суспільства основних завдань і 
механізмів реалізації стратегій соціальної відповідальності [3]. 

Стимулювання участі комерційних організацій у вирішенні 
пріоритетних соціальних проблем населених пунктів дотепер комплексно не 
розглядаються як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. У цих 
умовах питання стимулювання участі комерційних організацій разом з 
органами місцевого самоврядування у здійсненні соціальної політики часто 
вирішуються хаотично й непослідовно, що у свою чергу гальмує залучення 
недержавних суб’єктів і їхніх додаткових ресурсів у роботу з розвитку 
соціальної сфери [4, с. 73]. 

Проаналізувавши досвід впровадження КСВ в США та ЄС, ми хотіли б 
запропонувати наступні шляхи вирішення проблем соціальної 
відповідальності в Україні: 

впровадити пільгове оподаткування підприємств, які беруть на            
себе соціальну відповідальність. Введення подібної практики в світі       
доводить активізацію соціальної відповідальності бізнесу вже не одне 
десятиліття;  

забезпечити бізнес і населення інформацією про КСВ, через ЗМІ; 
 популяризувати позитивні практики впровадження програм із 

соціальної відповідальності в світі та в великих компаніях; 
вдосконалювати та відстежувати рівень довіри в бізнесі;  
інтегрувати КСВ в освіті, навчанні та дослідженнях; 
впровадити принципи корпоративної соціальної відповідальності в 

діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування; 
створити єдиний центр соціальних програм в мережі Інтернет та в 

кожному регіоні. 
Отже, впровадження КСВ українськими компаніями сприятиме 

вирішенню соціальних та екологічних проблем, підвищити капіталізацію 
українських компаній та забезпечити сталий розвиток країни загалом. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Інноваційна діяльність здійснюється з метою підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, збільшення попиту на їх 
продукцію не тільки на українському, але й на світовому ринках. Управління 
інноваційною діяльністю вважається успішним, якщо воно забезпечує 
конкурентоспроможність підприємств. 

Конкурентоспроможність підприємства – це категорія, що відображає, 
як відрізняється підприємство-виробник на ринку своїх товарів від інших 
виробників-конкурентів упродовж тривалого проміжку часу, яким чином 
рівень його фінансово-економічного розвитку відповідає суспільним 
потребам. Дослідженням даного питання присвячено праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема, М. Портера, Р. Пейса, Ю. 
Іванова, І. Сіваченко, Р. Фатхутдінова та ін.  

В умовах ринкової економіки споживачі зацікавлені не тільки в якості 
продукції, але і в високоякісних додаткових послугах, що пов’язані з цією 
продукцією. 

У більшості країн світу роль нецінової конкуренції все зростає, оскільки 
в ринкових умовах споживачі стають все більш вимогливими до якості 
товарів. З урахуванням національних та економічних особливостей різних 
держав формувалися специфічні підходи до управління якістю продукції на 
мікрорівні. Найбільш відомими є американська комплексна система 
управління якістю (ТQС) та японська (СWQС) – управління якістю в межах 
фірми [4]. 

Для американської системи характерним є делегування всіх питань, 
пов’язаних із забезпеченням якості, певному адміністративному підрозділу, 
що спеціалізується на аналізі якості продукції і контролі. Всі ці функції 
забезпечуються спеціалістами даного підрозділу. 

Для японської системи характерним є постійна участь у діяльності, 
пов’язаній з управлінням якістю, всіх підрозділів та всіх працівників фірми. 
Всі працівники, від президента до робітника, зацікавлені в досягненні 
високих результатів: вони навчаються методам управління та вмінню 
застосовувати їх в практичній діяльності в гуртках якості, куди залучаються 
також субпідрядники, посередники та працівники дочірніх компаній. 
Японська концепція якості ґрунтується, перш за все, на виключенні самої 
можливості виникнення браку на всіх етапах виробництва, на широкому 
застосуванні статистичних методів контролю, пріоритеті профілактики 
дефектів над їх виправленням, а також на розробці загальнонаціональних 
програм з контролю якості. 
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Існує багато підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності 
продукції, однак більшість методичних підходів зорієнтована на продукцію, 
що вже виробляється і реалізується на ринку (тобто товари). Якщо 
оцінюється конкурентоспроможність продукції на стадії розробки, то йдеться 
про оцінку конкурентоспроможності інноваційного продукту. При 
оцінюванні інновацій необхідно виходити із таких принципів: 

– конкурентоспроможність закладається ще на етапі проектування і 
розробки виробу, тому вона має бути вже попередньо оцінена на стадії 
формування технічного завдання на розробку; 

– конкурентоспроможність інновацій ґрунтується на ідеальній 
споживчій моделі, що задовольняє перспективні потреби на 100% у межах 
визначеного сегменту ринку; 

– рівень техніко-економічних параметрів інновації, яке пропонується до 
розробки, повинен оцінюватися по відношенню до прогнозного рівня 
техніко-економічних параметрів продукції найбільш ймовірних конкурентів 
(визначених на рік початку виробництва даної продукції); 

– вибрані для оцінки конкурентоспроможності параметри необхідно 
оцінити за їх значущістю [4]. 

Досягнення цілей і завдань, що стоять перед сучасними підприємствами 
усіх форм власності, організаційно-правових форм та галузевої належності, в 
умовах трансформаційних процесів у економіці, нестабільності політичної та 
соціально-економічної ситуації в країні вимагає вирішення питань, що 
пов’язані із удосконаленням традиційних методів управління підприємством 
та пошуком нових, які б забезпечували стійкий економічний стан і розвиток 
підприємства.  

Основою забезпечення стійкого функціонування підприємств та їх 
здатності до розвитку є забезпечення належного рівня конкуренто-
спроможності, прибутковості, платоспроможності, стійкості та, як наслідок, 
зростання ринкової вартості підприємства. Ці параметри залежать від 
ефективності управління ними як на рівні підприємства в цілому, так і від 
взаємоузгодженості дій усіх структурних підрозділів та фахівців 
підприємства. Практичне розв’язання цього завдання має забезпечувати 
інноваційна діяльність, як інструмент підвищення конкурентоспроможності 
підприємства  

Цей процес можна розглядати як важливу передумову адаптації 
підприємства до ринкових умов господарювання та суттєву запоруку його 
життєздатності й успішності у конкурентному ринковому середовищі.  

В Законі України «Про інноваційну діяльність» під інноваціями 
розуміється «…новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конку-
рентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери» [1].  
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Дослідження вітчизняного ринку інновацій свідчать, що нововведення, 
які впроваджуються українськими підприємствами, орієнтовані на несуттєве 
удосконалення вже існуючої продукції та технологій її виробництва [2, С.77]. 
Причини низької інноваційної активності пов’язані, передусім, з тим, що 
основним джерелом фінансування імплементації нововведень сьогодні 
залишаються власні кошти підприємств, які є обмеженими. Тому інновації у 
виробництво найчастіше проявляються у заміні морально застарілого 
обладнання. Проте цього не достатньо для забезпечення стійких 
конкурентних переваг на ринку в майбутньому, що пов’язано із старінням 
(фізичним та моральним) існуючих технологій та динамічним розвитком 
нових.  

Як наслідок, відставання підприємств України за інноваційною 
діяльністю від підприємств провідних країн світу не дозволяє їм            
забезпечити високу конкурентоспроможність, а відповідно, і стійке 
економічне зростання.  

Вирішальним чинником підвищенні конкурентоспроможності 
підприємств є сприяння інноваційним процесам шляхом реалізації 
регіональних програм та адресної допомоги підприємствам [3] у пошуках 
шляхів більш ефективного використання власного капіталу з подальшим 
його вивільненням для інноваційних цілей, сприяння та забезпечення 
підвищення інвестиційної привабливості.  

Таким чином, основою нового стратегічного курсу, його виз-начальним 
пріоритетом для нашої країни мають стати розроблення та реалізація 
програми, спрямованої на розвиток інноваційної моделі економічного 
зростання. Необхідно змінити пріоритети промислової політики України і 
перш за все здійснити переорієнтування промислового комплексу на 
розвиток високотехнологічних галузей. Інноваційний шлях розвитку 
дозволить не лише прискорити економічний розвиток держави, але й досягти 
необхідного рівня конкурентоспроможності.  
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У пошуках методів ефективного господарювання та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств набуває актуальності питання 
розробки й реалізації нових стратегій діяльності. Через дію несприятливих 
факторів зовнішнього середовища основна увага має зосереджуватися на 
стратегіях наступального характеру, спроможних забезпечити ефективне 
функціонування підприємства в конкурентному середовищі. Серед існуючих 
стратегічних альтернатив такі перспективи може забезпечити диверсифікація 
їхньої діяльності як  стратегія різнобічного розвитку, що, в свою чергу, 
призведе до забезпечення конкурентоспроможності.  

Питаннями вивчення стратегії диверсифікації діяльності підприємства 
займалися відомі вчені Томсон А., Стрікленд А., Портер М., Ансофф І., Аронов 
А. М. В Україні дослідженням цієї проблеми займаються Білецька К. В., 
Вітлинський В.В., Герасимчук В.Г., Корінько М. Д., Обеременчук В.Ф. та інші.  

Термін «диверсифікація» (від латин, diversus - різний, fasere - робити) 
означає: 

1)  різноманіття, різнобічний розвиток; 
2) проникнення спеціалізованих фірм (промислових, транспортних, 

будівельних) до інших галузей виробництва, сфери послуг тощо; у процесі 
диверсифікації виникають багатогалузеві комплекси; 

3)  розширення асортименту виготовлення виробів, надання послуг       
[1, с.3 ]. 

Стратегія диверсифікації передбачає розробку нових видів продукції 
одночасно з освоєнням нових ринків. Така стратегія забезпечує прибуток, 
стабільність і стійкість фірми у віддаленому майбутньому. Вона є найбільш 
ризикованою та потребує значних витрат. Займатися диверсифікацією 
підприємства змушує ряд причин, серед яких одними з головних є прагнення 
зменшити або розподілити ризик, а також прагнення піти з ринків, що 
стагнують та отримати фінансові вигоди від роботи в нових областях. Останні 
два чинники - стагнуючий ринок і прагнення освоїти нові області діяльності - є 
головними причинами диверсифікації українських підприємств. 
Диверсифікація передбачає виявлення саме того виду діяльності, в якому можна 
найбільш ефективно реалізувати конкурентні переваги підприємства [1, с.11].  

Диверсифікація має свої позитивні та негативні сторони. Головна 
небезпека диверсифікації пов'язана з розпиленням сил, а також з проблемами 
управління диверсифікованими підприємствами. Ця проблема привела до 
розвитку методів портфельного аналізу. Стратегія диверсифікації 
реалізується тоді, коли фірма далі не може розвиватися на даному ринку в 
рамках даної галузі.  



635 
 

Зазвичай виділяють п’ять основних груп мотивів, що спонукають до 
здійснення диверсифікації – техніко-технологічні, фінансові, економічні, 
соціальні та  стратегічні. При цьому, слід зазначити, що як правило, ці 
мотиви тісно взаємопов’язані і впливають в комплексі на прийняття рішення 
про здійснення диверсифікації. 

 Диверсифікувавши власну діяльність, компанія зможе забезпечити 
досягнення трьох груп економічних цілей: стабілізації, гнучкості та 
економічного зростання. Головна мета, якої прагнуть досягнути управлінці, 
полягає у збільшенні вартості підприємства та зростанні доходів акціонерів. 

Критеріями вибору та успішного застосування стратегії диверсифікації 
є: привабливість галузі з точки зору рентабельності і можливості розвитку; 
стабільний фінансовий стан та місце даного підприємства в галузі на момент 
диверсифікації; асоціативні зв'язки між профілем підприємства та потребами 
галузі, куди диверсифікує свою діяльність підприємство; створення 
замкнутих виробничих циклів; оперативне та адекватне реагування на зміну 
смаків і переваг споживачів тощо.  

Загрозами диверсифікації виступають: невизначеність; необ'єктивність 
оцінки власної компетентності та особливостей нового ринку; ускладнення 
управління підрозділами великих диверсифікованих підприємств; 
загострення проблеми пошуку джерел фінансування; невизначеність часу 
впровадження; неадекватне реагування споживачів [3].  

Основне завдання при реалізації стратегії економічної диверсифікації – 
забезпечення прийнятного співвідношення між прибутковістю і рівнем 
ризику. Це співвідношення кожне підприємство визначає для себе 
самостійно, воно залежить, в першу чергу, від того, наскільки власники та 
топ-менеджери компанії схильні до ризику. 

Головним напрямом диверсифікації є запровадження випуску нової 
продукції, тому спочатку важливо розглянути, які вигоди може отримати 
підприємство від прийняття рішення про випуск нового економічного блага. 
За рахунок випуску нової продукції підприємство, в першу чергу, може 
отримати більший дохід за рахунок переносу постійних та умовно-постійних 
витрат (тобто витрат, які зростають в меншій мірі, ніж зростають обсяги 
виробництва на більшу кількість продукції). Підприємство може 
використовувати вже існуючу інфраструктуру для забезпечення збільшення 
обсягу виробництва та просування нової продукції, зростання кількості 
працюючих на підприємстві може відбуватися у меншому розмірі, ніж зросте 
дохід (зокрема, це характерно для випадків, коли працівники зайнятті у 
обслуговуванні та управлінні процесом виробництва).  

Основними стратегіями диверсифікації є:  
1) стратегія концентрованої диверсифікації яка базується на пошуку і 

використанні додаткових можливостей виробництва нових продуктів, що 
укладені в існуючому бізнесі; тобто існуюче виробництво залишається в 
центрі бізнесу, а нове виникає виходячи з тих можливостей, що укладені в 
освоєному ринку, використаній технології або ж інших сильних сторонах 
функціонування фірми;  
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2) стратегія горизонтальної диверсифікації припускає пошук 
можливостей росту на існуючому ринку за рахунок нової продукції, що 
вимагає нової технології, відмінної від використаної; за даної стратегії фірма 
повинна орієнтуватися на виробництво таких технологічно не зв'язаних 
продуктах, які б використовували вже наявні можливості фірми;  

3) стратегія конгломератної диверсифікації полягає в тому, що фірма 
розширюється за рахунок виробництва технологічно не пов'язаних товарів, 
що реалізуються на нових ринках; це одна з найскладніших для реалізації 
стратегій розвитку; дуже часто ця стратегія реалізується шляхом придбання 
підприємств, а не створенням нових підприємств для роботи на незнайомому 
ринку[2, с.149].  

Ефективність диверсифікації діяльності підприємства може проявлятися 
як через динаміку економічних показників, так і мати соціальний аспект. До 
економічних показників слід віднести збільшення фондовіддачі за рахунок 
випуску нових товарів, зростання механізації та автоматизації праці, 
особливо при залученні у виробництво нових прогресивних технологій. 

Таким чином, диверсифікація діяльності підприємства – це різнобічний 
та багатогранний процес, який за своєю специфікою є складним, але в той же 
час практичним варіантом розвитку. Проте, лише знання всіх можливих 
варіантів результату діяльності дозволить правильно обрати подальший шлях 
розвитку підприємства. Тому, обираючи стратегію диверсифікації, необхідно 
орієнтуватися на практичну реалізацію розробленої корпоративної місії, 
постійний аналіз поточної ситуації, оцінку конкурентної позиції та 
привабливості галузі із врахуванням переваг та недоліків впровадження даної 
стратегії.  
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛІДЕРА 
 

Створення цілісної, повної та незалежної системи самоорганізації для 
лідера є необхідною складовою  успішного управління персоналом на 
підприємстві. У зв’язку з цим керівник змушений максимально 
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використовувати власні характеристики, що дозволяє йому з повною 
точністю делегувати повноваження працівників. Активізація роботи 
персоналу в першу чергу залежить від вміння керівника вести за собою, 
тобто бути як формальним так і неформальним лідером.  Спроможність 
керівника взяти на себе відповідальність за дії підлеглих, активізувати 
творчий потенціал співробітників та нормалізувати мікроклімат у колективі 
потребує вміння опановування власних емоцій. В даному випадку 
самоменеджмент дозволяє віднайти ці вміння та за допомогою створення 
сприятливих умов розвивати та удосконалювати їх.  

Проведені дослідження підтверджують визначення самоменеджменту, 
як головного моменту у діяльності лідера, що формується у сучасному 
середовищі та під впливом різних економічних, соціальних, політичних 
факторів. 

Проблеми розвитку досліджень самоменеджменту знайшли своє широке 
відображення у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: Н. Лукашевич, Л. 
Зайвер, В. Андреєв, М. Вудкова, Д. Френсіса, А. Хроленка. 

Поняття "самоменеджмент" введено у вживання директором німецького 
Інституту раціонального використання часу Л. Зайвертом. На його думку 
самоменеджмент - це саморозвиток особистості, заснований на самопізнанні, 
самовизначенні, самовдосконаленні, подоланні стереотипів свідомості, 
самоконтролі і, як підсумок, самореалізації в обраній сфері діяльності. Це 
клопітка і наполеглива робота над собою з метою включити в дію весь свій 
творчий потенціал, максимально використовувати свої можливості і 
здібності. 

Кожний керіник взагалі і особливо лідер, у першу чергу повинен вміти 
переборювати ситуацію, де звичайним є невпорядкованість дій, внаслідок 
змін зовнішніх обставин, у ситуацію з чітко визначеною стратегічною метою 
та послідовими діями виконання. Лідер  сьогодні - це людина, що стає лідером 
відповідно до обставин ситуаційної необхідності, то й що бере на себе 
відповідальність та може швидко реагувати на зміну факторів. 

Вплив лідера має, як правило, два джерела: 
1. особистий авторитет; 
2. харизматичні властивості.  
Особистий авторитет – це визнання лідера членами групи, завдяки 

наявності у ньому певних характерних рис, що притаманні справжньому 
керівнику. Це може бути багаторічний досвід роботи, високий рівень 
кваліфікації, освіта, майстерність, професіоналізм. Харизматичні властивості 
– це здатність людини зарекомендувати себе за допомогою таких якостей як: 
незалежність характеру, гарні ораторські здібності, вміння переконливо 
говорити, гідні та впевнені манери поведінки. 

Якщо керівництво – це розумовий та фізичний організаційний процес, 
який веде до того, що підлеглі виконують рішення керівників і вирішують 
визначені завдання, то лідерство є процесом, за допомогою якого одна особа 
впливає та застосовує елементи відповідальності на членів групи, при цьому 
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не обов'язково посідаючи формальну посаду. Посада керівника – це 
результат свідомої дії формальної організації. Лідерами стають не з волі 
організації, і дії лідерів не обмежуються рамками повноважень та структур. 
Дуже часто керівник є лідером без будь-якого зв'язку з його посадою в 
існуючій управлінській ієрархії. Тому проблема поєднання функцій лідера і 
менеджера в одній особі все більш привертає увагу теоретиків [3].  

Лідерство створює можливість впливу та відповідальність, а це будь-яка 
поведінка однієї особистості, яка вносить зміни у поведінку, відносини, 
відчуття іншої людини, що наділяє лідера владою. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Показники необхідності новизни та удосконалення лідера 
Діяльність у сфері менеджменту вимагає високого індивідуального 

розвитку в міру того як зростає ступінь змін, виникає потреба розвивати свій 
творчий потенціал. За таких умов менеджерам необхідно підтримувати свій 
рівень, незважаючи ні на що, так як праця менеджера постійно змінюється і 
висуває нові вимоги до нього. Тому у процесі організації діяльності час є 
найважливішим елементом планування. Тут будуть доречними слова Роберта 
Кіосакі: "У нас достатньо часу, щоб зробити все, що ми по-справжньому 
хочемо. Якщо ви, як багато людей," дуже зайняті ", щоб успішно працювати, 
то майте на увазі, що є безліч людей, які зайняті набагато більше, ніж ви, але 
встигають зробити більше. У них не більше часу. Вони просто набагато 
краще його використовують! " Тайм-менеджмент – це константа, її не можна 
змінити, але використовувати необхідно ефективно для досягнення 
найкращого результату можна. Сьогодні тайм-менеджмент для лідера став 
тим без чого організація роботи просто неможлива. Вміння ефективно 
організовувати свій час та час роботи підлеглих для справжнього лідера є 
найактуальнішою задачею.  

Усвідомлення різниці між невідкладними справами та важливими теж 
має величезне значення при розподілі часу. Нагальні завдання вимагають 
негайного виконання, але при цьому можуть бути незначними. Важливі 
справи вимагають ретельної підготовки і, як правило, додаткового часу на 
обдумування. 
Однак, процес управління часом передбачає чітку роботу керівника та  
організовану послідовність дій, що полягають не лише у плануванні, але й 
організованому слідуванні та постійному аналізі плану.  
Суттєво обрати з усіх справ найважливіші та термінові, та їх виконувати у 

Експертна оцінка 

Творчий потенціал 

Тайм-менеджмент Подолання страхів Лідер 
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першу чергу. У системі тайм менеджменту важливою є роль керівника як 
координатора процесу. Він може виступати ініціатором процесу та 
здійснювати контроль за його виконанням. При цьому, розподіливши ролі в 
організації, визначивши основні функції, відповідальних осіб та терміни 
виконання завдань, можна суттєво збільшити продуктивність праці [2]. 

Таким чином, на нашу думку, за допомогою самоменеджменту лідер має 
можливість максимально використовувати власні можливості, свідомо 
керувати перебігом подій, використовуючи творчий потенціал  та 
переборювати внутрішні страхи та потенційні зовнішні загрози. Тайм-
менеджменту наділяє керівника можливістю раціонально правильно 
організовувати всю роботу офісу та з підтримкою експертної оцінки 
оптимізувати використання ресурсів.  Він допомагає виконувати роботу, як 
свою власну так і підлеглих, більш швидше, якісніше та з меншими 
затратами часу. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств типовим 
наслідком кризових явищ їх економічного розвитку є дефіцит власних джерел 
фінансування оборотного капіталу, який супроводжується низьким рівнем його 
використання. У зв’язку з цим на сучасному етапі розвитку економіки України 
управління оборотним капіталом потребує поглибленого дослідження.  

Оборотний капітал слід розглядати як авансовану вартість в елементи 
оборотних виробничих фондів і фондів обігу для забезпечення безперервного 
процесу виробництва та реалізації продукції з метою досягнення достатнього 
рівня прибутковості підприємства. Дане визначення дозволяє виділити три 
сутнісні аспекти: по-перше, оборотний капітал має вартісну природу, по-друге, 
його речовим втіленням є оборотні виробничі фонди і фонди обігу, по-третє, 
мета його авансування полягає у досягненні достатнього рівня прибутковості 
діяльності підприємства.  

Узагальнення результатів багатоаспектного вивчення економічною 
наукою сутності оборотного капіталу та особливостей його обороту з позиції 
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формування та використання дозволяє визначити діапазон цілей управління 
джерелами фінансування оборотного капіталу підприємства, які полягають у 
пошуку компромісу між [2, с. 89; 3, с. 231]: 

- ризиком недостатності обсягу оборотного капіталу для забезпечення 
безперебійності діяльності та ефективністю використання оборотного 
капіталу; 

- ризиком недостатності обсягу оборотного капіталу для забезпечення 
безперебійності діяльності та втратами від фізичного або морального 
псування його елементів; 

- ризиком втрати ліквідності та ризиком фінансових втрат внаслідок 
інфляційних впливів; 

- ризиком втрати фінансової стійкості та ефективністю управління 
оборотним капіталом. 

Слід наголосити, що найбільш цілісне визначення сутності управління 
оборотним капіталом сформульоване відомим українським вченим І.О. 
Бланком, згідно з яким управління оборотним капіталом являє собою 
систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, 
пов'язаних із встановленням оптимальних параметрів його обсягу і 
структури, задоволенням потреб підприємства в окремих його видах та 
залученням з різних джерел і в різноманітних формах для здійснення 
господарської діяльності підприємства, забезпеченням умов оптимізації 
процесу його обертання [1, с. 116]. 

Таким чином, синтезуючи теоретико-економічні надбання економічної 
науки стосовно сутності оборотного капіталу та методології управління ним, 
пропонуємо визначити механізм його фінансування, який являє собою 
систему методів, інструментів та важелів. 

До методів фінансування оборотного капіталу підприємства відносяться: 
самофінансування, кредитування, інвестування, рефінансування дебіторської 
заборгованості, факторинг, фінансова реструктуризація. 

До інструментів фінансування оборотного капіталу відносяться: потреба 
в оборотному капіталі, рівень ліквідності оборотних коштів, відсоткова 
ставка за кредитом, рівень прибутковості оборотного капіталу, комерційний 
кредит, вексель, власні оборотні кошти, сума вилучених оборотних коштів з 
обороту або залучених оборотних коштів в оборот. 

До важелів фінансування оборотного капіталу відносяться: інфляція, 
частка прострочених зобов’язань, умови комерційних договорів, фінансовий 
та операційний леверидж, економія (перевитрата) оборотних коштів. 

Виділимо етапи управління фінансуванням оборотного капіталу 
підприємства: 

1. Визначення поточної фінансової потреби підприємства. 
2. Прогнозування обсягу власних джерел покриття поточної фінансової 

потреби підприємства. 
3. Вивчення умов залучення зовнішніх джерел для фінансування 

оборотного капіталу підприємства. 
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4. Аналіз планової структури сукупного капіталу підприємства з 
урахуванням умов  покриття поточної фінансової потреби за рахунок власних 
внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування.   

5. Здійснення контролю за цільовим фінансуванням оборотного капіталу 
підприємства. 

6. Оцінка ефективності використання оборотного капіталу підприємства 
для отримання висновків про якість управління джерелами його 
фінансування. 

Критеріями успішної реалізації фінансовим менеджментом 
підприємства політики управління фінансуванням оборотного капіталу на 
основі раціонального поєднання внутрішніх та зовнішніх джерел є:  

- покращення оборотності оборотного капіталу, який є одним з 
ключових показників, що характеризує ефективність його використання; 

- підвищення рівня рентабельності оборотного капіталу, що 
визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості 
оборотного капіталу; 

- забезпечення необхідного рівня ліквідності оборотних активів, від 
якого залежить стан поточної платоспроможності підприємства; 

- приріст рентабельності власного капіталу, визначеного за позитивною 
величиною ефекту фінансового левериджу; 

- збільшення запасу фінансової міцності підприємства. 
На нашу думку, для оптимізації фінансування оборотного капіталу 

підприємства необхідно: 
1. Збільшувати частку власного оборотного капіталу підприємства за 

рахунок: підвищення прибутковості діяльності підприємства; збалансування 
інвестицій в основний та оборотний капітал з точки зору забезпечення 
нормального функціонування основного виду діяльності; рекапіталізації 
дивідендів. 

2. Оптимізація рівня поточних фінансових витрат: контроль за якістю 
дебіторської заборгованості, недопущення виникнення прострочених боргів, 
застосування методів фінансової реструктуризації. 

3. Оптимізації запасів на підприємстві шляхом застосування методів 
сучасної логістики. 

Таким чином, шляхом поєднання теоретико-економічних основ 
управління оборотним капіталом з його функціональним аспектом нами 
запропонований підхід до управління фінансуванням оборотного капіталу, 
що спрямований на збалансування внутрішніх та зовнішніх джерел покриття 
поточної фінансової потреби при дотриманні вимог ліквідності, 
платоспроможності та фінансової стійкості  підприємства. 

Список використаних джерел: 
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 656 с. 
2. Гайдис Н. М. Шляхи підвищення ефективності використання оборотного 
капіталу підприємства / Н. М. Гайдис, У. О. Василишин // Вісник 
Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 1. 
- С. 88–91. 



642 
 

3. Ножова Г. М. Методичні підходи до визначення стратегії управління 
оборотним капіталом на підприємствах / Г. М. Ножова // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). -            
С. 230-233. 

 
Юлія Орленко 

Науковий керівник: Балдинюк А.Г., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 
 

У сучасних умовах стратегічне управління є необхідною складовою 
діяльності всіх підприємств незалежно від сфери чи виду їх діяльності. 
Стратегічне управління підприємств туристської індустрії базується на 
загальних концепціях і положеннях, які мають місце в інших галузях 
економіки, і в той же час, відрізняється низкою особливостей у реалізації 
окремих стратегій, які обумовлені специфікою туристської галузі в 
цілому. Основним   напрямком стратегічного розвитку для туристичних 
підприємств є орієнтація на ефективне стратегічне управління діяльністю з 
урахуванням змін, що відбуваються на ринку туристичних послуг та в  
соціально-економічному середовищі в цілому. 

Проблема удосконалення  системи стратегічного управління 
туристичних підприємств розглядається в дослідженнях  Є.В.Биндиченко, 
В.С.Боголюбова, Т.В.Грицюк, В.Г.Гуляева, В.В. Лобанова, В.А.Челнокова            
та ін.. 

Стратегія підприємства має кілька рівнів декомпонування, кожному з 
яких відповідає стратегія певного рангу, тобто, стратегія підприємства має 
ієрархічну будову. Ієрархія стратегій означає ранжування, взаємозв'язок і 
підпорядкованість різних стратегій, які становлять стратегію підприємства 
[3]. 

Управління туристичним підприємством починається з визначення місця 
підприємства на туристичному ринку. На цій підставі приймаються рішення 
зі створення або модифікації продукту (послуги), методів його (її) 
просування, структури управління персоналом. 

 Розробка стратегії на кожному етапі закінчується створенням 
стратегічного плану. На одних підприємствах він подається у вигляді 
документа, на інших - як ідеологія єдиного бачення і розуміння менеджерами 
перспектив розвитку туристичного підприємства [4].  

Одним з ключових понять у методології стратегічного управління є 
поняття стратегічної сфери бізнесу. Все поле діяльності підприємства, яке 
забезпечує її функціонування, розбивається на стратегічні сфери бізнесу. 
Стратегічна сфера бізнесу - це сфера діяльності, у якій підприємство працює 
у даний момент або буде здійснювати свою діяльність в майбутньому, 
враховуючи при цьому, що воно може функціонувати не тільки в одній, а й в 
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кількох сферах бізнесу. Кожна стратегічна сфера бізнесу включає види 
продукції або послуг, об'єднаних за загальною ознакою, наприклад таких: 
характер потреб, що задовольняються, технологія, типи споживачів, 
географічні райони збуту. 

Кожну стратегічну сферу бізнесу розкривають наступні показники: 
- обсяг ринку, який визначається загальним обсягом реалізації продуктів 

та послуг всіма виробниками, у тому числі конкурентами, що оцінюється у 
вартісному або натуральному вимірі; 

- частка підприємства в обсязі ринку, 
- стадія життєвого циклу (ринкове розгортання, зростання, конкурентна 

турбулентність, зрілість, спад); 
- конкурентне становище туристичного підприємства (сильне, середнє, 

слабке) у даній стратегічній сфері. 
Загальновідомо, що стратегія як процес обумовлює наявність наступних 

рівнів стратегії:  
1) корпоративний; 
2) окремого виду діяльності або стратегічного господарського 

підрозділу;  
3) функціональний (звичайно стосовний до окремих функцій 

підприємства – маркетингу, фінансів, управління підприємством тощо).  
Наявність ієрархічної природи стратегії логічно припускає розробку 

системи стратегій від загального рівня (корпоративний) до часткового 
(оперативний). Цей процес розробки і реалізації стратегії є узагальненим для 
всіх підприємств, що функціонують в умовах ринкової економіки, незалежно 
від їхньої орієнтації на будь-яку концепцію менеджменту [2]. 

Застосовуючи загальний підхід до підприємства-інтегратора, що 
створює системи менеджменту, можна побудувати 4 такі ієрархічні рівні:  

1) корпоративна стратегія – стратегія формування системи менеджменту 
туристичного підприємства;  

2) стратегії формування окремих систем менеджменту (системи 
взаємодії з постачальниками; системи взаємодії з посередниками; системи 
взаємодії зі споживачами; системи взаємодії з конкурентами);  

3) стратегія формування інтегрованого менеджменту туристичних 
підприємств;  

4) стратегії формування функціональних інтегрованих підсистем за 
напрямами взаємної підтримки підприємств.  

Виходячи із усього вищенаведеного, можна стверджувати, що стратегія 
менеджменту підприємств туристичної індустрії – це вплив та реагування 
підприємства на структуру туристичного ринку. 

Туристичне підприємство виконує на ринку функції споживача стосовно 
до постачальників та функцію постачальника для посередників та кінцевих 
споживачів. П. Чевертон використовує поняття «стратегічного 
постачальника» і пише: «… визначення стратегічного постачальника… 
означає такого постачальника, якому вдалося справити позитивний вплив на 
саму суть бізнесу свого клієнта» [1]. «Постачальник, який розуміє 
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конкурентну позицію свого клієнта і діє так, щоб зміцнити її, забезпечує 
прискорення свого просування у черзі за отриманням статусу «стратегічного 
постачальника». Таким чином, туристичні оператори прагнуть стати 
стратегічними постачальниками стосовно до туристичних агентів та 
споживачів, з якими вони безпосередньо взаємодіють, і мають певні вимоги 
до власних постачальників турпродуктів щодо досягнення ними відповідного 
статусу [1]. 

Основою для вибору певної стратегії (аутсорсингу, інсорсингу чи 
комбінованої) є SWOT-аналіз діяльності підприємств з напряму формування 
системи міжорганізаційного менеджменту. За допомогою SWOT-аналізу 
окреслюються напрями щодо розвитку відносин з ринковими суб’єктами, а 
використання будь-якої з стратегії забезпечує реалізацію сценарію розвитку 
відносин. Переваги використання аутсорсингу: отримання туристичних 
послуг вищої якості за нижчою ціною, підвищений рівень сервісу; 
досягнення ефекту спеціалізації, концентрації, синергії, формування 
інноваційного потенціалу за рахунок взаємодії та партнерства. Інсорсинг – це 
розширення діяльності підприємства або підрозділу для додаткового 
завантаження наявних потужностей або активів. Інсорсинг дозволяє 
підприємствам знизити витрати на потужності, що не використовуються. 
Інсорсинг може мати сезонний характер, що особливо перспективно для 
туризму в регіонах з яскраво вираженою сезонністю. Іноді організація навіть 
може стати постачальником послуг для своїх конкурентів, продовжуючи 
змагатися з ними в інших областях. Аутсорсинг і інсорсинг – це дві 
одночасно різні і схожі управлінські технології, поєднання яких складає 
комбіновану стратегію. Обидва методи можуть бути використані для 
зниження витрат на потужності, які не використовуються [5].  

Таким чином, використання комбінованої стратегії для підприємств 
туристичної індустрії часто є досить вдалим та оптимальним варіантом 
стратегічного менеджменту, зорієнтованим на побудову та розвиток 
ефективної системи ринкових відносин. 
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СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
  
Сучасні умови діяльності  підприємств вимагають створення ефективної 

системи управління персоналом підприємства, розвитку його кадрового 
потенціалу, яка відповідала б вимогам сьогодення.  

У даній ситуації виникає необхідність в теоретичному переосмисленні 
кадрових процесів, розробці методології формування стратегії і тактики 
ефективного використання персоналу підприємств, що сприяють піднесенню 
і розвитку вітчизняного бізнес-середовища, забезпеченню їх 
конкурентоспроможності, як на внутрішніх, так і на світових ринках. 

Скорочення робочих місць, низька заробітна плата, недостатньо високий 
рівень професійної підготовки частини персоналу підприємств ускладнює їх 
адаптацію до сучасних вимог, що робить особливо значущим і актуальним 
теоретичну розробку соціально-економічних механізмів підготовки і 
відтворення висококваліфікованих працівників, які мають високий рівень 
загальної та спеціалізованої освіти. 

Кадрова політика, наразі, є однією з найбільш обговорюваних проблем, 
які постали перед країною. Дослідження в цій галузі вітчизняними фахівцями 
знайшли своє відображення в працях таких учених, як В.В. Онікієнко , Д.П. 
Богиня , О.А. Грішнова, А.М. Колош, В.Кравчук та інших. Все більше та 
більше спеціалістів зайняті у так званій HR-сфері. Стосовно самого 
визначення кадрової політики, то можна сказати, що існує багато різних 
точок зору щодо визначення цього поняття, які мають досить суттєві 
відмінності.  Наприклад, О.В. Крушельницька і Д.П. Мельничук вважають, 
що: «Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм 
організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та 
використання персоналу, створення оптимальних умов праці, його мотивації 
та стимулювання». Є.В. Маслов визначає кадрову політику як «головний 
напрямок в роботі з кадрами, набір принципів, що реалізуються кадровою 
службою підприємства». 

Будь-яка організація розробляє і здійснює свою функціональну політику, 
у тому числі і кадрову. В організаціях реалізується принципи відповідності 
функціональної політики і стратегії розвитку організації. Кадрова політика 
визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на 
довготривалу перспективу. Розвиток суспільства, організації значною мірою 
визначається його кадровою політикою. 

Слід зазначити, що в даний час особливо гострою проблемою, що стоїть 
перед підприємствами, є створення служб управління персоналом, що 
відповідають вимогам сучасного менеджменту, власних ефективних систем 
навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, що мало б 
забезпечити безсумнівний соціальний ефект [2,с.55]. 
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Проблема управління персоналом підприємств відноситься до числа 
найважливіших проблем сучасного менеджменту, є актуальною і вимагає 
системного розгляду. В цьому відношенні кадрова політика являє собою 
стратегічну лінію поведінки в роботі з персоналом. Загальні вимоги до 
кадрової політики в сучасних умовах зводяться до наступного: 

1. Кадрова політика повинна бути тісно пов'язана зі стратегією розвитку 
(або виживання) підприємства. В цьому відношенні вона являє собою 
кадрове забезпечення реалізації цієї стратегії. 

2. Кадрова політика повинна бути досить гнучкою. Це означає, що вона 
повинна бути, з одного боку, стабільною, оскільки саме зі стабільністю 
пов'язані певні очікування працівника, з іншого - динамічною, тобто 
коригуватися відповідно до зміни тактики підприємства, виробничої та 
економічної ситуації. Стабільними повинні бути ті її сторони, які орієнтовані 
на врахування інтересів персоналу і мають відношення до організаційної 
культури підприємства (фірми). Остання включає цінності і переконання, що 
розділяються працівниками і спричиняють норми їх поведінки, характер 
життєдіяльності підприємства. 

3. Оскільки формування кваліфікованої робочої сили пов'язане з 
певними витратами для підприємства, кадрова політика повинна бути 
економічно обгрунтованою, тобто виходити з його реальних фінансових 
можливостей. 

4. Кадрова політика повинна забезпечити індивідуальний підхід до своїх 
працівників [1, с.166]. 

Таким чином, кадрова політика в нових умовах спрямована на 
формування такої системи роботи з кадрами, яка орієнтувалася б на 
отримання не лише економічного, а й соціального ефекту за умови 
дотримання чинного законодавства, нормативних актів і урядових рішень. 

У реалізації кадрової політики можливі альтернативи: вона може бути 
швидкою, рішучою, і не дуже гуманною по відношенню до працівників, 
заснованою на формальному підході, пріоритеті виробничих інтересів, або, 
навпаки, заснованою на обліку того, як її реалізація позначиться на 
трудовому колективі, до яких соціальних витрат для нього це може привести. 

Тому, зміст кадрової політики не обмежується наймом на роботу (вибір 
джерел поповнення кадрів, вимоги до виконавців і т.п.), а стосується 
принципових позицій підприємства щодо підготовки, розвитку персоналу, 
забезпечення взаємодії працівника і організації [3, с.82]. У той час як кадрова 
політика пов'язана з вибором цільових завдань, розрахованих на далеку 
перспективу, поточна кадрова робота орієнтована на оперативне вирішення 
кадрових питань. Між ними повинен існувати взаємозв'язок, який є 
характерним для стратегії досягнення поставленої мети. 

Кадрова політика формує: 
- вимоги до робочої сили на стадії її найму (статтю, віком, стажу, рівню 

спеціальної підготовки і т.п.); 
- ставлення до "капіталовкладень" в робочу силу, до цілеспрямованого 

впливу на розвиток тих чи інших сторін зайнятої робочої сили; 
- ставлення до стабілізації колективу (усього або певної його частини). 
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На підприємстві повинні реалізовуватися пільги і гарантії в рамках 
соціального захисту працівників (соціальне страхування по старості, на 
випадок хвороби, в разі безробіття і т.д.), встановлені на вищому рівні. Крім 
того, підприємства надають своїм працівникам і членам їх сімей додаткові 
пільги за рахунок виділених на ці цілі коштів, зароблених колективом 
підприємства. 

Ініціатором надання додаткових пільг і послуг соціального характеру 
понад обов'язкових виплат виступає або сама адміністрація, демонструючи 
добровільне втілення в життя соціальної кадрової політики, або це може бути 
результат тарифних угод між адміністрацією і профспілкою (або радою 
трудового колективу) як захисником інтересів працівників підприємства            
[4, с.115]. 

Таким чином, соціально орієнтована кадрова політика підприємства та 
пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб: 

- працівник ототожнював себе зі своїм підприємством; 
- бажання працівників відповідали цілям підприємства; 
- зростали продуктивність праці і готовність працівників до роботи; 
- працівники були соціально захищені; 
- заохочувалася власна ініціатива працівника при вирішенні його 

проблем; 
- поліпшувалася атмосфера на підприємстві, формувався сприятливий 

соціально-психологічний клімат; 
- у працівників і у громадськості створювалося позитивне уявлення про 

підприємство. 
Таким чином, соціально орієнтована кадрова політика - це системний, 

планомірно організований вплив за допомогою взаємопов'язаних 
організаційно-економічних та соціальних заходів на процес            
формування, розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, 
на створення умов для використання трудових якостей працівника 
(робочої сили) з метою забезпечення ефективного функціонування 
підприємства і всебічного розвитку та захисту прав, зайнятих на ньому 
працівників. 
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 РОЛЬ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день зовнішньоекономічна діяльність стає усе більш 
важливим фактором економічної стабілізації нашої країни. Митне 
регулювання визначає характер зовнішньоекономічних відносин, адже через 
встановлення мита та інших податків держава встановлює засади для 
підтримання національних товарів та проходження іноземної продукції.  
Саме тому дослідження ролі митного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні зараз є актуальною. 

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється 
відповідно до Митного кодексу України, закону про зовнішньоекономічну 
діяльність, інших законів, Єдиного митного тарифу та чинних міжнародних 
договорів. 

 Митне регулювання згідно із Законом України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» – це регулювання питань, пов’язаних із 
встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщення 
товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, 
організацією діяльності органів митного контролю України [1]. 

 Мета митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності полягає: 
− по перше - в покращенні конкурентних умов в імпортуючій 

країні; 
− по друге - в захисті національної промисловості, здоров'я 

населення, охороні навколишнього середовища, моралі, релігії і національній 
безпеці [4]. 

 Суб’єктами митного регулювання виступають митні органи, а 
безпосередньо функцію здійснення митного регулювання покладено на 
Державну митну службу України. 

 Митні органи, що здійснюють безпосередньо митне регулювання, 
забезпечують виконання таких основних завдань: 

1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з 
питань митної справи; 

2) захист економічних інтересів України; 
3) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених 

міжнародними договорами України з питань митної справи, що були 
укладені у відповідності із законом; 

4) застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання при 
переміщення товарів через митний кордон України; 

5) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і 
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон, 
вдосконалення форм і методів їх здійснення; 
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6) контроль за дотриманням правил переміщення валютних 
цінностей через митний кордон; 

7) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і 
додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів 
на зовнішньому ринку; 

8) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та 
пасажиропотоку через митний кордон; 

9) боротьба із контрабандою та порушеннями митних правил [2].  
 Щодо методів митного регулювання, то їх поділяють на дві групи, а 

саме: тарифні, що ґрунтуються на використанні митних тарифів, та 
нетарифні – квоти, ліцензії, субсидії, демпінг та ін. Тарифні методи за своєю 
суттю є економічними й діють через ринковий механізм, тим самим вони 
спрямовані на здешевлення експорту, подорожчання імпорту, і впливаючи 
таким чином на фінансові результати діяльності учасників ЗЕД [4].  

Варто зазначити, що митний тариф є систематизованим зведенням 
ставок митних зборів, вживаних до товарів при переміщенні через митний 
кордон.  

Основними видами митних зборів є конвенціональні і автономні. 
Конвенціональні мита застосовуються до речей, що походять з країн і їх 
союзів, що користуються в даній державі режимом найбільшого сприяння в 
торгівлі. Їх розміри встановлюються відповідно до міжнародних договорів і є 
мінімальними.  Автономні митні збори, навпаки, застосовуються до речей, 
які походять з країн і їх союзів, що не користуються в країні режимом 
найбільшого сприяння. Вони є одним з основних інструментів захисту 
національної економіки від несприятливої дії зовнішніх економічних 
чинників і за розміром є максимальними [3]. 

Преференційні митні збори відрізняються зниженим розміром став і 
застосовуються відносно речей, що походять з держав, що укладають 
договори про взаємне зниження розмірів митних зборів на певні товари, 
створюючи митний союз або зону вільної торгівлі, що звертаються в 
прикордонній торгівлі, що походять з держав, що розвиваються, 
преференцій, що користуються загальною системою, відповідно до норм 
Міжнародної торгівлі. За ініціативою конкуруючих з імпортом фірм у разі 
доказу факту демпінгу може бути встановлений антидемпінговий тариф. 

Сьогодні Україна не може самостійно встановлювати митні тарифи. 
Загальне зменшення їх світового рівня в міжнародній торгівлі посилило 
увагу науковців до складніших форм впливу на міжнародні товарні потоки, 
якими є нетарифні обмеження. 

Нетарифні обмеження відносяться до національних адміністративних 
заходів регулювання експортних та імпортних операцій. Вони являють собою 
сукупність методів, що застосовуються з метою впливу на процеси у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, але при цьому не належать до митно-
тарифних методів державного регулювання [5]. 

Методи нетарифного регулювання опосередковано впливають на ціну, 
обсяги, товарну структуру та напрямки міжнародних потоків товарів, при 
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цьому належать до впливових і відчутних регулюючих чинників у 
торговельних відносинах між країнами. Нетарифні методи митного 
регулювання не накладають додаткове податкове навантаження на 
населення, таким чином, вони є вигідними для уряду країни [4]. 

Підсумовуючи викладений матеріал слід зазначити, що митне 
регулювання визначає характер зовнішньоекономічних відносин, адже через 
встановлення мита та інших податків держава встановлює засади для 
підтримання національних товарів і проходження іноземної продукції. 
Ефективність митного регулювання залежить від комплексного, зваженого та 
грамотного використання його інструментів у загальному наборі заходів 
впливу, який повинен формуватися відповідно до національних інтересів 
країни, з одного боку, і не суперечити її міжнародним домовленостям, з 
іншого.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У 

ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 
 

У сучасних умовах великого значення набуває поняття 
конкурентоспроможності персоналу, що являє собою вміння кожного з 
працівників та всіх разом як єдиного цілого швидко й ефективно сприймати 
та реагувати на різні нововведення, спричинені  прискоренням науково-
технічного прогресу. 
Конкурентоспроможність кадрів досягається лише за умов постійного 
поглиблення знань, умінь, навичок, сприятливого соціально-психологічного 
клімату, відповідних умов праці. Конкурентоспроможність персоналу можна 
визначити як результат його розвитку, котрий досягається через застосування 



651 
 

комплексу заходів, що охоплює професійне навчання, перепідготовку, 
підвищення кваліфікації кадрів, а також планування кар’єри персоналу 
організації [2]. 
Питання розвитку та професійного навчання персоналу знайшли широке 
відображення у працях таких науковців як, М. Армстронга, О. Грішнової,            
В. Савченка, Л. Черчика, С. Шекшні, Ф. Хміля, В. Колпакова, В. Данилюка, 
В. Цимбалюка, А. Кібанова, В. Колпакова, О. Крушельницької, О. Левченка, 
Є. Маслова, М. Мурашко,  І. Прокопенка, І. Рогова, А. Ткаченко, тощо. 
Персонал у сучасних умовах повинен бути компетентним, високоосвіченим, 
володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням й 
ерудицією. 
Загалом, професійний розвиток можна визначити як процес набуття 
працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує 
чи буде використовувати у своїй професійній діяльності. Це процес 
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою 
виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків нових посад.  
Основним напрямом професійного розвитку є професійне навчання – процес 
формування у працівників специфічних, професійних знань, навиків за 
допомогою спеціальних методів навчання. Формально професійний розвиток 
є ширше поняття, ніж професійне навчання, але в реальному житті різниця 
між ними є умовною, оскільки і професійний розвиток, і професійне 
навчання виконують одне і те саме завдання - підготовку персоналу до 
виконання ним своїх обов'язків. Різниця в тому, що професійне навчання 
орієнтується на сучасні потреби підприємства, а професійний розвиток — на 
майбутнє і є більш фундаментальним [1]. 
В даний час професійне навчання являє собою комплексний, системний і 
неперервний процес, який включає кілька етапів і представлений циклічною 
моделлю (рис. 1) [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Процес організації системи професійного навчання персоналу 
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Визначення потреби в підвищенні рівня професійного розвитку 
персоналу визначається через порівняння знань і вмінь працівників з 
майбутніми завданнями і вимогами. При цьому необхідно враховувати 
інтереси і побажання працівника, а також його потенціал. Працівники 
заінтересовані в пристосуванні своєї кваліфікації до вимог робочого місця, в 
гарантіях виробничого зростання (планування кар’єри): підвищення 
особистої мобільності на ринку робочої сили; отримання шансів для 
самореалізації на робочому місці. 

Для визначення потреби в навчанні необхідно застосовувати наступні 
джерела інформації: результати ділової оцінки; результати атестації; 
особиста бесіда зі працівниками; думка керівництва; анкетування. 

Професійне навчання пов'язане зі значними матеріальними витратами, 
тому визначення фінансових ресурсів у бюджеті є важливим моментом 
управління професійним навчанням. Існує два основні фактори, що 
впливають на величину бюджету – потреби компанії в навчанні і її фінансове 
становище.  

Відповідно до цілей визначаються форми навчання, які повинні бути 
пристосовані до вимог робочого місця, враховувати особливості особистості і 
потреб організації. Зміст програм навчання визначається цілями організації і 
створюється як для формування і закріплення професійних навиків та умінь, 
так і для формування перспектив у розвитку самого підприємства.  

У теорії і практиці є безліч методів навчання, які спрямовані на розвиток 
різних компетентностей, вмінь та навичок, засвоєння різного обсягу 
інформації. Те як буде відбуватися навчання, на робочому місці чи поза ним, 
визначається безпосередньо самим керівництвом підприємства. Так, 
найбільш оптимальними методами навчання персоналу на робочому місці є 
навчання направлене на набуття досвіду, виробничий інструктаж, зміну 
робочого місця (ротація), наставництво та використання працівників в якості 
асистентів, стажерів. Методи професійного навчання поза робочим місцем 
призначені насамперед для отримання теоретичних знань і для навчання 
вмінню поводитися відповідно до вимог виробничої обстановки. До них 
можна віднести читання лекцій, програмні навчальні курси, конференції, 
семінари, зустрічі «за круглим столом», ділові ігри, тренінги, самостійне 
навчання тощо.   

Завершальний етап - оцінка ефективності навчального процесу є 
центральним моментом управління професійним навчанням у сучасній 
організації. Після завершення навчання працівників та проведення його 
оцінювання, результати оцінки повинні доводитися до служби управління 
персоналу, відділу професійного навчання, керівників структурних 
підрозділів і самих працівників. Ці результати повинні використовуватися 
при подальшому плануванні розвитку персоналу організації, вдосконаленні 
навчальних планів та програм, адаптуванні їх цілям компанії, концентрації 
уваги при розробці програм на подальших потребах у навчанні конкретних 
працівників [3]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток персоналу є 
важливим фактором успішної діяльності підприємства, а професійне 
навчання персоналу – плануванні професійної кар’єри та самореалізації 
окремого працівника.  

Розвиток персоналу для кожного підприємства є важливим напрямом 
виробничих інвестицій. Пріоритетність інвестицій в розвиток персоналу 
визначається необхідністю підвищення ділової активності кожного 
працівника з метою подальшого успішного розвитку організації, 
упровадження нових технологій, зростання продуктивності праці та 
зміцненням своїх конкурентних позицій на ринку. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК КЛЮЧОВИЙ 
ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
В сучасних економічних умовах персонал підприємства постає 

ключовою ланкою досягнення конкурентних переваг. Всі сучасні концепції 
управління вважають людський фактор єдиною головною та найвищою 
цінністю для кожного торговельного підприємства. З урахуванням того 
факту, що в основі діяльності будь-якого підприємства знаходиться базовий 
принцип задоволення потреб покупців, діяльність кожного підприємства має 
єдиний орієнтир – орієнтир на людину. Таким чином, ефективне управління 
персоналом є вагомим питанням та заслуговує на особливу увагу.  

Управління персоналом не має чітко визначених вимог до керівників, 
однак перелік якостей, який є універсальним для будь-якого хорошого 
керівника, вже давно досліджується в управлінській науці. Так, наприклад, 
ще вавилонський правитель Хаммурапі прекрасно розумів, що уявлення про 
людину складається на підставі трьох показників: те, що думають про неї 
оточуючі; те, що думає про себе вона сама; те, чим вона є насправді. Він 
уміло маніпулював цілеспрямовано створював думку про себе в народі як 
про його турботливого правителя.  

Американські спеціалісти визначають, що керівник організації 
відповідає за сім «m»: man (людина), methods (методи), money (гроші), 
machines (обладнання), materials (матеріали), marketing (збут), management 
(управління). П. Друкер стверджує, що для ефективного управління 
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персоналом менеджеру варто приділяти увагу міжособистісним відносинам в 
середині колективу, відносинам між керівництвом та підлеглими. 

Управління персоналом повинне здійснюватися через узгодження цілей 
між співробітниками і керівником. Поставлені цілі мають бути однозначними 
та ясними, по можливості обговорюватися і узгоджуватися зі 
співробітниками при складанні планів їхньої діяльності, пояснення зв’язку 
між цілями працівника, цілями підрозділів. Необхідно здійснити ряд заходів 
у соціальній сфері, а саме: більш послідовно вводити в життя систему пільг 
для сімейних працівників, працівників з дітьми, учнів для закріплення 
тенденції стабілізації кадрового складу.  

З метою підвищення кваліфікаційного рівня працівників підприємства 
необхідно скласти конкретний довгостроковий план навчання персоналу з 
урахуванням потреб підприємства. Доцільним також буде впровадити в 
практику підприємства принцип полівалентності персоналу, тобто всередині 
підприємства організувати роботу з вивчення основ суміжних спеціальностей 
[1, с. 154]. Потрібно звернути більшу увагу нематеріальній мотивації на 
підприємстві. Варто розробити на рівні підприємства і оформити нормативну 
систему заохочення працівників за висування нових робочих ідей. Необхідно 
усвідомити, що побудова ефективного механізму мотивації – надзвичайно 
складна справа, адже існує величезна кількість людських потреб та засобів їх 
задоволення. Ті мотиватори, що дають ефект у даних умовах стосовно одних 
людей, можуть зовсім не діяти за інших обставин. Саме тому не існує 
універсальної системи мотивації [4, с. 164]. Кожне підприємство повинно 
розробити свою систему мотивації, або ж внести корективи у прийняту, так 
би мовити адаптувати її для себе.  

Роль і цілі управління перебувають у тісному зв’язку між собою. Роль 
керівника, що займає певну посаду, представляє набір певних поведінкових 
правил, міру його впливу і ступінь участі в цілеспрямованій діяльності        
[3, с. 51]. Отже, управління персоналом ефективно настільки, наскільки 
успішно співробітники організації використовують свій потенціал для 
реалізації поставлених перед нею цілей; тобто наскільки ці цілі є 
досягнутими. Затвердження цього положення як непорушний постулат є 
найбільш важливою умовою створення ефективної системи управління.  

Система мотивації персоналу повинна будуватися на всебічному 
вивченні та врахуванні потреб робітників. Розвиток персоналу є необхідною 
умовою функціонування будь-якого підприємства, особливо в умовах 
сучасних змін у вимогах до професійних знань на тлі науково-технічного 
прогресу. Розвиток персоналу повинен бути безперервним, і включати в себе 
професійне навчання і підвищення кваліфікації. Одним із основних напрямів 
розвитку персоналу підприємств є організація взаємопов’язаних процесів 
розвитку конкурентоспроможних і особистісних здібностей найманого 
працівника.  

Отже, розвиток персоналу сприяє зростанню умінь, навичок, знань 
працівника, підвищує його інтелектуальний, духовний, професійний рівень 
— все це робить найманого працівника конкурентоспроможнішим на ринку 
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праці. Однією з причин нехтування розвитком персоналу є те, що підготовка 
кадрів у межах підприємства потребує власних засобів, яких не вистачає у 
підприємства. Ще однією причиною недостатнього розвитку підготовки 
кадрів на підприємстві є небажання управлінців витрачати кошти на 
навчання персоналу, через можливу зміну роботи останніми, власне 
побоювання втратити витрачені кошти. Також залишаються недостатньо 
розробленими питання щодо оптимізації витрат в управлінні розвитком 
персоналом у контексті дослідження механізму обґрунтування та структури 
витрат на інноваційну діяльність підприємств, що поєднує їх функціональні 
сфери, зокрема маркетинг, виробництво, організаційну структуру. 

Таким чином, проблема необхідності вирішення комплексних проблем, 
пов’язаних із удосконаленням системи управління витратами підприємства в 
системі розвитку персоналу, сьогодні є актуальною. Проблеми управління 
персоналом в їх системному, організаційному зв’язку ще не осмислені 
належним чином. Управління персоналом як науковий напрям і сфера 
практичної діяльності в державі тільки проходять етап свого становлення. 
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИХОДУ КОМПАНІЙ НА 

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 
 

Поліпшення інвестиційного клімату, розвиток малого і середнього 
бізнесу, інтеграція в європейську спільноту – такі стратегічні цілі наша 
держава ставить перед собою вже декілька років поспіль. Досягнення цих 
цілей залежить, зокрема, від того, наскільки легким для міжнародної 
компанії є процес виходу на український ринок і подальше провадження 
діяльності у нашій країні. Згідно з останнім порівняльним дослідженням, 
проведеним Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією 
(IFC), Україна посідає 137 місце за «легкістю ведення бізнесу» серед 185 
країн світу. Таке дослідження дозволяє визначити ряд напрямків, подальший 
розвиток яких є необхідним для поліпшення умов ведення підприємницької 
діяльності в Україні. 
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Фундаментальні основи виходу підприємства на міжнародні ринки  
закладено в наукових працях як зарубіжних, так і українських фахівців. Цю 
проблему розглядали такі видатні науковці, як Александер Г., Бейлі Дж., 
Брейлі Р., Брігхем Ю., Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж., Гапенські Л., Шарп У. 
та інші. Серед вітчизняних вчених слід відзначити здобутки            
Алексєєнко Л. М., Базилевича В. Д., Баженова О. В., Лютого І. О., Любкіної 
О. В., Міщенко В. І., Петленко Ю. В., Терещенко О. О., Шевченко Н. В., 
Шелудько В. М. та інші. 

2014 рік серйозно змінив структуру української зовнішньої торгівлі. 
Підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, а також 
надання Україні автономних торгoвельних преференцій з боку ЄС значно 
поліпшили умови для виходу українських компаній на європейські ринки. З 
іншого боку, війна Росії проти України серйозно зменшила частку Російської 
Федерації у структурі зовнішньої торгівлі України. На сьогоднішній день 
частка ЄС у зовнішній торгівлі України сягнула 31,8%, тим часом як частка 
Росії впала до 19,1%. Подібна ситуація вимагає від українського бізнесу 
адаптування до нових умов та більш активного просування своєї продукції на 
європейських та інших міжнародних ринках[3, 85]. 

Останніми роками в Україні було зроблено кілька кроків у бік 
спрощення та прискорення процедури створення компаній. Зокрема, 
скасовано вимогу щодо мінімального статутного капіталу для товариств з 
обмеженою відповідальністю, передбачено можливість подання документів 
для реєстрації компанії в електронній формі, запроваджено принцип 
«єдиного вікна» як нової системи обслуговування органами влади суб'єктів 
господарювання, скасовано обов'язкову нотаріальну форму деяких 
документів (у тому числі статуту), впроваджено прискорену реєстрацію 
компаній, створюваних на основі «модельного статуту» та ін.  

Вихід на міжнародний рівень - мрія багатьох українських компаній. 
Проте вітчизняному бізнесу поки що належить дуже мала частка 

глобального ринку.  
Робота в міжнародному масштабі - це нові можливості. Приклади 

українських компаній, які змогли вибудувати успішну міжнародну стратегію, 
вже існують, хоча про них мало говорять. 

Так, компанія Vioil, Вінниця, займає 2% світового ринку переробки 
соняшникової олії. Кожна третя дошка для прасування в Європі 
виготовляється під Житомиром. А вітчизняні аксесуари Mаrinelli, які 
продаються через інтернет, купують європейські споживачі.  

Ці компанії роблять очевидним той факт, що український бізнес здатен 
успішно конкурувати на міжнародних ринках. Причому продаючи не лише 
сировину, а конкурентоздатний продукт[2]. 

На нашу думку, одне з перших завдань - відійти від сировинної логіки і 
навчитися створювати, виробляти та продавати готовий продукт. Друге - 
навчитися вибудовувати партнерські довгострокові відносини з 
міжнародними клієнтами. 
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Стан внутрішнього ринку та активність міжнародних гравців, на фоні 
глобалізації та відкриття ринків, спонукає компанії ставати експортно-
орієнтованими. Здебільшого такі рішення - за власником. 

До того ж, якщо внутрішню ситуацію в Україні складно назвати 
сприятливою, то зовнішня кон'юнктура щедра на можливості. Тому на 
глобальній арені з'являються нові гравці. 

Перебудова економіки і торговельної політики, а саме це відбувається у 
світі, завжди супроводжується зміною гравців. Проте ці можливості не є 
нескінченними, тому користуватися ними бажано зараз. 

Про успішні українські приклади говорять значно менше, ніж про 
невдачі, ризики та перешкоди. Чого тільки варте демонізоване питання 
сертифікації. 

Ми вважаємо, що український бізнес має величезні шанси зацікавити 
європейські ринки. Ми радимо шукати нестандартні підходи, 
пропонувати готовий продукт та нові ідеї, а не сировину. Продукція нових 
динамічних економік (наприклад, з південно-східної Азії) активно завойовує 
європейські ринки, пропонуючи нові підходи, – і немає жодних причин, чому 
українці не можуть робити так само. Угода про асоціацію може полегшити 
вихід на європейські ринки. Однак її застосування може й не відігравати 
ключової ролі, бо головний ключ успіху – в прогресивній культурі бізнесу, в 
ефективному маркетингу та менеджменту в правильному пошуку партнерів 
та в пропонуванні рішень у відповідь на потреби клієнтів.  
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WHAT DOES IT MEAN TO BE AN EFFECTIVE MANAGER? 

 
Management in businesses and organizations is the function that coordinates 

the efforts of people to accomplish goals and objectives by using available 
resources efficiently and effectively. 

Management includes planning, organizing, staffing, leading or directing, and 
controlling of  an organization to accomplish the goal or target.  Management is 
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also an academic discipline, a social science which objective is to study social 
organization. 

Management plays an important role in the organization. Management of the 
organization is a special kind of activity focused on the coordination of personnel 
actions, that solves different problems in complexity. 

Management is a modern phenomenon and covers the processes in an 
organization, that relates to both its internal environment and the external 
environment. Today, management - is the management of change. There were 
designed a lot of models of organizational changes. One of them - Marvin 
Weisbord model is of great interest, because he distributed in the six cells: the 
main problems faced by the manager, and that goal, reward, relationship, support 
mechanisms, structures. His model is a constant reminder that we manage the 
organizational system [1, p.256 ]. 

Head (Manager) is a key element in the personnel system. The head reaches 
the target joint activities because multiplies their physical and intellectual powers. 
It is the task of the head of any administrative level. 

Many scientists, such as Suetenkov, Lazanovsky believe that many managers 
tend  to take on themselves too much, thus replacing other managers. They believe 
that the experienced leaders must strive to do what they can deligate, thereby 
highlighting the functions that should be performed by the manager personally. 

The purpose of the article - to determine the significance of the role of leader 
in the management system, develop the main functions of the head. Managers just 
don't go out and  perform their responsibilities. Good managers discover how to 
master five basic functions: planning, organizing, staffing, leading, and controlling 
[3]. 
Planning: This step involves mapping out exactly how to achieve a particular 
goal. Say, for example, that the organization's goal is to improve company sales. 
The manager first needs to decide which steps are necessary to accomplish that 
goal. These steps may include increasing advertising, inventory, and sales staff. 
These necessary steps are developed into a plan. When the plan is in place, the 
manager can follow it to accomplish the goal of improving company sales. 
Organizing: After a plan is in place, a manager needs to organize her team and 
materials according to her plan. Assigning work and granting authority are two 
important elements of organizing. 
Staffing: After a manager discerns his area's needs, he may decide to beef up his 
staffing by recruiting, selecting, training, and developing employees. A manager in 
a large organization often works with the company's human resources department 
to accomplish this goal. 
Leading: A manager needs to do more than just plan, organize, and staff her or his  
team to achieve a goal. She or he must also lead. Leading involves motivating, 
communicating, guiding, and encouraging. It requires the manager to coach, assist, 
and problem solve with employees. 
Controlling: After the other elements are in place, a manager's job is not finished. 
He needs to continuously check results against goals and take any corrective 
actions necessary to make sure that his area's plans remain on track [2, p.234]. 
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Guidelines for a manager: 
1. be the boss only at work. Outside of the work process you are a citizen, as 

any member of the team; 
2. be fair in evaluating the work of subordinates and when your relationship is 

poor; 
3. be alert to those who praise you, look for the motives of their actions; 
4. remember that critique - a means, not an end; 
5. do not be afraid of talented subordinates, and  proud of them. 
6. do not shout, because then you will not want to listen and understand; 
7. without the need not  interfere with the work of his subordinates, only deal 

with those issues, the solution of which depends on you. 
An "effective" manager takes responsibility for ensuring that each individual 

within his department succeeds and that the team or business unit achieves results. 
Successful managers require both talent and skill. Managerial skills can be 
developed through training, mentoring, and experience. But if a manager is void of 
natural talent, then the odds that he will be successful diminish significantly. 

The most productive companies are typically more proactive than their peers 
when it comes to identifying and developing effective managers. The top six 
common managerial success traits include communication, leadership, 
adaptability, relationships, development of others, and personal development. 

A manager with high communication skills is able to instruct as well as he 
listens. Managers who can communicate effectively can process information and 
then relate it back to their teams clearly. Effective managers should be able to 
understand, decipher, and communicate the organization's vision back to their 
employees in order to maintain productivity[4]. 

Leadership is a crucial attribute that many managers lack despite their job 
title. It is common practice for companies to promote employees who regularly 
produce the best results, but sometimes the best salesman doesn't make the best 
manager. True leaders are able to instill trust, provide direction, and delegate 
responsibility amongst team members. 

Adaptability also contributes to a manager's effectiveness. When a manager is 
able to adjust quickly to unexpected circumstances, he is able to lead his team to 
adjust as well. Adaptability also means that a manager can think creatively and 
find new solutions to old problems. 

Effective managers should strive to build personal relationships with their 
teams. Employees are more likely to exceed expectations when they trust their 
manager. When managers establish a relationship with their employees, it builds 
trust and the employees feel valued. Valued employees are more willing to get the 
job done right. Conversely, employees who feel undervalued or who lack a 
connection with their boss are likely to underperform and perhaps leave (or worse, 
stagnate). This also reinforces the notion that people quit people, not jobs. 

The best managers know when their employees need more development, and 
how to ensure those developments are successful. Developing others involves 
cultivating each individual's talents, and motivating those individuals to channel 
those talents toward productivity. 
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Finally, an effective manager is aware of their own personal development. In 
order to successfully develop and lead others, managers must seek improvement in 
themselves. A manager who is willing to learn more and use his natural talents to 
the best of their ability will be able to encourage the same behavior in his 
employees. 

Managers play an integral part in an organization's growth and evolution. 
Organizational growth is a complex process, particularly in large organizations with 
more inertia. Organizations are essentially a compilation of moving parts: 
motivating each individual, with her/his unique talents and motivation, to change 
direction simultaneously (and in the same direction) is extremely challenging, and 
requires highly effective managers with highly developed communication skills [3]. 

Managers must do more than accept change: they must facilitate the 
evolutionary process. In these situations, organizations need a manager who can 
fulfill several roles, including leader, negotiator, figurehead, and communicator. In 
each of these roles, the manager's goal is to help employees through the change 
with the least possible number of conflicts and issues. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН:  
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
У міру розвитку суспільного виробництва, переходу до 

постіндустріальних засад його функціонування економічною наукою 
доведено (і підтверджено практикою), що за сучасних умов господарювання 
прогрес забезпечує людина і її мотивація. Проблема спонукання людей до 
продуктивної праці не нова. У загальному розумінні мотивація — це 
сукупність рушійних сил, які спонукають людину до виконання певних дій. 
Ці сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати 
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людину свідомо чи несвідомо робити ті чи інші вчинки. Мотивація може 
мати як матеріальний, так і нематеріальний характер і у різних країнах вона 
відрізняється за методом реалізації. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики мотивації трудової 
діяльності зробили такі вчені, як А.Сміт, Ф.Тейлор, Е.Мейо , Г.Гілбрейт, 
А.Маслоу, Л.Портер, а також вітчизняні вчені та мислителі такі, як 
М.Вольський, Г.Цехановецький, Т.Ф.Степанов, І.В.Вернадський, І.Я.Франко 
та інші [1]. 

Ось, наприклад, на американських підприємствах популярними є три 
системи оплати праці, які передбачають матеріальне стимулювання: 

− система «Скенлон» передбачає встановлення частки заробітної 
плати працівників в чистому прибутку підприємства [1] ; 

− відповідно до системи «Раккера» преміальні розраховуються 
виходячи з розміру чистої продукції. 25% відразу відкладається на 
формування резерву, решта розподіляється між адміністрацією та 
працівниками; 

− домінуючою є система, заснована на підвищенні кваліфікації та 
освоєнні нових професій [1]. 

Щодо методів нематеріальної мотивації, то  поширеними у закордонних 
компаніях є пільгове медобслуговування, присудження різноманітних призів, 
нагородження працівників різними значками і медалями. Окремо слід 
виділити мотиваційний креатив. Наприклад,  Google створив 
комфортабельні, затишні і стимулюючі творчий процес умови праці, зокрема 
обладнав вельми оригінальний центральний офіс. Спортивний комплекс, 
хімчистка, розваги, релакс в масажному кріслі, смачна їжа і можливість 
розміщення домашніх тварин, зміщення графіку роботи в залежності від 
індивідуального біоритму.  

Більшість японських компаній в політиці матеріального стимулювання 
використовують синтезовані системи, згідно з якими розмір заробітної плати 
визначається за чотирма показниками — вік, стаж, професійний розряд і 
результативність праці. Вік і стаж служать базою для традиційної особистої 
ставки, а професійний розряд і результативність праці є основою для 
визначення величини трудової тарифної ставки [2]. В Японії запроваджено 
власну модель мотивації трудової активності робітників, з урахуванням 
національного характеру. Компанія нерідко видає безпроцентний кредит 
своїм співробітникам. Також фірма бере на себе всі витрати у випадку 
дорогого навчання працівника і його дітей. Багато японських компаній 
фінансують сімейні свята своїх співробітників — весілля та ювілеї, а також 
організовують спортивні заходи.  

Щодо європейського підходу, ми вважаємо, варто згадати негативний 
досвід впровадження шведської моделі, яка ґрунтується на принципі повної 
зайнятості і вирівнювання доходів, що має негативний вплив на 
прибутковість підприємств [1]. На нашу думку, таку систему не можна 
називати мотивуючою, оскільки її реалізація майже знищує конкуренцію за 
робоче місце, демотивує працівників (працівники не бачать особливого сенсу 
і в кар’єрному зростанні).  
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У Франції заробітна плата індексується виходячи з вартості життя і 
оцінюється індивідуально відповідно до 3 складових: окладу залежно від 
займаної посади, ефективності виконання обов’язків (рівень професійних 
знань, якість виконаної роботи, продуктивність праці, ініціативність) та 
премій [1]. Майже 69% жителів Франції вважають найкращою 
нематеріальною мотивацією гнучкий графік роботи. Не менш важливими 
французи вважають медичне та соціальне страхування за рахунок компанії, а 
також допомогу у виплаті кредитів, корпоративне харчування. А  додаткова 
освіта та підвищення кваліфікації за рахунок роботодавця їм зовсім не цікава, 
хоча багато фірм і намагаються впроваджувати численні навчальні програми.  

Заслуговує на увагу система мотивації персоналу, яка застосовується в 
Нідерландах. Ключовим моментом, що визначає зацікавленість і активність 
працівників, є високий рівень соціальної захищеності, пільг і компенсацій. 
Основні напрямки мотивації захисту прав найманих робітників закріплені 
законодавчо у відповідних актах і положеннях. Керівництво фірм, установ і 
організацій має право відхилятися від них тільки у бік збільшення. 
Законодавством Нідерландів установлено також, що за необхідності 
консультації лікаря працівнику надається дві оплачуваних години, протягом 
яких він може здійснити візит до фахівця [2, с.83]. 

В Україні матеріальний стимул має традиційну основу, оскільки 
тривалий час застосовувався і за будь-яких умов легко сприймається [1, c.65]. 
Надання домінуючого значення оплаті праці в системі мотиваційного 
механізму можна також пояснити важким фінансово-економічним 
становищем в країні, відсутністю коштів для стимулювання працівників, 
низьким рівнем їх матеріального забезпечення. У той час, як за даними 
Європейського інституту статистики Eurostat, жителі Великобританії в 
середньому отримують – 3118 євро, німці отримують – 2980 євро, датчани – 
2947 євро, шведи – 2576 євро на місяць, середня зарплата жителя України за 
даними Держкомстату на жовтень місяць 2015 року становила – 3110 грн. або 
124 євро [4]. На нашу думку, мотивація трудової діяльності не може бути 
дієвою без застосування сучасних форм і методів матеріального 
стимулювання персоналу. На даний час основним мотивуючим чинником 
працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. Проте, працівників 
заохочує продуктивно працювати не сама зарплата, а реальна можливість її 
зростання, а також справедливе призначення премій. При мотивуванні за 
допомогою матеріальних стимулів необхідно також враховувати 
неоднозначне відношення різних категорій працівників до заробітної плати. 
Останнє залежить від спрямованості людини, рівня її кваліфікації, віку, статі 
і т.п.  

Отже,  сьогодні, в умовах високої мобільності працівників, частої зміни 
їх робочих місць та високої конкуренції на ринку праці за кваліфікованих 
фахівців, зростає значення нематеріальної складової мотивації. Підприємство 
може досить легко використати схему матеріальної мотивації успішних 
конкурентів та дізнатися рівень зарплат у цих компаніях, але створити 
аналогічну сприятливу і комфортну атмосферу в колективі, під силу не 
кожній фірмі. 
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Україна поки належить до країн, в яких домінує матеріальна мотивація. 
Нематеріальна мотивація притаманна переважно великим компаніям. 
Вважаємо доцільним поширення у компаніях нематеріальних стимулів, які не 
вимагають значних фінансових витрат, проте здатні надати  відмінний ефект. 
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ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

У результаті політичних та економічних перетворень, що відбувались в 
Україні протягом останніх декількох років, національна економіка зазнала 
кардинальних змін. Вони торкнулися й сфери управлінських відносин, в 
результаті чого  система менеджменту набула нових рис.  

Досвід передових підприємств світу доводить, що провідну роль в 
організації діяльності підприємств відіграють трудові ресурси. В даний час 
вітчизняні підприємства стали приділяти особливу увагу проблемам 
управління персоналом та його розвитку. Ефективність формування і 
використання кадрового потенціалу набуває все більш важливого значення 
як фактор підвищення конкурентної спроможності підприємства, та його 
довгострокового розвитку.  

Таким чином, ефективність господарської діяльності підприємства 
прямо залежать від використання його кадрового потенціалу. А тому 
актуальності набуває питання розробки сучасної кадрової політики на 
вітчизняних підприємствах. 

Теоретичні аспекти кадрової політики розглядалися в працях 
Ю.Одегова, Н.Пошерстник, Т.Філіпової, В.Щербак. Проблематиці кадрової 
політики в системі  управління приділяли увагу С.Дубенко,  О.Оболенський, 
В.Олуйко, В.Лук’яненко. Розробкою питань стратегічного управління 
займалися І.Ансофф, Ш.Хаттен, Д.Ірвін та інші [1].  

Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, варто зазначити, що 
багато питань формування ефективної сучасної кадрової політики 
потребують подальшого вивчення. Передусім це стосується особливостей 
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формування раціональної кадрової політики, процесу відтворення й 
нарощування якісного кадрового потенціалу саме на вітчизняних 
підприємствах з урахуванням всіх факторів та специфіки наших соціально-
економічних умов.  

Кадровою політикою підприємства називають систему принципів, ідей 
та вимог, що визначають напрям і основи роботи з кадрами, загальні і 
специфічні вимоги до них. Така політика зазвичай формується як сукупність 
напрямів діяльності господарюючого суб’єкта, що спрямована на досягнення 
його основних цілей у довгостроковому та короткостроковому періоді [3].  

Особливостями кадрової політики в сучасному менеджменті персоналу є: 
- максимально ефективне використання кадрового потенціалу 

підприємства; 
- розвиток кадрового потенціалу фірми та особистісного потенціалу 

працівників підприємства; 
- формування середовища, сприятливого для використання і розвитку 

кадрового та особистісного потенціалів. 
Персонал являє собою конкурентне багатство, яке необхідно розвивати 

разом з іншими ресурсами для досягнення стратегічних цілей підприємства і 
забезпечення його ефективного функціонування в ринковій економіці. 
Сьогодні персонал має розглядатися вже не як побічні витрати або додаткова 
стаття витрат, а як стратегічно важливий ресурс компанії [1]. 

Загалом, сучасна кадрова політика на підприємствах України повинна 
формуватися на основі декількох складових, серед яких: 

- політика набору кадрів, основне завдання якої повинно полягати в 
створенні раціональної та ефективної системи вивчення 
психологічних і професійних якостей потенційних працівників з 
метою визначення їх придатності щодо виконання обов’язків на 
визначеному робочому місці; 

- політика навчання кадрів, що має включати в себе аналіз 
відповідності професійних знань, вмінь та навичок, які повинні мати 
працівники [1], а також повинна передбачати розробку та виконання 
програм розвитку кар’єри, профорієнтування і адаптації персоналу, 
планування професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації; 

- політика оплати праці, яка б сприяла встановленню норм оплати праці 
на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворення робочої сили 
відповідної кваліфікації, а також включала б в себе систему виплат 
надбавок, доплат, премій та інших матеріальних заохочень[3]; 

- політика формування кадрових процедур, суть якої полягала б в 
розробці програм, шляхів досягнення цілей кадрової роботи, 
конкретизованих з урахуванням умов теперішніх і можливих змін 
ситуації; 

- політика соціальних відносин, що дозволила б проводити оцінку 
рівня напруги в організації, діагностику організаційної культури, 
типу управлінської команди, оцінювати рівень їх відповідності 
іншим елементам організації, визначати потреби розвитку 
комунікації тощо.  
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Сукупність цих складових забезпечить раціональне використання 
кадрового потенціалу та сформує ефективну роботу трудового колективу. 

Вирішальним чинником результативності діяльності людей є їх 
мотивація. Дуже часто розробляючи систему мотивації на підприємстві, 
враховується лише її матеріальна, а точніше – грошова складова. В той час як 
в розвинутих країнах світу значну увагу приділяють саме нематеріальним 
методам стимулювання [2]. 

Проте, виходячи з того, що економічна ситуація в нашій країні є 
нестабільною, матеріальне заохочення як мотиваційний чинник все ж 
відіграє вирішальну роль для працівника будь-якого рівня. Так вважає 64% 
опитаних під час соціологічного дослідження, яке проводилося Київським 
національним економічним університетом у 2015 році. 20% опитаних 
вважають що найкращою мотивацією є можливість кар’єрного росту і тільки 
8% обрали умови праці та колектив (Рис 1) [2]. 

 
Рис. 1. Мотиви праці, 2015 рік [2] 

 
Отже, основною метою процесу управління персоналом є формування, 

розвиток та реалізація з найбільшою ефективністю кадрового потенціалу 
підприємства. З метою досягнення максимальної ефективності розвитку 
персоналу не варто обмежуватися застосуванням окремих його аспектів, а 
використовувати їх системно у поєднанні та взаємодії, використовуючи 
світовий досвід та адаптуючи його до національних особливостей. В цьому 
допоможе правильно сформована кадрова політика, яка дозволить 
вітчизняним підприємствам підвищити продуктивність праці та кваліфікацію 
працівників відповідно до потреб підприємства, сформувати кадровий 
резерв, забезпечить інноваційний вплив з боку співробітників, дозволить 
сформувати ефективну систему мотивації та забезпечить успішне 
функціонувати підприємства в умовах постійно зростаючого конкурентного 
середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА  

ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ   
 

На сьогоднішній день для забезпечення економічного розвитку країни є 
досить важливим сприяння збільшенню результативності кожної сфери 
людської діяльності. Провідне місце в цій ланці займає ресторанне 
господарство. Можна з впевненістю стверджувати, що дана діяльність 
пов’язана із задоволенням потреб кожної людини, а також охоплює чимале 
коло організаційно-технологічних, соціально-економічних і фінансових 
питань. Ці питання є важливими і потребують нагального вирішення. 
Управління багатогранною діяльністю підприємства ресторанного 
господарства є досить складним процесом і здійснюється за допомогою 
різноманітних загальних та специфічних методів менеджменту ресторанного 
господарства.  

Менеджмент ресторанного господарства являє собою систему принципів 
і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з усіма 
основними аспектами діяльності підприємства ресторанного господарства. 
Менеджмент ресторанного господарства координує різні напрямки 
виробничо-торговельної діяльності підприємств галузі і забезпечує високу 
ефективність кінцевих результатів цієї діяльності. Тобто, ресторанний 
менеджмент – це комплекс методів і прийомів ефективного управління 
роботою закладів ресторанного господарства [4].  

Одним із головних завдань менеджменту підприємств готельно-
ресторанного бізнесу є визначення мети, для досягнення якої формується, 
функціонує й розвивається дана організація як цілісна система. Визначення 
мети – це вихідний момент в діяльності менеджера, особливо в умовах 
ринкової економіки. В результаті роздержавлення й демонополізації, 
законодавчого закріплення різних форм власності, децентралізації й 
регіоналізації управління розвитком економіки система готельно-
ресторанного бізнесу щорічно поповнюється новоствореними 
підприємствами. На стадії створення підприємства визначаються його: 

− місія та мета діяльності; 
− спеціалізація, потужність та, наявні ресурси; 
− ринки споживачів послуг [3]. 
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Процес управління закладами ресторанного господарства являє собою 
сукупність взаємозв’язків і дій, спрямованих на забезпечення оптимального 
співвідношення робочої сили, матеріальних та фінансових ресурсів. 
основними функціями закладів ресторанного господарства є: виробництво та 
реалізація кулінарної продукції, а також організація її споживання. Виходячи 
з основних функцій діяльності закладів ресторанного бізнесу сформовано 
наступні функції управління ними: 

− технологічна і технічна підготовка виробництва до обслуговування 
техніко-економічне планування; 

− облік і фінансова діяльність; 
− технічне і продовольче забезпечення; 
− економічний аналіз фінансово-виробничої діяльності підприємства            

[1, c.53]. 
Структура управління закладами ресторанного господарства – це 

сукупність взаємопов’язаних організаційних одиниць чи ланок, що 
виконують визначенні функції. 

Для вирішення тієї чи іншої ситуації різні методи управління являють 
собою цілу систему правил, прийомів і підходів, що скорочують затрати часу 
та інших ресурсів на встановлення і досягнення цілей. Виділяють такі методи 
управління:  

− економічні; 
− організаційно-адміністративні; 
− соціально-психологічні [2, c. 123]. 
В ресторанному бізнесі дуже важливим є вміння поєднати ці методи. 

Використовуючи економічні методи управління, ціль досягається шляхом 
впливу на економічні інтереси об’єкта, яким управляють. Так, наприклад, 
офіціанту виплачуються відсоток від продажу страв, алкогольних напоїв, 
відсоток від прибутку закладу. Організаційно-адміністративні методи 
управління базуються на прямих директивних наказах. Жодні економічні 
методи не зможуть існувати без впливу організаційно-адміністративного 
впливу. Цей метод забезпечує порядок, дисциплінованість, чіткість роботи 
колективу. Соціально-психологічні методи являють собою сукупність 
специфічних способів впливу на особисті відносини, що виникають в 
трудових колективах, а також соціальні процеси, що відбуваються в них. Тут 
дуже важливою є нематеріальна мотивація. Яскравим прикладом є 
заохочення творчих ініціатив, особиста вдячність, похвала, тощо [5]. 

Важливою складовою менеджменту ресторанного бізнеса є стиль 
управління. Стиль керівництва – це манера і спосіб поведінки керуючої 
особи в процесі підготовки і реалізації управлінських рішень. Залежно від 
того, на які методи управління спирається керуючий закладом ресторанного 
господарства, а також від особистісних характеристик та манери роботи з 
людьми, визначається стиль керівництва. Таких стилів є три: 

− авторитарний; 
− демократичний; 
− ліберальний. 
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Авторитарному стилю характерна централізація влади в руках однієї 
особи, яка вимагає, щоб про все звітували саме їй, а також одноосібне 
прийняття рішень, перешкоджання ініціативам персоналу. За демократичного 
стилю управління керуючий ресторанним бізнесом намагається вирішувати всі 
питання колегіально, інформувати підлеглих про свої рішення та стан справ. 
Дотримуючись ліберального стилю керівник не втручається в діяльність 
колективу, працівникам надана самостійність і можливість прийняття творчих 
рішень [2, c. 131]. Необхідно зазначити, що ідеального стилю управління немає 
та в чистому вигляді кожен стиль зустрічається вкрай рідко. Саме тому дуже 
цінуються менеджери, що користуються перевагами кожного стилю та вміють 
застосовувати їх залежно від ситуацій. 

Ефективний менеджмент ресторанного господарства, організований з 
урахуванням оптимального поєднання розглянутих методів та стилів 
управління, дозволяє формувати необхідний ресурсний потенціал високих 
темпів приросту виробничо-торгівельного діяльності, забезпечувати постійне 
зростання рівня обслуговування відвідувачів і задоволення їх попиту на 
продукцію (товари, послуги), підвищувати конкурентну позицію 
підприємства на споживчому ринку, забезпечувати його стабільний 
економічний розвиток у стратегічній перспективі. 
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ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

ТА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Побудова стратегії розвитку підприємства базується на методології 
стратегічного планування. Як правило, під стратегічним плануванням 
розуміють, довгострокове планування, орієнтоване на виконання 
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перспективних завдань підприємства, охоплює усі сторони його діяльності і 
спрямоване на розробку, організацію та реалізацію стратегічних планів, 
проектів і програм. 
 Актуальність даної теми полягає у тому, що  проблематика 
трансформаційних процесів, що відбуваються в українській економіці, 
вимагає наукового розв’язання сучасних економічних завдань. Відповідність 
сучасної парадигми знань з управління стратегічним розвитком підприємства 
наявному стану соціально-економічних відносин у нашій країні та 
закономірностям їх розвитку суттєво впливає на ефективність системи 
стратегічного управління та на розвиток вітчизняних підприємств. 

Метою дослідження є дослідження теоретичних та практичних аспектів 
концепції стратегічного розвитку вітчизняних підприємств у сучасних 
умовах господарювання. 

Концепція стратегічного розвитку підприємства є предметом пильної 
уваги зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків. Теоретичні та 
практичні аспекти проблем розвитку, стратегічного вибору і досягнення 
успіху компаній та організацій в західних країнах знайшли відображення у 
наукових працях багатьох закордонних учених, зокрема Р. Акоффа,            
І. Ансоффа, Р. Гранта, П. Друкера, О.Алимов, О. Амоша, В. Герасимчук,            
Г. Дмитренко, Л. Довгань, Є. Кузьмін, В.Нємцов. Проте специфічні умови 
господарювання вітчизняних підприємств вимагають подальших досліджень 
теоретичних і практичних аспектів концепції стратегічного розвитку. 

Стратегічне планування запроваджене у вітчизняну практику 
управління підприємствами із зарубіжного досвіду, відповідно до якого, 
систематичне використання стратегічного планування спроможне значно 
покращити фінансові показники та результати діяльності підприємства. 
Досягнення позитивних результатів запровадження стратегічного планування 
на вітчизняних підприємствах має ряд переваг, а саме: забезпечення 
найбільш ефективного розподілу ресурсів; використання комплексного 
підходу до підприємства і його оточення; мінімізація нераціональних дій 
підприємства у подоланні несподіваних ризиків та покращення координації 
його діяльності. Загалом, стратегічне планування є ефективним засобом 
підвищення спроможності підприємства долати зміни та сприяє баченню 
перспектив підприємства.  

Окрім зазначених позитивних характеристик, запровадження 
стратегічного планування є вимогою часу, що обумовлено необхідністю 
реагування на зміни умов зовнішнього та внутрішнього середовища 
функціонування підприємства, потребою в об’єднанні різних напрямів 
діяльності в умовах розвитку процесів децентралізації та диверсифікації, 
необхідністю створення нових або підтримки існуючих конкурентних 
переваг, посилення конкурентоспроможності підприємства, посиленням 
інноваційних процесів, необхідністю впровадження високої культури 
управління. 

В ринкових умовах головною метою переважної більшості підприємств 
є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Відтак підприємствам необхідна відповідна стратегія розвитку, 
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яка стала б основою прийняття ефективних управлінських рішень та 
досягнення безперервного зростання обсягів діяльності підприємства.  

Процес формування стратегії доцільно здійснювати на основі певних 
принципів, дотримання яких покликане створити сприятливі умови для 
подальшого ефективного функціонування та розвитку з максимальним 
врахуванням ймовірних змін, тенденцій та вимог ринкового середовища 
спрямоване. Серед основних принципів можна виділити: орієнтацію на 
довгострокові цілі підприємства; багатоваріантність можливих напрямків 
розвитку, яка обумовлена можливими змінами зовнішнього середовища та 
комплексність у розробці стратегії, що передбачає узгодженість стратегій 
різного рівня між собою [1, с. 206].  

Тому, при формуванні стратегічних альтернатив та виборі стратегії 
розвитку підприємства важливим є врахування не лише тих умов, які 
склались у даний момент часу, але й можливих їх змін. Загалом, факторів, що 
визначають стратегію компанії, надзвичайно багато. Послідовність дій, які 
визначають рішення щодо вибору основної стратегії розвитку підприємства, 
наведена на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Послідовність прийняття рішення щодо вибору стратегії розвитку 
підприємства [2, C.101] 

Успіх сформованої стратегії залежить від якості проведеного аналізу 
внутрішньої та зовнішньої ситуації, набутих конкурентних переваг 
підприємства на ринку та ефективності його діяльності. Відповідно до чого, 
першою складовою процесу формування стратегії розвитку є оцінка 
зовнішніх та внутрішніх факторів конкурентного середовища підприємства. 
До зовнішніх відносять: політичні, соціальні, суспільні умови, законодавчу 
базу, інвестиційну привабливість галузі, потенційні можливості та загрози.  

Друга вагома складова процесу вибору стратегічних альтернатив – 
визначення конкурентних характеристик внутрішнього середовища 
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підприємства, до яких належить його інвестиційна привабливість та 
конкурентні позиції на ринку. Саме такі характеристики є визначальними при 
прийнятті потенційним інвестором рішення щодо вибору об’єкта 
інвестування [3, с. 182].  

Взаємодія факторів зовнішнього та внутрішнього середовища зазвичай 
є комплексною ї має специфічні відмінності для різних видів діяльності та 
підприємств. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження варто зауважити, що 
вибір і формування стратегії дозволяють підприємству визначити напрямки та 
способи руху до цілей. Але навіть у випадку створення комплексу необхідних 
умов для її реалізації з часом можуть виникати певні труднощі і проблеми, які є 
наслідком впливу протиріч зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємства. Врахування визначених обмежень та вирішення поставлених 
проблем, пов’язаних з необхідністю розвитку будь-якого суб’єкта 
господарювання, забезпечить ефективність розробки та впровадження стратегії 
розвитку підприємства, що у свою чергу є вимогою часу. 
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ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ 

КОМПОНЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ 
 

В оцінках процесів управління сучасними корпораціями важливо 
розуміти поняття корпоративного управління. Корпоративне управління 
покликане вирішувати три основні завдання корпорації: забезпечення 
максимальної ефективності її діяльності, залучення інвестицій, виконання 
юридичних і соціальних зобов’язань, що забезпечується завдяки формуванню 
системи відносин між акціонерами, менеджерами, директорами, 
кредиторами, співробітниками, постачальниками, покупцями, державними 
урядовцями, членами суспільних організацій і рухів. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що у сучасних умовах 
глобалізації корпоративне управління розглядається як стимулюючий чинник 
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національного розвитку та необхідна вимога існування в умовах 
міжнародного конкурентного середовища. 

Проблемам формування якісного корпоративного управління на 
підприємстві приділяли увагу такі українські вчені, як О.Т. Богомолов,            
В.В. Боковець, О.М. Вакульчик, Л.Є. Довгань, А.С. Поважний, М.В. Чечетов 
та інші. 

Метою даного дослідження є аналіз впливу корпоративного управління 
на розвиток компанії.  

В даній роботі вважається, що структура власності корпорації повинна 
бути початковим етапом в аналізі системи корпоративного управління, 
оскільки вона задає структуру ключових конфліктів між суб’єктами 
корпоративних відносин. 

Традиційно вважається, що внутрішня проблема корпоративного 
управління обумовлена поділом власності і контролю або, іншими словами, 
розбіжністю інтересів між акціонерами, що є власниками ресурсів компанії, і 
менеджментом, якому фактично делегований контроль над цими ресурсами і 
управління ними [1, C.135]. 

Якщо власність розподілена між багатьма власниками, тоді виникає 
ситуація типу «сильні менеджери − слабкі акціонери». У такій ситуації 
реальний контроль над компанією здійснюють менеджери, тоді як акціонери 
значно ризикують у випадках неякісного управління. 

У випадку концентрованої форми власності, виникає ситуація типу 
«слабкі менеджери − слабкі міноритарні акціонери − сильні контролюючі 
акціонери». У такій ситуації реальний контроль над компанією належить 
акціонерам, у яких зосереджена значна частка власності компанії,             
які мають і нагоду, і великий інтерес повністю підпорядкувати собі         
менеджерів,   а основні ризики, пов’язані з корпоративним управлінням,             
несуть міноритарні акціонери, інтереси яких можуть не враховуватися. 

Основою корпоративного управління є рада директорів, яка, з 
теоретичної точки зору, повинна представляти інтереси всіх акціонерів − як 
домінуючих, так і міноритарних, і протидіяти несумлінній поведінці 
менеджерів чи контролюючих акціонерів. Проте, на практиці, рада 
директорів часто підконтрольна або менеджменту, при розподіленій 
власності, або контролюючим акціонерам, при концентрованій власності, і не 
виконує свої функції з захисту інтересів інвесторів. 

На нашу думку, особливої уваги заслуговує перетин функцій 
корпоративного управління і корпоративного менеджменту при розробці 
стратегії розвитку компанії та визначенні інвестиційних джерел для 
реалізації стратегії розвитку. При такому підході, ефект від впровадження 
принципів корпоративного управління очікується в довгостроковій 
перспективі, в процесах формування і реалізації корпоративної стратегії та 
досягненні стратегічних цілей. Тому якість корпоративного управління не є 
визначальним чинником ефективності діяльності компанії, якщо під 
ефективністю розуміти поточні фінансові результати бізнесу. 

Відзначимо, що численні законодавчі вимоги і правила, рівно як і 
передові принципи корпоративного управління, націлені не на поліпшення 
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результатів, перш за все фінансових, діяльності компаній, а на забезпечення 
максимального ступеня захисту вкладень інвесторів. Проте слід брати до 
уваги, що компанії існують не тільки заради збереження вкладених в них 
коштів, але і для їх примноження. Тому успішність розвитку компанії 
визначається як якістю корпоративного управління, що забезпечує захист 
зацікавлених сторін від різного роду втрат, так і якістю управління розвитком 
бізнесу, який забезпечує примноження вкладених коштів і зростання вартості             
компанії [2, C.132]. 

Це зовсім не означає, що питання корпоративного управління вторинні 
або що корпоративне управління не є значущим чинником успіху компаній. 
Навпаки, компанії повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб 
уникнути корпоративних катастроф, в більшості випадків викликаних 
недоліками в системі корпоративного управління, особливо в області 
стратегічного інвестування. Таким чином, однією з найважливіших 
складових успіху компанії є успішна корпоративна стратегія, до формування 
якої залучена як система корпоративного управління, так і система 
менеджменту компанії. 

Отже, для ради директорів, разом із завданням контролю дій 
виконавчого керівництва, не менш, якщо не більш важливим є завдання 
формування та узгодження стратегії компанії. По-перше, вибір неправильної 
стратегії може виявитися так само згубним для компанії, як і недостатній 
контроль ради за діями менеджменту компанії. По-друге, велика вірогідність, 
що відсутність стратегії приведе до таких же негативних результатів, як і 
спотворення фінансової звітності.  

Компанії, що визначають стратегію свого розвитку і розраховують 
привернути акціонерний капітал, в першу чергу, орієнтуються на 
стратегічних інвесторів. На практиці інтереси стратегічних інвесторів 
залежать від ступеня інвестування, тому вони по-різному розглядають якість 
корпоративного управління в сукупності чинників, що впливають на 
інвестиційні рішення. 

В даній роботі пропонується вважати корпоративне управління якісним, 
якщо в компанії досягнуто баланс інтересів різних сторін і забезпечується 
поступальний довгостроковий розвиток компанії. Неякісне корпоративне 
управління може призвести до краху компанії і до серйозних втрат для 
зацікавлених сторін. 

Правова система виступає важливим механізмом корпоративного 
управління з точки зору здатності захищати права інвесторів і компенсувати 
недоліки і неефективність внутрішніх механізмів корпоративного управління 
Вузькість фондових ринків і високу вартість залучення акціонерного 
капіталу можна пояснити відносною слабкістю правових систем різних країн 
в їх здатності забезпечувати реальний захист інвесторів [3, C.12]. 

Слід зазначити, що в існуючій українській дійсності слабкість 
інституційного середовища і політична нестабільність, які виражаються у 
відсутності чітких, законодавчо закріплених прав власності на активи 
приватизованих компаній, звужують горизонти бізнес-планування і істотним 
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чином знижують стимули до реалізації стратегії довгострокового зростання 
вартості компаній, зокрема за рахунок поліпшення якості корпоративного 
управління. 

Отже, можна зробити висновок, що корпоративне управління можна 
вважати якісним, якщо в компанії досягнуто баланс інтересів різних сторін і 
забезпечується поступальний довгостроковий розвиток компанії. 

Ефект від впровадження принципів корпоративного управління 
виявляється в довгостроковій перспективі, в процесах формування та 
реалізації корпоративної стратегії та досягненні стратегічних цілей. 
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КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах функціонування підприємств все більше уваги 

приділяється такому явищу, як контролінг. Це, безумовно, пов’язано з 
динамічною мінливістю зовнішнього середовища, що відклало свій відбиток 
на зміщення акцентів при здійсненні процесу управління на підприємстві. 
Сучасна система управління підприємством повинна орієнтуватися на 
перерозподіл уваги з контролю в минулому на аналіз майбутнього; 
пришвидшення реакції на зміни зовнішнього середовища; збільшення 
гнучкості підприємства; здійснення безперервного відстеження змін, що 
відбуваються не тільки у зовнішньому, але й у внутрішньому середовищі 
підприємства; розробку такої системи дій, що забезпечуватиме 
життєздатність підприємства у майбутньому та допоможе пристосуватися до 
кризових явищ. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що сучасний світовий ринок 
характеризується постійним удосконаленням умов, в яких доводиться 
функціонувати підприємству, що веде не просто до зростання ролі 
управління ним, а й до якісних змін у розумінні його принципів, елементів 
структури і методів реалізації. У цих жорстких умовах перед керівниками 
особливо гостро постає задача прогнозування розвитку ринкової ситуації і 
своєчасна реакція на нові загрози й можливості з метою підвищення рівня 
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конкурентоспроможності підприємства. Вона вирішується за рахунок 
практичної реалізації інноваційного потенціалу господарюючого суб’єкта, 
яка системно охоплює весь комплекс управлінських заходів, в основу яких 
покладено систему контролінгу.  

Метою дослідження є обґрунтування значення контролінгу, як 
інструмента забезпечення системи економічної безпеки підприємства. 

Проблемам контролінгу як інструменту ефективного управління 
підприємством приділяють увагу науковці: Бланк І. А., Музичук А. А., 
Яструбецька Л. С., Король В. А., Хотомлянський О. Л. та ін. У зв’язку з цим 
виникає необхідність конкретизації напрямків дії та використання головних 
внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання. 

Будь-яка система управління підприємством включає контролінгові дії, 
спрямовані на те, щоб гарантувати виконання поставлених завдань. Як при 
плануванні, так і при здійсненні управління підприємство повинне мати дані 
про зміну поведінки об’єктів управління, аби за потреби своєчасно змінювати 
напрямки та пріоритети розвитку. В системі антикризового управління 
контролінг забезпечує реалізацію стратегічного потенціалу діяльності 
підприємства та досягнення поточних цілей щодо ліквідності та 
прибутковості. А в сучасних умовах нестабільності економіки здійснення 
відповідних заходів дозволяє забезпечити підприємству стабільність та 
довгострокові перспективи. 

Контролінг дозволяє забезпечити виконання таких функцій: 
− координація управлінської діяльності з досягнення цілей підприємства; 
− інформаційна і консультаційна підтримка прийняття управлінських 
рішень; 

− створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи 
управління підприємством; 

− забезпечення раціональності управлінського процесу; 
− забезпечення економічної безпеки підприємства [1, C.147]. 

Для успішної реалізації контролінгу на підприємстві доцільно 
сформувати цільовий функціональний підрозділ – відділ системного аналізу 
та контролінгу. Основними завданнями даного підрозділу є: 
загальнометодичне керівництво впровадженням структурно-функціональної 
моделі контролінгу, економічний аналіз діяльності підприємства, контроль 
динаміки показників управління, контроль правильності виконання 
організаційних та методичних рішень. 

Окрім зазначеного структурного підрозділу, доцільно також сформувати 
тимчасові робочі групи, із залученням вузькоспеціалізованих працівників з 
різних функціональних підрозділів (виробництво, збут, управління 
персоналом, бухгалтерія, маркетинг) для прийняття максимально ефективних 
рішень в рамках цільового проекту. 

Результатом впровадження системи контролінгу є: 
− можливість швидко і точно зробити розрахунок ціни на прийняте 
замовлення при договірній ціні, а також прийняти замовлення при 
фіксованій ціні у разі, якщо ціну пропонує замовник; 
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− створення формалізованих інформаційних потоків (документообігу) що 
дає змогу оперативно фіксувати поточний стан виконання тих або інших 
показників; 

− можливість спланувати поточну діяльність та передбачити її результати, 
побудувати модель майбутнього стану компанії; 

− забезпечення поточного контролю та аналізу результатів фінансово-
господарської діяльності підприємства; 

− можливість визначення реальних причин тих або інших явищ і 
формування стилю управління; 

− автоматизація функції обліку, контролю, аналізу та планування діяльності 
підприємства [2, C.125]. 
Щоб система контролінгу могла ефективно функціонувати, необхідно 

розробити концепцію управління господарською і фінансовою діяльністю, 
яка включає три основні блоки.  
1. Визначення цілей фірми — ідеальної мети, реальних цілей, стратегії 
розвитку. Ідеальна мета визначається філософією бізнесу та культурою 
фірми. Вона може бути сформульована лише добре підібраним групою 
висококваліфікованих, економічно грамотних менеджерів.  

2. Управління цілями вимагає розробки показників-індикаторів, які 
забезпечують пошук “вузьких місць”, визначення результатів діяльності не 
лише фірми, але й структурних підрозділів, формування собівартості, 
ефективність використання основних засобів, матеріальних ресурсів, 
персоналу, ефективність процесів постачання, виробництва, збуту, 
маркетингу, науково-дослідної роботи тощо.  

3. Досягнення цілей фірми характеризує продуктивність, платоспроможність, 
ділову активність, рентабельність, ліквідність, інноваційну діяльність 
фірми [3]. 
Отже, організація служби контролінгу на підприємствах є важливим 

засобом функціонування підприємства, який надасть керівникам інформацію, 
необхідну для управління трудовими та фінансовими ресурсами, забезпечить 
життєдіяльність підприємства на рівнях тактичного й стратегічного 
управління, допоможе в оптимізації залежності «виручка – витрати – 
прибуток», а отже, буде ефективним засобом управління економічною 
безпекою підприємства. 

Організація служби контролінгу на підприємстві здійснює підготовку 
підприємства до непередбачуваних умов, аналізує проблеми, що виникають, 
поліпшує координацію дій в організації, забезпечуючи довготривале й 
успішне функціонування підприємства та його структурних підрозділів. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
На даному етапі господарювання ефективність діяльності підприємств 

багато в чому визначається рівнем розвитку їх корпоративної культури. 
Необхідність формування корпоративної культури підприємства в сучасних 
умовах господарювання, коли науково-технічний прогрес значно прискорює 
старіння професійних знань і навичок, неухильно зростає в загальній 
стратегії розвитку і конкурентоспроможності організацій. Це пов’язане, 
зокрема, з тим, що високий рівень корпоративної культури виступає 
ключовим фактором довгострокової ефективності підприємства, за рахунок 
впливу на мотивацію працівників, продуктивність й ефективність їхньої 
трудової діяльності [2, с. 31]. 

Вітчизняна наука лише нещодавно розпочала вивчати роль 
корпоративної культури у визначенні і реалізації управлінської діяльності, 
здійсненні ефективної політики підприємства. Дослідження в цій сфері 
здійснювали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, а саме: І. Ансофф,            
М. Портер, В.А. Співака, І. Мінакова, І. Бєлікова, Р. Коджоян, М. Коул та ін. 
Проте, враховуючи мінливість зовнішнього середовища, можна 
стверджувати, що питання вивчення корпоративної культури і надалі 
залишається актуальним. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що на сьогоднішній день існує 
велика кількість підходів до трактування поняття “корпоративна культура 
підприємства”, однак майже всі вони є значною мірою альтернативними або 
складними для розуміння. На основі аналізу варіантів інтерпретації поняття 
«корпоративна культура» доцільно запропонувати тлумачення корпоративної 
культури як категорії управління організацією, що дозволить більш повно 
усвідомити його сутність і змістовність. Таким чином, корпоративна 
культура - це специфічний різновид функціонування та розвитку стратегічної 
діяльності суб’єктів корпоративних відносин.  

На сучасному етапі розвитку економіки є досить відомим той факт, що 
майже кожна успішна організація формує свою корпоративну культуру. При 
цьому метою корпоративної культури є формування поведінки персоналу, що 
сприяє досягненню цілей підприємства. На думку, Л. Дяченка для досягнення 
даної мети в процесі управління персоналом підприємства необхідно 
вирішувати такі завдання: 

- розвиток у персоналу почуття причетності до справ підприємства; 
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-заохочення залучення персоналу в спільну діяльність на благо 
підприємства; 

- зміцнення стабільності системи соціальних відносин; 
- підтримка індивідуальної ініціативи працівників [4]. 
На нашу думку при формуванні відповідної поведінки персоналу для 

досягнення цілей підприємства важливу роль також відіграють наступні 
завдання: 

- надання допомоги персоналу в досягненні особистого успіху; 
- створення атмосфери єдності менеджерів і персоналу у підприємстві; 
- делегування відповідальності; 
- зміцнення корпоративної родини (вітання персоналу із сімейними 

святами, подіями і т.д.). 
В сукупності та єдності дані елементи створять надійне підґрунтя для 

подальшого формування високого рівня корпоративної культури, що для 
сучасних підприємств стане однією з найважливіших стратегічних цілей 
їхнього ефективного розвитку і дозволить максимально використовувати 
потенціал етичного фактора [3, с. 76].  

Цінність корпоративної культури ми вбачаємо в тому, що у нестабільній 
ситуації зовнішнього середовище вона дозволяє одержувати, так званий, 
управлінський прибуток, що є тим цінним ефектом, який підприємство 
одержує через краще узгодження цілей фірми та її підрозділів, оптимізацію 
організаційної структури, освоєння нових методів планування, роботи з 
персоналом тощо [2, с. 120]. 

Беручи до уваги велику кількість атрибутів, що характеризують 
корпоративну культуру ми вважаємо, що при виборі культури організації, як 
узагальнюючої характеристики всієї організації в цілому необхідно брати до 
уваги певні елементи, а саме: 

•  поділені цінності, тобто що люди цінують у своєму житті, в 
організації: своє положення, титули, просування по службі, саму роботу; 

•  віра в керівництво, в успіх, у свої сили, у взаємодопомогу, в етичну 
поведінку, у справедливість тощо.; 

•  комунікаційна система і мова спілкування, тобто використання усної, 
писемної, невербальної комунікації, абревіатури, жестикуляції. 

Крім цього, на нашу думку, необхідно брати до уваги інші не менш 
важливі атрибути при встановленні корпоративної культури на підприємстві, 
такі як: трудова етика й методи стимулювання, ставлення до роботи й 
відповідальність за доручену справу; поділ праці й виконання  посадових 
обов'язків шляхи просування по службі; 

На основі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що 
корпоративна культура розглядається як головний механізм, який  забезпечує 
практичне підвищення ефективності роботи підприємства. Враховуючи всі 
позитивні сторони корпоративноії культури, можна констатувати, що 
формування його високого рівня в сучасних умовах господарювання повинне 
стати однією з найважливіших стратегічних цілей підприємств та їх 
ефективного розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО 
УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Існує тісний зв'язок між минулим, сучасним і майбутнім станом 

ефективності діяльності підприємства – станом, що характеризує рівень 
отримуваного кінцевого результату дія-льності підприємства і створених 
протягом певного періоду можливостей розвитку і можливостей занепаду. 

На теперішній час складні умови господарювання, зміни в техніці та 
технологіях, зростаючі вимоги споживачів вимагають від сучасних 
менеджерів всіх рівнів управління нових знань та навичок, які б відповідали 
вимогам часу. Їм доводиться ретельно аналізувати зовнішнє середо-вище для 
своєчасного внесення змін у вибраний курс підприємства. Менеджери 
повинні добре знати особливості діяльності свого підприємства, його сильні 
та слабкі сторони, щоб передбачити, які зміни принесуть успіх. Іншими 
словами, життєва необхідність у використанні стратегічного управління, як 
одного з найефективніших і найпрогресивніших засобів управління 
організацією, спонукається розвитком ринкових відносин та зростаючою 
конкуренцією на будь-якому ринку. 

Найбільший внесок у розробку теорії стратегічного управління зробили 
такі відомі західні та вітчизняні фахівці як І. Ансофф, Л.Є.Довгань, 
Г.І.Кіндрацька, Х. Мінцберг, В.Д.Нємцов, С.В.Оборська, Г.В.Осовська, 
В.В.Пастухова, А.Дж.Стрикленд, А.Томпсон, З.Є.Шершньова та ін. На 
сучасному етапі змінилися напрями дослідження науковців: від теоретичного 
вивчення загальних проблем стратегічного управління до розгляду 
використання стратегічного підходу в певних галузях.  
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Нині стратегічне планування є однією з найважливіших управлінських 
технологій, використання якої дає змогу досягти координованості дій 
підрозділів підприємства з реалізацією його стратегічних цілей, збільшити 

можливості в забезпеченні необхідною інформацією, сприяти 
раціональному розподілу ресурсів, поліпшити контроль за діяльністю [1].  

Проблеми стратегічного управління – відносно нові для підприємств 
України. Майже за 21 рік незалежності нашої країни лише деякі з них 
побудували систему стратегічного управління, з метою їх успішного і 
ефективного функціонування у прогнозованому майбутньому. На жаль, це 
лише мала частка, з-поміж багатьох підприємств різного профілю і форм 
власності. 

Питання використання системи стратегічного управління є 
дискусійним. Багато вчених-економістів скептично висловлюються з приводу 
необхідності розробки стратегії. Вони вважають, що стратегія на 60% 
складається з вдачі й лише на 40% - з ідеї. Так, роль вдачі важко і не потрібно 
заперечувати. Проте досвід показує, що в переважній більшості випадків 
успіху досягають ті, хто приймає рішення, спираючись на механізм дії 
економічних законів, хто розробляє перспективні стратегічні плани. У 
вітчизняній практиці застосування стратегічного підходу до управління 
підприємством залишається обмеженим. Головними причинами такого 
становища є: недостатня дослідженість методологічних проблем у сфері 
стратегічного управління; не систематизований належним чином порядок 
прийняття й реалізації стратегічних рішень; відсутність налагоджених та 
перевірених інструментів розробки і реалізації стратегії; неспроможність 
ув’язати стратегічний рівень управління підприємством з операційним, тобто 
довести стратегію до певного виконавця; помилкове очікування керівниками 
підприємства миттєвого результату [2, с.32]. Крім того, керівництво 
підприємствами виступає проти руйнування традиційних взаємовідносин в 
процесі управління в підприємстві, немає відповідної мотивації, 
інформаційне забезпечення недостатнє для ефективного стратегічного 
управління.  

Підприємства насамперед зосереджені на вирішенні поточних проблем, 
пов’язаних з ефективним використанням їх потенціалу, а проблеми 
формування потенціалу, вирішення яких здійснюється в перебігу визначення 
перспектив розвитку, залишаються поза їх увагою. 

Головними перевагами стратегічного управління є: 
1) зв'язок поточних рішень з майбутніми результатами, організоване 

осмислення рішень (усупереч спонтанному прийняттю) з прогнозуванням 
їхніх наслідків; 

2) орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, 
тобто допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень; 

3) 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; 

4) свідома підготовка майбутнього і до майбутнього; 
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5) розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й 
між поточною та майбутньою діяльністю. 

Недоліками стратегічного управління є: 
- підміна змісту стратегічної діяльності формою, забюрократизованість 

процедур розробки стратегій і планів; 
- надвитрати часу для розробки стратегічних планів, що проявляється в 

запізненні реакцій на зміни в середовищі; 
- розрив між стратегічною та поточною діяльністю, сподівання, що 

наявність стратегії вже забезпечує її здійснення; 
- завищення очікувань, розробка нереалістичних планів, які не 

враховують специфіки об'єкта планування та можливостей (у тому числі – 
швидкості) здійснення змін; 

-  сподівання на знаходження «панацеї» від негараздів і спрямування на 
неї всіх сил, і ресурсів, а не застосування системного підходу для реалізації 
стратегічної діяльності. 

До головних недоліків практичного застосування системи 
стратегічного управління: 

– відсутність необхідної інформації для прийняття стратегічних рішень 
та розробки стратегічних планів; як наслідок, спостерігається низький 
рівень обгрунтованості планових документів; 

– відсутність альтернативних планів: 
– недостатнє використання науково-методичного арсеналу управління: 

сценаріїв і методів ситуаційного підходу; 
– слабо розвинена система поточного аналізу, контролю та коригування 

стратегічних планів; 
– догматична гіперболізація значення цифрових показників; 
– недосконала система стимулювання працівників, які беруть участь у 

розробці та виконанні стратегічних заходів; 
– недостатній рівень організаційного, соціально-психологічного та 

фінансового забезпечення стратегічного управління. 
Бiльшістъ керiвникiв не мають потреби, необхiдностi у виробленнi 

довгострокових стратегiй, помилково вважаючи, що у сучасних умовах 
неможливо вирiшувати перспективнi питання. Хоча саме стратегічне 
мислення i такий інструмент, як стратегічне управління, є найважливішим 
чинником успішного виживання фірми у конкурентній боротьбі [3, с.51]. 

Вiдсутнiсть орiєнтирiв, мiсiї i цільової спрямованості розвитку 
організації, можливості розпізнавання поведінки зовнішнього середовища 
організації й адекватного на неї реагування, а також здатності активно 
впливати на це середовище, роблять підприємство безперспективним. 

Отже, основним завданням переважної більшості вітчизняних 
підприємств, особливо в аграрній сфері економіки, є побудова системи 
стратегічного управління підприємством, яке сприяло б підвищенню їх рівня 
конкурентоспроможності. 
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МЕХАНІЗМ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВДЕННО-

СХІДНОЇ АЗІЇ 
 

На перший погляд, Україна має мало спільного з далекими країнами 
Південно-Східної Азії. Однак у ХХІ столітті постійно зростає інтерес до 
інтеграційних процесів в інших регіонах світу, а саме на Південному Сході 
Азії. Сучасна роль взаємовідносин України з країнами Південно-Східної Азії 
(далі – ПСА) загалом недооцінена, про що свідчить мізерна частка обсягу 
торгівлі між країнами у загальній структурі зовнішньої торгівлі. Важливою 
проблемою зовнішньоекономічних відносин є визначення перспективних 
сегментів національних ринків України та країн ПСА, формування 
оптимальної товарної структури взаємної торгівлі між країнами тощо. Адже 
розроблення довгострокової програми співробітництва України з країнами 
Південно-Східної Азії з визначенням пріоритетів співробітництва та 
конкретних заходів сприяє збалансуванню торговельноекономічного 
співробітництва між ними та підвищенню обсягів торгівлі. 

Фундаментальні питання зовнішньоторговельних відносин між 
Україною та Південно-Східною Азією досліджували такі зарубіжні вчені, як 
Б.Баласса, С.Бреслін, Дж.Вайнер, Д.Мід, Д.Мітрані, Я.Тінберген, А.Хаас та 
ін., а також українські вчені: О.Білорус, І.Бузько, І.Гладій, М.Комарицький,  
Д.Лук’яненко, В.А.Майко, Ю.Макогон, В.Маштабей, В.Новицький, 
В.Омельченко, Ю.Орловська, А.Поручник, О.Радченко, А.Філіпенко, 
В.Юрківський та ін.  

Розбудова відносин з країнами Південно-Східної Азії є одним з 
пріоритетних напрямів зовнішньоторговельної політики України. Важливість 
розвитку зовнішньоторговельного співробітництва з державами регіону 
визначається його роллю «локомотива» світової економіки, однієї з рушійних 
сил глобального розвитку. Відносини України з державами ПСА на 
сучасному етапі набувають принципово нових рис прагматичної 
багатовимірної співпраці. Протягом 2010-2015 рр. значно активізувався 
політичний діалог на усіх рівнях, сформувалися нові принципи торговельно-
економічної взаємодії, а також розширилась договірно-правова база 
відносин. Здійснено обміни візитами найвищого і високого рівнів з 
В’єтнамом, Сінгапуром, Малайзією, Таїландом та Брунеєм. 

Країни Південно-Східної Азії посідають важливе місце в азійському 
спектрі зовнішньоторговельної діяльності України. Сукупний обсяг експорту 
десяти країн ПСА у 2015 р. склав  894 млн. дол. США, імпорту –            
724 млн. дол. США  (табл. 1).  
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При цьому основними торговельними партнерами України серед країн 
ПСА є Індонезія та Таїланд, а найменш розвинутим є торговельно-
економічне співробітництво між Україною та Брунеєм. 

Таблиця 1 
Динаміка показників торгівлі товарами між Україною та ПСА у 2015 р., 

тис. дол. США [1] 
 

Країна Експорт Імпорт Сальдо 
Індонезія 185945,8 168929,8 17016,0 
В’єтнам 86972,9 251961,2 -164988,4 
Сінгапур 5152,2 21313,0 -16160,8 
Таїланд 334900,0 120591,1 214308,8 
Малайзія 159619,9 132091,5 27528,4 
Філіппіни 107366,7 17445,5 89921,3 
М’янма 12059,1 929,8 11129,2 
Камбрджа 430,3 10103,9 -9673,6 
Лаос 1616,0 530,4 1085,6 

 
Сукупний  обсяг  зовнішньої  торгівлі  послугами  у 2015 р. становив 

53,4 млн. дол. США, що майже у 17 разів менше ніж обсяг товарів. 
Аналіз географічної структури зовнішньої торгівлі послугами свідчить, 

що у цій сфері домінує Сінгапур та Таїланд, а найменш розвинутим є 
співробітництво між Україною і М’янмою (див. табл. 2) [1]. 

Таблиця 2 
Динаміка показників торгівлі послугами між Україною та ПСА  

у 2015 р., тис. дол. США [1] 
 

Країна Експорт Імпорт Сальдо 
Індонезія 68,2 914,3 -846,2 
В’єтнам 6575,1 1447,8 4227,4 
Сінгапур 15585,4 9009,7 6575,7 
Таїланд 18122,9 7387,2 10735,7 
Малайзія 11632,6 682,9 10949,7 
Філіппіни 393,3 159,0 234,3 
М’янма 5,8 13,2 -7,4 
Камбрджа 1031,8 16,2 1015,6 

 
Пожвавленню двосторонніх економічних відносин України з країнами 

ПСА сприяють міжурядові комісії з питань торговельно-економічного та 
науково-технічного співробітництва. Так в Індонезії чинна Міжурядова 
українсько-індонезійської комісія з економічного та технічного 
співробітництва. За результатами роботи Комісії підписано Протокол та 
Угоду про співробітництво між торгово-промисловою палатами України та 
Індонезії [2]. А з урядом В’єтнаму створено і діє 3 двосторонніх органів: 

− українсько-в`єтнамська Міжурядова комісія з питань торговельно-
економічного та науково-технічного співробітництва; 
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− українсько-в`єтнамська спільна Підкомісія з питань науково-технічного 
співробітництва;  

− українсько-в`єтнамська міжурядова координаційна комісія з питань 
військово-технічного співробітництва [2]. 

Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом  Королівства Таїланд 
про створення Міжурядової Українсько-тайської комісії з питань 
двостороннього співробітництва було підписано у 2002 році. Але станом на 
кінець 2014 року, зазначена Комісія свою роботу не розпочала [2]. 

Щодо українсько-сінгапурських відносин, то сінгапурська сторона на 
пропозицію щодо започаткування двосторонньої міжурядової комісії (2011 
р.) відповіла про передчасність такого кроку. 

Протягом останніх років триває активне започаткування партнерства 
між Одеською областю та штатом Малака, між Київською обл. і штатом 
Селангор,  Дніпропетровською обл. та штатом Пенанг, Київською міською 
державною адміністрацією та мерією м.Куала-Лумпур, а також щодо низки 
інших перспективних проектів міжрегіонального співробітництва. З серпня 
2015 року розпочато роботу щодо встановлення партнерських відносин між 
містами Чернігів та Джордж Таун (штат Пенанг) [2]. 

На українському ринку присутні кілька сінгапурських компаній: «Food 
Empire» (розчинні напої), «Monzaro» (кава), «Delta Wilmar CIS» (завод з 
переробки пальмової олії), «Sitra Holdings» (International) (торгівля меблями), 
«Sudima International» (агропромислова продукція, деревина), «Olam 
International» (агропромислова продукція), «Flextronics»  (СП з випуску 
офісного обладнання у містах Мукачеве та Берегове), «Amtel Properties» 
(нерухомість на Київщині, логістичний центр) [2]. 

Отже, співпраця між Україною та країнами ПСА є взаємовигідною для 
обох сторін. Можна стверджувати, що низка країн ПСА зацікавлені в 
розширенні імпорту продукції окремих вітчизняних галузей, а відтак є 
потенційними ринками збуту для української продукції. Для України 
держави ПСА можуть стати потужними інвесторами в сировинні та 
промислові сектори. 
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Проблема побудови організаційної культури як фундаменту для 
підвищення конкурентоспроможності сучасного підприємства є надзвичайно 
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актуальною. Тільки вибудувавши організаційну культуру належного рівня, 
можна очікувати підвищення продуктивності праці персоналу та 
ефективності менеджменту. 

В умовах економічної кризи у багатьох країнах світу для кожного 
підприємства важливим є забезпечення ефективної діяльності підприємства. 
Та це стосується не лише отримання максимального прибутку, але й 
подальшого стратегічного розвитку. При цьому повинні враховуватись не 
лише матеріальні та фінансові ресурси, а й організаційна культура 
підприємства. Вона являється управлінським інструментом та має 
ефективний вплив на складові організації. 

Дослідженням питання формування організаційної культури та її місця в 
системі менеджменту займався ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, таких 
як: М. Альберт, Е. Капітонова, М. Мескон, Т. Мясоєдов, А. Томпсон,            
Ф. Хедоурі, Е. Шейн та ін.  

Організаційна культура є сукупністю базових цінностей, які визнають та 
приймають всі (в ідеалі) співробітники та які формують «обличчя» 
організації в певних її координатах. Оскільки вона впливає на весь особовий 
склад підприємства від інституціонального до технічного рівня управління, 
то необхідно враховувати, що вона відіграє певну роль в діяльності та житті 
кожної людини: 
− для власника підприємства - це один із способів самореалізації; 
− для керуючої команди - це стимул до самоорганізації і орієнтир для 

дотримання встановленого розпорядку; 
− для персоналу - умови праці та діяльності на підприємстві [3,c.89-91]. 
Прийняті та наслідувані в організації цінності є основоположними 

елементами організаційної культури, які визначають зміст решти її елементів 
(рис. 1). 
− Місія, стратегія, цілі (Місія організації формулює її головне 

призначення в суспільстві, сенс функціонування організації, її світогляд та 
специфіку, стратегію, цілі. Визначаючи культуру праці та поведінки, місія 
відображає цінностний фундамент організації); 
− Стиль керівництва та лідерства (Культура зазвичай створюється 

основним або вищим керівництвом організації, яке і формує культурні 
цінності, норми та клімат, необхідні для втілення місії); 
− Культура праці (Культуру праці складають як внутрішні фактори, тобто 

рівень робітника, його ставлення до праці, ступінь відповідальності та 
виконавчості, так і зовнішні, які формує організація, надаючи умови та 
засоби праці); 
− Символіка (Це зовнішні прояви організаційної культури: девізи, гасла, 

логотипи, бренди, міфи, ритуали, традиції, легенди); 
− Організаційна етика (Включає норми, стандарти, правила, кодекси, 

етикет, прийняті в організації, а також організаційний клімат); 
− Культура якості (Культура якості базується на загальному керівництві 

якістю, пов’язаному з активацією людського ресурсу, покращенням якості 
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життя праці, зниженням витрат, зменшенням невиробничих витрат, 
підвищенням продуктивності організації) [2,c.235-241]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основні елементи організаційної культури 

 
Елементи організаційної культури постійно взаємодіють та 

взаємозмінюються під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища організації. У свою чергу, з точки зору системного підходу сама 
організаційна структура є доволі складною та багатофункціональною 
системою. А пріоритетність та значущість окремих функцій може 
змінюватися залежно від типу організаційної культури, її цілей, етапу 
розвитку, впливу параметрів зовнішнього середовища. 

Щодо підвищення значущості організаційної культури в сучасних 
умовах нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища, слід 
зупинитися на факторах, що обумовлюють такий процес. 

1. Організаційна культура надає співробітникам організаційну 
ідентичність, визначає внутрішньогрупове уявлення щодо компанії, що 
сприяє формуванню у робітників відчуття надійності самої організації та 
свого становища в ній, відчуття соціальної захищеності. При цьому 
організація виступає певним гарантом стабільності і створює умови не тільки 
для збереження кадрів, але також для професійного та особистісного 
розвитку своїх співробітників. Таким чином, підприємство стає соціально 
відповідальним як перед окремим працівником, так і перед суспільством в 
цілому. 

2. Знання основ корпоративної культури своєї організації допомагає 
новим співробітникам правильно інтерпретувати події, що відбуваються в 
колективі. 
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3. Організаційна культура стимулює розвиток самосвідомості та 
підвищення відповідальності робітника, який виконує поставлені перед ним 
завдання. Визнаючи та нагороджуючи успішних співробітників, 
корпоративна культура ідентифікує їх як ролеві моделі (зразки для 
наслідування). Разом з тим така поведінка працівника підвищує лояльність 
організації відносно нього самого, визначає її готовність допомогти своєму 
співробітнику в його особистій кризисній ситуації [1, c.157-161]. 

Незважаючи на очевидність та безсумнівність вищезазначеного, в 
багатьох компаніях за форсмажорних обставин, на жаль, лише в останню 
чергу приділяють увагу розвитку організаційної культури та зміцненню 
системи цінностей. Хоча насправді саме вона є важливим фактором виходу з 
будь-якої кризової ситуації та демонструє свої адаптивні властивості для 
різноманітних організацій в ще більш різноманітних умовах сьогодення та 
майбуття. 

Отже, результати діяльності будь-якого підприємства необхідно 
пов’язувати з організаційною культурою підприємства, оскільки вона є 
важливим чинником підвищення конкурентоспроможності організації. Як 
система елементів, організаційна культура лежить в основі організації 
управління всіма чинниками діяльності підприємства (трудовими ресурсами, 
матеріалами, капіталом і інформацією). Проте тільки сильна організаційна 
культура обумовлює успішне функціонування підприємства як складної 
відкритої системи. 
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Сучасні умови розвитку та реформування економічних і соціально-

культурних сфер життя України ставлять питання відбору і найму 
висококваліфікованих кадрів. Відбір і найм персоналу став для безлічі 
підприємств важко вирішуваною проблемою. Справа зовсім не в нестачі 
робочих рук, а в підборі грамотного, мотивованого персоналу, інакше 
підприємство втрачає великі гроші на нескінченних прийомах і звільнення 
непотрібних співробітників і це стає основною проблемою. 



688 
 

Проблемою відбору персоналу займалися такі вчені, як І.В. Бизюкова, 
Н.Л. Гавкалова, Д.А. Дорохова, А.П.Єгоршин, А.Я. Кібанов, С.А. Карташов, 
К. Кінан, К.А. Магалецький, М.І. Магура, Г.В. Назарова,  Є.М. Нікольський, 
Л.А.Орлова, С.І. Самігин та ін.  

Розрізняють поняття «відбір» і «найм кадрів». Відбір кадрів – це процес 
вибору з ряду претендентів на робоче місце одного або декількох, які 
найкращим чином підходять під критерії відбору на це місце. Відбір кадрів 
передбачає системний підхід до реалізації декількох етапів, здійснюваних у 
рамках процесу найму персоналу. Цей процес включає: 

− 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. 
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,с.267-271]. 

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. Погано 
організована робота з набору, відбору і найму персоналу призводить до 
небажаних наслідків:  

− високої плинності персоналу;  
− поганого морально-психологічному клімату (конфлікти, чвари, 

халатне ставлення до дорученої справи і т. п.);  
− низької трудової і виконавчої дисципліни (низька якість роботи, 

прогули, запізнення на роботу і передчасні уходи з роботи, низька 
ефективність використання робочого часу, невиконання розпоряджень 
керівництва). 

До числа найбільш часто повторюваних проблем, що виникають перед 
багатьма підприємствами у сфері пошуку і відбору нових працівників, можна 
виділити такі (рис.1): 

− відсутність розробленої, підкріпленої відповідними процедурами 
і документами системи набору, відбору та найму персоналу; 

− у багатьох підприємствах не розроблені процедури відбору нових 
працівників; 

− не вистачає фінансових ресурсів для організації роботи у сфері 
набору, відбору та найму персоналу; 

− недостатній досвід та рівень кваліфікації працівників, які 
займаються відбором персоналу; 
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− відділи персоналу багатьох підприємств не проводять 
систематичну роботу з вивчення потреби підрозділів підприємства в 
персоналі; 

− не розроблено положення та інструкції, які регламентують 
роботу у сфері набору, відбору та найму персоналу; 

− при відборі нових працівників часто не використовуються чіткі 
критерії, що обумовлені, з вимогами професії та робочого місця [2,c.192-196]. 

 

 
Рис. 1. Помилки підбору персоналу в організації 

 
Таким чином, набір, відбір і найм нових працівників на підприємствах, 

різного типу ускладнений через відсутність у них з різних причин 
відповідних процедур, методичного та документального забезпечення. Крім 
того, однією з найсерйозніших проблем є нестача кваліфікованих фахівців, 
здатних організувати роботу з набору та відбору персоналу. 

Для успішного набору кадрів можемо виділити загальні, цілком 
універсальні, шляхи корекції перерахованих вище проблем: 

− розробка єдиного стандарту відбору, тобто виявлення ключових 
ознак «відповідних» кандидатів для роботи у компанії; 

− доведення стандарту відбору до керівників. Виховання у лінійних 
керівників відповідальності за прийняті ними рішення про прийом до 
підрозділу того чи іншого працівника; 

− розробка та впровадження єдиного механізму прийняття рішення 
з кандидатами. Має бути чітко вирішено і відпрацьовано на практиці, у 
скільки етапів відбувається відбір кандидатів (зазвичай більше трьох етапів – 
недоцільно), хто конкретно приймає рішення щодо кандидатів на конкретні 
позиції, в яких випадках рішення приймається одноосібно, в яких – 
колегіально; 
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− прийом на роботу грамотного фахівця з відбору персоналу. Його 
завдання розробка системи оцінки особистісних якостей кандидата (у 
відповідно до єдиного стандарту підбору та особливостями конкретної 
вакансії), розробка схеми оцінки професійних якостей кандидата (з 
виявленням тих складових частин і сфер, які може досить кваліфіковано 
оцінити сам HR-фахівець, і тих, для оцінки яких потрібно обов'язкове 
залучення фахівця галузі, керівника відповідного підрозділу); 

− якісне інформування прийнятих в організацію кандидатів. 
Максимально коректна, чітка інформація повинна надаватися кандидату, у 
якому реально зацікавлена компанія, на всіх етапах взаємодії з ним – від 
фахівця з відбору персоналу, до особи, приймаючої остаточне рішення; 

− планування потреб у персоналі заздалегідь. Формування 
кадрового резерву та впровадження принципу взаємозамінності 
співробітників на тих ділянках роботи, де це можливо [3,с.310-326]. 

Отже, для того щоб побудувати ефективну систему формування 
персоналу, перш за все, важливо зрозуміти її місце в загальній системі 
управління людськими ресурсами підприємства. Набір, відбір і найм 
персоналу не є ізольованою функцією, вони становлять самостійну цінність, і 
повинні бути взаємопов’язані з усіма іншими функціями управління 
персоналом, щоб не перетворитися на самоціль, яка здійснюється на шкоду 
іншим формам роботи з персоналом.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 
При здійснені зовнішньоторговельних операцій будь-яке підприємство  

потрапляє в умови твердої міжнародної конкуренції. Тому і управління 
господарською діяльністю підприємства спрямоване на вивчення і облік 
ринкового попиту, більш обґрунтованої орієнтації виробничо-збутової 
діяльності на одержання запланованого розміру прибутку.  

Ефективність здійснення зовнішньоторговельних операцій установ  
спрямована на:  

- вихід на нові ринки; 
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- вивчення можливостей брати участь в виставках – ярмарках; 
- вибір загальних нових напрямків розвитку; 
- пошук нових інвестицій. 

 Підвищення конкурентоспроможності зовнішньоторговельних 
операцій всіх організацій залежить від створення маркетингових і сервісних 
мереж на пріоритетних зовнішніх ринках. Ринкові умови спонукають 
підприємство до пошуку нових форм взаємовигідності 
зовнішньоторговельних операцій.  
 Удосконалення організації зовнішньоторговельних, зокрема, 
експортних, операцій підприємствам  необхідно починати з: 
 1) Правильного підбору менеджера з продаж, адже від його кваліфікації 
залежить правильна організація експортних операцій  підприємства. 
 2) Правильного вибору маркетингової політики. 
 3) Правильного підбору агентів з пошуку ринків збуту.  
 4) Дослідження  цін на продукцію .  
 5)Пошуку шляхів мінімізації витрат на організацію експортних операцій 
та їх здійснення.  
 Для того, щоб вдосконалити організацію зовнішньоторговельних 
операцій, підприємству необхідно не тільки підтримувати високу 
конкурентоспроможність, а й постійно її підвищувати. 

Здійсненню зовнішньоторговельних операцій організацій передує низка 
досліджень по їх техніко-економічному обґрунтуванню. Особлива увага  на 
виробничій фірмі приділяється вивченню ефективності 
зовнішньоторговельних операцій підприємства. При цьому, в першу чергу,  в 
компанії вивчаються питання: 

- модернізації виробничої бази підприємства; 
- балансування виробничої діяльності і попиту на ринках; 
- зменшення собівартості продукції і послуг; 
- застосування енергозберігаючих технологій; 
- підвищення продуктивності виробництва. 
Підвищення ефективності проведення експортних операцій фірми 

потребують вирішення питань на зовнішньоекономічному і внутрішньому 
ринках, а саме: 

• орієнтація з асортиментом продукції на відповідні ринки; 
• підвищення конкурентоспроможності підприємства; 
• нарощування темпів росту продуктивності праці працівників; 
• ефективне використання фінансових ресурсів; 
• одержання оптимального ефекту від використання прибутку 

господарської діяльності; зменшення собівартості продукції та її  збут; 
• укладання ефективних договорів з врахуванням своєчасної практики 

ціноутворення. 
 Отже, при правильній організації експортних операцій можна досягти 
непоганих фінансових результатів. Головне -  це правильно організувати 
зовнішньоекономічну діяльність. Керівництву всіх фірм, установ потрібно 
пам’ятати, що існують можливі шляхи удосконалення експортних операцій. 
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Для цього необхідно зважати на всі складові даних операцій. При 
правильному аналізі та дослідженні окремих факторів можливо розробити 
такий план дій, якій би  в більшій мірі задовольняв підприємство, і сприяв в 
отриманні кращих прибутків від здійснення зовнішньоекономічних операцій. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА  
 

В сучасних умовах існування вітчизняних підприємств, які є мінливими, 
нестабільними, невизначеними та динамічними – життєво важливим для 
кожного підприємства є вибір моделі,стратегії та технології менеджменту на 
підприємстві, що  дозволяє використати весь потенціал компанії і 
пристосуватися до умов зовнішнього середовища з урахуванням можливих 
змін у майбутньому.  

Слід виділити головні складові сучасного менеджменту в Україні, які 
безпосередньо впливають не тільки на успіх компаній, але і на економіку в 
цілому: 

- стратегічне управління та стратегічне планування знаходять своє 
застосування у все більшій кількості конкурентних управлінських ситуацій; 

- поширення концепцій, методів і моделей управління, які довели свою 
ефективність в комерційних організаціях, на некомерційні організації. 
Маркетингові підходи до управління поширюються на діяльність 
громадських організацій, на діяльність адміністрації міст і районів 
(регіональний маркетинг). У діяльності багатьох некомерційних організацій з 
успіхом застосовуються організаційні елементи бізнес-планування [3, с. 528].  

Питанням формування моделей менеджменту та стратегій присвячено 
досить багато наукових праць - Б.Гаврилишин, В.О. Василенко,            
В.В. Пастухов та ін. 
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Українська модель сучасного менеджменту знаходиться в стадії 
формування. Для більшості компаній розвиток такого бачення сучасного 
менеджменту є зіставлення конгломерату з різних зарубіжних методів на базі 
збережених старих адміністративно – бюрократичних систем. Сучасні моделі 
управління культурою організації, що відпрацьовуються в комерційних 
фірмах, постійно знаходять своє застосування в некомерційних організаціях. 
Тому розвиток сучасного менеджменту в Україні являє собою безперервний 
пошук все більш нових технологій, які допомагають зробити компанію більш 
конкурентоспроможною на світовому ринку управління [4]. 

В умовах нестабільності зовнішнього середовища підприємствам 
доцільно розробити і впровадити у свою практичну діяльність комплексну 
систему стратегій управління підприємствами. 

Комплексна система розробки стратегій управління підприємствами 
являє собою сукупність взаємопов’язаних елементів управлінської діяльності 
у сфері стратегічного планування, які забезпечують обґрунтовану розробку 
стратегій управління підприємствами з орієнтацією на задоволення потреб 
ринку, при найменшому стратегічному ризику та найбільшій ефективності 
діяльності у перспективі нестабільних умовах діяльності.  

Комплексна система розробки стратегій управління підприємствами в 
умовах нестабільності зовнішнього середовища повинна складатися з 
чотирьох систем: системи стратегічного аналізу і діагностики рівня 
нестабільності зовнішнього середовища, системи стратегічних орієнтирів 
підприємств, системи формування стратегічного набору і системи підготовки 
до реалізації розроблених стратегій.  

Впровадження комплексної системи розробки стратегій управління 
підприємствами сприятиме удосконаленню процесу розробки стратегій у 
вітчизняних підприємствах, підвищенню обґрунтованості прийнятих 
стратегічних рішень, досягненню довгострокових конкурентних переваг, 
заснованих на стратегічних можливостях і стратегічному потенціалі 
підприємства [1]. 

Для повноцінної роботи підприємства, полягаються не тільки на 
стратегії, а і розробляють певні технології менеджменту. 

Сучасні технології здійснення менеджменту базуються на науковій 
основі. А Кузьмін О.Є. і Мельник О.Г. стверджують: "технологія 
менеджменту - послідовне протікання загальних функцій менеджменту 
(планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання), в 
результаті якого реалізуються конкретні функції управління (управління 
виробництвом, фінансами, збутом тощо). Інакше кажучи, це процес реалізації 
конретних способів управління шляхом застосування загальних функцій 
менеджменту." [2; с. 331]. 

З цього приводу висловився і Й.С. Завадський: "технологія менеджменту 
криє в собі сукупність практичних прийомів, методів і засобів впливу на 
керований об'єкт, які здійснюються на основі пізнання закономірностей 
управлінських процесів і використання відповідних правил і процедур."             
[1; с. 332]. 
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Технології менеджменту розглядаються в роботах зарубіжних авторів    
С. Кароля, Д. Макгрегора, Г. Малковича, М. Портера, Дж. Різь, Г. Тосі та 
інших. 

Суть технології менеджменту полягає в установленні організаційного 
порядку в системі і визначенні раціональної послідовності виконання 
управлінських робіт. Адже технологія менеджменту тлумачиться як і низка 
вимог, а саме як: єдність технологічного процесу, неперервність 
технологічного процесу, мінімальна вартість і трудомісткість технологічних 
процесів [2]. 

Перш за все, технологія менеджменту - це процес збирання, обробки і 
передачі інформації з метою підготовки, прийняття і реалізації рішень. Тобто 
рішення у сфері менеджменту являє собою процес, який реалізується 
суб'єктом управління і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого 
завдання в даній фактичній чи запроектованій ситуації. Таке рішення в 
широкому значенні розглядається як акт реалізації влади з вибором способу 
дій у конкретній ситуації. Рішенням визначається, хто і що має здійснити, в 
які строки, з якими затратами праці і коштів, в якому порядку, при якому 
розподілі обов'язків, прав і відповідальності, за якої організації контролю, 
яких результатів слід очікувати [2].  

Отже, на сучасному етапі існування вітчизняних підприємств,            
для підвищення результативності потрібно здійснити грамотний            
аналіз проблемної ситуації, зіставити методи менеджменту для подальшої 
ефективності підприємства та розробити і впровадити у свою            
практичну діяльність комплексну систему стратегій управління 
підприємствами. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ 
 

У сучасних умовах господарювання перед підприємствами, що 
функціонують на ринку, постає проблема ефективної діяльності на майбутній 
період. Підприємства змушені пристосовуватися до змін навколишнього 
середовища, адаптуватися, а також їх випереджати. Тому, в умовах 
конкуренції, лідерства на ринку, підприємству слід мати стратегію розвитку.  

Після проведення аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, 
визначення місії і цілей, установлення характерної компетентності фірми й 
ідентифікації можливостей і загроз на шляху досягнення цілей настає етап 
розробки стратегії. На даному етапі розробники шукають відповіді на 
питання про те, яким найбільш ефективним способом можна досягти 
поставленої мети і що для цього необхідно зробити.  

Варто відзначити, що останнім часом дана проблема звучить досить 
часто в науковій літературі. Проблеми використання стратегічного 
планування досліджували вітчизняні вчені та практики. Зокрема, цим 
проблемам присвячено наукові праці Алексєєвої М. М., Богомолова О. А., 
Владимирова Л. П., Осборської С. М., Пономаренко В. С., Ястремської О. М., 
Коробейникова О. П., Трифілової А. А. та інших. 

Стратегія - інтегрована модель дій, виділені на досягнення мети 
підприємства. До стратегії відносять набір правил прийняття рішень, що 
використовується для визначення основних напрямів діяльності[2]. 

Оцінюючи ефективність впроваджуваних змін, керівники підприємств 
здебільшого визначають такі критерії: отримання більшого прибутку; 
збільшення обсягів збуту; зростання заробітної плати працівників; зміни в 
системі роботи з постачальниками та споживачами. 

Класичні елементи процесу формування стратегії відповідно до праць 
М. Мескона наступні:[4] 

- місія організації; 
- мети організації; 
- аналіз довкілля; 
- аналіз внутрішнього середовища; 
-аналіз стратегічних можливостей; 
- вибір стратегії; 
- реалізація стратегії; 
- оцінка стратегії. 
Вибір стратегії передбачає вивчення альтернативних напрямів розвитку 

організації, оцінку і вибір кращої стратегічної альтернативи для реалізації.  
Вихідним етапом процесу розробки стратегії є аналіз стратегічних 

чинників середовища, де діє підприємство. Тут слід проаналізувати умови, у 
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яких діє організація, і знайти відповідь у тому, які її реальні і бажані 
перспективи. 

Загальну мету необхідно перетворити на чітко поставлене завдання із 
зазначенням очікуваних результатів, на досягнення яких спрямована 
діяльність організації. 

Задля реалізації різнохарактерних завдань потрібно розробка 
комплексної стратегії підприємства, визначення способів досягнення їх місій 
і цілей. 

Різні фірми і менеджери по-різному формують і виконують завдання, 
пов'язані з розробкою стратегії. Стратегія ініціюється вищим керівництвом 
фірми. Але ступінь і форми участі, роль і поведінка вищих керівників при 
розробці стратегії можуть бути різними. Виділяють чотири підходи до 
розробки стратегії: 

Головний стратегічний підхід. Керівник фірми виступає як головний 
стратег, справляючи сильний вплив на оцінку стану, аналіз альтернативних 
стратегій і на різні деталі розробки стратегії. 

Підхід "делегування повноважень". Керівник фірми передає 
повноваження, що стосуються розробки стратегії, іншим підрозділам або 
менеджерам. 

Спільний (колабораціоністський) підхід - це проміжний варіант між 
попередніми двома підходами. Керівник фірми залучає до розробки стратегії 
своїх підлеглих. Запропонований ними варіант стратегії повинен бути 
підтриманий основними учасниками. 

Ініціативний підхід. Керівник фірми особисто не зацікавлений ні у 
розробці деталей стратегії, ні в тому, щоб очолювати групу "генераторів 
ідей" для розробки погодженої стратегії. 

Усі чотири підходи мають свої переваги і недоліки і можуть призвести 
до успішної розробки і реалізації чи до провалу стратегії. Ті чи інші наслідки 
залежать від ефективності управління використовуваним підходом, уміння 
організувати сам процес розробки стратегії і від компетентності суджень 
учасників, які залучені до процесу.  
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УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Сьогодні в Україні існує така проблема, як плинність кадрів на 

підприємствах різних сфер діяльності ,  яка негативно позначається на роботі 
цих підприємств, не дає сформуватися колективу, а значить і 
корпоративному духу, що незмінно тягне за собою зниження загальних 
показників ефективності роботи. 

Процес формування стабільного трудового колективу передбачає такі 
етапи: 

1) оцінка плинності кадрів (кількісна – за допомогою розрахунку 
коефіцієнту плинності та якісна – виявлення причин, чинників і мотивів 
плинності кадрів); 

2) розробка заходів щодо скорочення плинності кадрів; 
3) управління трудовою дисципліною. 

Плинність кадрів — це сукупність звільнених працівників за власним 
бажанням або за недотримання правил трудового розпорядку. Висока 
плинність знижує ефективність роботи організації, оскільки залучення нових 
працівників коштує дорожче, ніж вивчення причин і зменшення плинності 
кадрів. 

Стан процесу плинності кадрів в сучасному підприємстві 
характеризується: 

— коефіцієнтом плинності (він визначається за звітний період 
(місяць, квартал, рік) як відношення кількості працівників, що звільнились 
за різними причинами, до середньоспискової кількості працівників; 

— конкретним коефіцієнтом плинності (відношення кількості 
звільнених у окремих статево-вікових, професійних та інших групах за 
всіма причинами до середньоспискової кількості працівників даної групи); 

— коефіцієнтом інтенсивності плинності кадрів (це відношення 
конкретного коефіцієнта в даній групі, виділеного в організації в цілому 
або в окремому підрозділі, до коефіцієнта плинності, визначеного по 
організації в цілому або окремому підрозділу). 
З якісної сторони процес плинності характеризується факторами, 

причинами і мотивами. Виявити причини, мотиви і фактори потрібно для 
розробки конкретних заходів зниження плинності кадрів. Мотиви є 
першочерговим матеріалом для встановлення причин. 

Причинами плинності називають найбільш поширені в даній організації 
- звільнення працівників. За походженням їх можна згрупувати в гри групи: 

— зв'язані з сімейно-побутовими обставинами; 
— з незадоволеністю умовами праці і побуту;  
— з порушенням трудової дисципліни [1, с.256]. 
Причини звільнення тісно пов’язані з факторами, під якими розуміють: 

зміст і організацію праці; систему морального та матеріального 
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стимулювання; організацію виробництва й управління; стилі, керівництва, 
взаємостосунки в колективі; систему професійного просування. 

Фактори, за мірою можливого цілеспрямованого впливу, можуть бути 
повністю керованими (умови праці і побуту), частково керованими 
(задоволеність колективом, взаємостосунками, формами мотивації) і не 
керованими (демографічні, природно - кліматичні фактори). Цілеспрямовано 
впливаючи на перші і другі, можна суттєво знизити плинність кадрів. 

Основними мотивами плинності кадрів на підприємстві є: 
— низька зарплата окремих груп працівників у зв'язку з поганою 

організацією праці і виробництва; 
— відсутність ритмічності роботи, систематична робота в понаднормові 

години і вихідні дні; 
— невідповідність виконуваних робіт рівню кваліфікації і основній 

професії, невизначеність перспектив професійного просування; 
— важкі і шкідливі умови праці; 
— погані взаємини у колективі; 
— незадоволеність професією [2, с.207-210]. 
Виявлення мотивів, факторів і причини плинності кадрів проводиться 

при допомозі спеціальних процедур: вивчення анкетних даних; бесіди із 
працівником, який звільняється, а також з його колегами і начальниками, 
результати записують в журналі з обліку звільнень. 

Для вивчення основних мотивів плинності кадрів і прогнозування 
подальших тенденцій потрібен постійний зворотний зв'язок, щоб знати 
потреби, бажання та мотиви працівників. Для цього проводять анкетування 
працівників, які звільняються, і тих, хто постійно працює. 

Детальне вивчення плинності кадрів здійснюється при допомозі 
спеціальних досліджень з метою: 

— створення загального портрету тих, хто звільняється (на базі даних про 
вік, стать, сімейний стан, кількість дітей, загальний і професійний освітній 
рівень, стаж, тарифний розряд, рівень зарплати за останні декілька місяців); 

— для вивчення причин звільнення (незадоволеністю роботою, умовами, 
режимом праці, неможливістю вчитись, недобрими стосунками з 
керівництвом, із колегами, відсутністю місць у дитячих закладах). 

Особливу увагу потрібно звернути на «потенціальну плинність», 
викликану прихованим незадоволенням працівників. 

Управління плинністю кадрів в організації — спрямування на зведення 
до мінімуму протиріч між потребами та інтересами працівників і 
конкретними можливостями їх задоволення. 

Залежно від характеру причин плинності кадрів розробляють заходи 
різного спрямування, а саме: 

— техніко-економічні (покращення умов праці, удосконалення системи 
матеріального стимулювання, організації і нормування праці); 

— організаційні (удосконалення процедур найму і звільнення працівників, 
системи професійного просування, навчання); 

— соціально-психологічні — удосконалення стилю і методів управління, 
взаємовідносин у колективі, системи морального заохочування; 
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— культурно-кадрові — покращення побутового обслуговування, 
харчування, проведення культурно-масової і спортивної роботи [3, с.613]. 

При управлінні плинністю кадрів зростає роль соціальної інформації, під 
якою розуміють сукупність правової, соціологічної, соціально-психологічної 
і педагогічної усвідомленості керівників організації та працівників служб 
управління, що сприятиме спрямованому впливові на процеси, які проходять 
у колективі, і вихованню працівників. Тобто — це інформація, потрібна для 
розробки і прийняття відповідних рішень. 

Отже, проаналізувавши, чому існує плинність кадрів в організації, треба 
прийняти міри по її скороченню,  наприклад,  розробивши більш досконалий 
соціальний пакет для працівників підприємства, налагодивши корпоративний 
дух. Одним з основних аспектів успішного управління плинністю кадрів є 
виявлення тих сфер діяльності, де подібне явище згубно впливає на роботу 
компанії, або ж, навпаки, може бути навіть вигідно й піти тільки на користь 
розвитку організації. Іншими словами, слід знайти необхідний баланс переваг 
та недоліків для того, щоб високі показники плинності кадрів не чинили 
негативного впливу на робочі процеси і, як наслідок, на показники 
ефективності роботи підприємств. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Підприємства в умовах ринкової економіки використовують підвищення 

продуктивності праці як складову покращення ефективності виробництва на 
підприємстві [1]. Підвищення продуктивності праці означає такі зміни у 
процесі праці, що скорочують робочий час, який необхідний для 
виробництва одиниці продукції. Актуальність проблеми ефективного 
використання трудових  ресурсів зростає з кожним роком оскільки 
продуктивність праці впливає на  результати діяльності підприємства. 
Основними факторами підвищення продуктивності праці є мотивація та 
стимулювання трудової діяльності працівників [2, с.85]. 

Проблема матеріального стимулювання та управління людськими 
ресурсами були предметом досліджень науковців трудового напрямку 
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економічної думки. На початку ХХ століття виникла школа «наукової 
організації праці», основні положення якої викладені в роботах 
американського інженера Ф. Тейлора [3]. 

Найбільшою багатогранністю та енциклопедичністю наукового 
дослідження в людської праці та матеріального стимулювання 
характеризуються роботи керівника наукової школи кількох поколінь 
радянських економістів академіка Тудякова. Працюючи в жорстких умовах 
тоталітарного режиму, він практично об’єктивно, майже без ідеологічних 
нашарувань, дослідив величезні масиви економічних проблем, в тому числі і 
матеріального стимулювання [4, с.26]. 

В Україні трудовий напрямок економічної думки і зокрема 
матеріального стимулювання розкривається кількома науковими центрами, 
серед яких найвідоміші: Інститут економіки НАН України; НДІ інститут 
праці та зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики і 
НАН України; Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів); 
Рада по вивченню  продуктивних сил  України НАН України та інші. 

Матеріальне стимулювання, як об’єкт досліджень, поняття складне і 
багатогранне, тому розглядати його потрібно з різних позицій [3]. 

По-перше, матеріальне стимулювання – це економічна категорія, що 
відображає відносини між роботодавцем і найманим робітником з приводу 
розподілу  новоствореної вартості. Воно ширше від поняття «заробітна 
плата», бо крім заробітної плати, включає  інші витрати роботодавців на 
робочу силу. 

По-друге, в умовах ринкової економіки матеріальне стимулювання - це 
елемент ринку праці, що складається в результаті взаємодії попиту на працю 
та її пропозиції і виражає ринкову вартість використання найманої праці. 

По-третє, для підприємця матеріальне стимулювання, як і заробітна 
плата це елемент витрат виробництва, і водночас головний чинник 
забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні кінцевих 
результатів праці. 

Поняття мотивації тісно пов’язано з проблемою керування персоналом  
[4, с.26]. 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 не враховуються, 
переважає бажання мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим 
заробітком, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою. Водночас, на ринку 
праці з'являються працівники, які мають достатній професіоналізм і нову 
трудову свідомість, тобто люди з високою моральною основою і розумінням 
праці. Однак шансів найти гарну роботу в них мало через віковий бар'єр або 
відсутності рекомендацій (в основному у молодих фахівців). 

Стимулювання як спосіб управління передбачає необхідність 
врахування інтересів особистості, трудового колективу, ступеня їхнього 
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задоволення, тому що саме потреби є найважливішим чинником поведінки 
соціальних систем. Сама по собі  потреба не може спонукати працівника до 
якихось певних дій. Тільки тоді, коли  потреба зустрічається із предметом, 
здатним її задовольнити, вона може направляти й регулювати діяльність 
соціальної системи, управляти її поведінкою. Усвідомлення потреб викликає 
інтереси, бажання, прагнення, потяги. 

Методи вдосконалення процесу стимулювання праці об’єднуються в 
п'ять відносно самостійних напрямків: матеріальне стимулювання, 
поліпшення якості  робочої сили, вдосконалення організації праці, залучення 
персоналу в процес управління  і не грошове стимулювання [4, с.26]. 

Потреби постійно змінюються, тому не можна розраховувати, що 
мотивація, яка спрацювала один раз, знову буде ефективною. З розвитком 
особистості розширюються  і можливості, потреби у самовираженні. Таким 
чином, процес мотивації шляхом задоволення потреб безкінечний. 

В галузі матеріального стимулювання важливо забезпечити залежність 
оплати праці від результатів роботи і тим самим створити реальні переваги тим, 
хто краще працює. На цій основі можливим буде підвищення зацікавленості 
працівників у високих кінцевих результатах, що відповідають 
загальнонародним інтересам. Об’єктивна диференціація в цій області, 
обумовлена якістю і кількістю праці, – діючий стимул підвищення 
продуктивності праці і творчої активності. Необхідно створити міцну систему 
мотивів і стимулів, яка дасть змогу всім робітникам повністю розкрити свої 
здібності, найбільш ефективно використовувати виробничі ресурси. 

Ефективність матеріального стимулювання, його корисність для 
суспільного розвитку держави може бути в найбільшій мірі забезпечена при 
оптимальному поєднанні особистих інтересів і інтересів колективу із 
загальнодержавними інтересами. Те, що вигідно державі, повинно бути 
вигідно кожному підприємству і працівнику. На ділі часто буває навпаки – 
робітникові все вигідно те, що вигідно колективу, і  колективу часто 
невигідно те, що вигідно державі. Поєднання особистих і суспільних 
інтересів здійснюється через колективні інтереси. 

В цілому, рекомендації, що стосуються удосконалення системи 
матеріального стимулювання спрямовані на раціоналізацію співвідношення 
між основною і додатковою заробітною платами із врахуванням специфіки 
галузі та зарубіжного досвіду; використання бонусних програм; застосування 
принципу відповідності винагороди професіоналізму і результативності 
управлінця. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Будь-яке підприємство, особливо в умовах кризи, прагне зміцнити свої 
конкурентні переваги на ринку, максимізувати свій прибуток або набути 
інших винагород. Тому важливим питанням є забезпечення підвищення 
попиту на товари та послуги за допомогою цінових та маркетингових засобів, 
які передбачають реалізацію нових продуктів та ідей. Таким чином, існує 
потреба у дослідженні ефективності стратегії туристичних підприємств. 

Значну увагу проблемі дослідження щодо формування стратегії для 
стабільного розвитку туристичних підприємств в умовах постійної 
конкуренції  в Україні приділяли Герасимчук В.Г., Іванілов О.С., 
Шинкаренко В.Г та інші. За кордоном цій проблемі присвятили свої 
дослідження Акофф Р., Ансофф І., Віханський О.С., Мінцберг Г., Портер М., 
Стрікленд А.Дж. тощо. 

Стратегія підприємства орієнтована на досягнення визначених цілей як у 
теперішньому, так і в майбутньому із врахуванням впливу зовнішніх та 
внутрішніх факторів, а також економічної та соціальної відповідальності. 

Головне завдання стратегії – перевести організацію із теперішнього 
стану в майбутній, що більш вигідний. Надзвичайно важливе місце в 
стратегічній діяльності підприємства посідає його маркетингова стратегія, 
яка формує ринкові стратегічні орієнтири. 

Стратегія маркетингу – це система організаційно-технічних і фінансових 
заходів щодо інтенсифікації виробництва, реалізації продукції, підвищення її 
конкурентоспроможності, активного впливу на попит та пропозицію [1]. 

Можна виділити кілька основних різновидів маркетингових стратегій: 
залежно від терміну реалізації, конкурентних переваг, конкурентного 
становища фірми та її конкурентів, конкурентоспроможності фірми та 
привабливості ринку, виду диференціації, ступеня сегментування ринку, за 
елементами маркетингового комплексу, станом ринкового попиту тощо. 

Маркетингова стратегія туристичної індустрії як сфери послуг включає 
такі елементи: продукт, ціну, місце, просування, людський фактор, фізичні 
ознаки та сам процес надання послуг.  

Алгоритм формування маркетингової стратегії туристичного 
підприємства має вигляд взаємопов’язаних блоків, які характеризують 
стратегічні етапи формування маркетингової стратегії туристичного 
підприємства (рис.1). 
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Визначення маркетингової стратегії туристичного підприємства 
принципово залежить від певної ситуації, в якій воно знаходиться. Тому на 
першому етапі здійснюється всебічне дослідження факторів внутрішнього та 
зовнішнього маркетингового середовища, та оцінка поточної стратегії 
підприємства. Оцінювання поточної стратегії включає в себе вирішення 
таких завдань: визначення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників 
маркетингового середовища на реалізацію обраної стратегії, визначення 
рівнів досягнення поставленої стратегічної мети маркетингу, оцінювання 
моделей стратегічного маркетингового планування.  

На другому етапі туристичне підприємство має здійснити аналіз 
господарського портфелю, визначити можливості та загрози маркетингової 
діяльності, маркетинговий потенціал тощо.  

На третьому етапі здійснюється процес розробки варіантів 
маркетингових стратегій, приймаються рішення щодо того, якими засобами 
туристичне підприємство має досягти поставлених цілей.  

На четвертому етапі здійснюється оцінка та вибір маркетингових 
стратегій та оптимальної моделі функціонування підприємства [4]. 

 
 
Ана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Рис. 1. Алгоритм розробки маркетингової стратегії туристичного 

підприємства [4] 
 

Таким чином, маркетингові стратегії повинні відповідати наступним 
критеріям як стану та вимогам зовнішнього середовища, потенціальним 
можливостям підприємства, ступеню ризику, ступеню досягнення цільових 
установок.  

Не менш важливою складовою роботи з досягнення стратегічних цілей 
виступає ціноутворення. Цінові стратегії фірми – це вибір фірмою із всіх 
можливих напрямків діяльності в галузі ціноутворення головної, яка 
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забезпечить досягнення поставленої цілі в кожному конкретному місці і в 
конкретний період часу. 

Як відомо, існують три основні цілі ціноутворення, на які може 
орієнтуватися фірма:  
– цілі, орієнтовані на збут: фірма має забезпечити певний обсяг продажу, 
збільшення частки ринку;  
– цілі, орієнтовані на прибуток: фірма має забезпечити отримання 
максимального або хоча б задовільного прибутку, доходу від інвестицій, 
швидке надходження готівки;  
– цілі за існуючих умов: фірма забезпечує проведення цінової політики, яка 
створює стабільний стан справ на ринку [3]. 

Щоб підприємства сфери туризму могли ефективно функціонувати, а не 
бути залежними від стихійних ринкових умов, вони повинні встановлювати 
такі ціни на свої послуги та товари, щоб узгодити інтереси туристичного 
підприємства та споживачів. Саме від встановлених цін залежать кінцеві 
результати діяльності підприємства та конкурентоспроможність його 
продукції. 

Ціна виступає як контролюючий фактор маркетингової політики 
підприємства, тому дуже важливо розробити правильну цінову стратегію, яка 
б не відрізнялась від загальної стратегії туристичної фірми. Цінова стратегія 
підприємства залежить від того, на який продукт вона встановлюється: новий 
чи уже існуючий. Якщо продукт чи послуга нові, на ціну впливає їх 
унікальність та можливість чи неможливість заміни іншим туристичним 
продуктом або послугою. 

Цінова стратегія підприємства включає в себе наступний набір рішень, 
які мають бути прийнятими:  
– ціновий рівень (відношення ціни і відчутної цінності товару), цінове 
позиціонування; 
– стратегія поведінки відносно конкурентів; 
– диференціація цін – різниця цін в рамках асортименту; 
– цінова дискримінація – різна ціна на різних сегментах; 
– географічна цінова дискримінація; 
– гнучкість цін – зміна цін з часом [2]. 

Підводячи підсумки наведеному вище теоретичному матеріалу, можна 
зробити висновок про те, що стратегія визначається як комплексний план 
діяльності підприємства, який розробляється на основі творчого науково 
обґрунтованого підходу. Однак, обираючи ту чи іншу стратегію, важливо 
передбачити реакцію та майбутні дії конкурентів з метою зниження 
комерційного ризику і отримання максимальної віддачі. 

Список використаних джерел: 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

ПІДПРИЄМСТВ  
 

Інноваційна діяльність розглядається сьогодні як одна з умов 
модернізації національного господарства, як необхідний атрибут ринкових 
економічних відносин. Крім того, інноваційна діяльність є однією з 
найважливіших складових процесу забезпечення успішного функціонування 
підприємства. 

Питаннями інноваційної діяльності в системі підприємств цікавилися: 
О.І. Волкова, А.П. Гречан, М.П. Денисенка, М.А. Йохна, В.В. Стадника тощо, 
серед зарубіжних науковців – І. Альтшулера, Е. Фиякселя, Г. Хемела, Ю.В. 
Шленова та інші. Вони займаються дослідженням інновацій, як на мікро-, так 
і на макрорівнях.  

Відповідно до міжнародних стандартів, інновація визначається як 
кінцевий результат інноваційної діяльності, який дістав втілення у вигляді 
нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або 
удосконаленого технологічного процесу, що знайшов використання у 
практичній діяльності. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» наведене наступне 
визначення терміну «інновація» – це новостворені (застосовані) і (або) 
вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і (або) соціальної сфери [1]. 

На сьогодні широко застосовуються такі інноваційні управлінські 
концепції:  

– модель безперервного процесу вдосконалення (KAIZEN), яка включає 
такі компоненти, як обґрунтування методів та інструментів переорієнтації 
управлінської діяльності, орієнтацію на бездефектне управління й детальне 
узгодження всього процесу управління.  

– концепція радикального вдосконалення процесів (КАЙРІО) – об’єднує 
такі підходи, як бенчмаркінг (дієвий інструмент для визначення становища 
компанії порівняно з іншими), реінжиніринг, цілеспрямовані радикальні 
інноваційні проекти та системні інноваційні процеси.  
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– концепція загального менеджменту якості (TQM) – спрямована на 
реалізацію інноваційних змін у системі управління, в основу якої покладене 
підвищення результативності й ефективності управлінських процесів. 

Інноваційна діяльність залежить від різноманітних чинників, які 
систематично можна поділити на чинники, що стримують інноваційну 
діяльність та чинники, що сприяють розвитку інноваційну діяльність (табл. 1) 

Таблиця 1 
Позитивні та негативні чинники впливу  

на інноваційну діяльність [4] 
 

Група чинників Чинник, що стримує інноваційну 
діяльність 

Чинник, що сприяє розвитку 
інноваційної діяльності 

Техніко-
економічні 

Відсутність джерел фінансування, 
слабкість матеріально-технічної та 
наукової бази, домінування 
інтересів існуючого виробництва, 
відсутність попиту на продукцію, 
відсутність інформації про ринки, 
ускладнення та подорожчання 
науково-дослідних розробок, 
низький науково-інноваційний 
потенціал держави, регіонів 

Наявність резервів фінансових та 
матеріально-технічних заходів, 
наявність необхідної 
господарської та науково-
технічної інфраструктури, 
розвиток конкуренції та 
скорочення тривалості життєвого 
циклу наукоємних товарів, 
збереження науково-технічного 
потенціалу та державна 
підтримка інноваційної 
діяльності 

Організаційно -
управлінські 

Сталі організаційні структури, 
надмірна централізація, 
консервативність, ієрархічних 
принципів побудови організації, 
перевага вертикальних потоків 
інформації, установча замкненість, 
труднощі в міжгалузевих 
взаємодіях, орієнтація на усталені 
ринки. 

Гнучкість організаційних 
структур, демократичний стиль 
управління, перевага 
горизонтальних потоків 
інформації, міжнародна науково-
технічна кооперація, створення 
інноваційної інфраструктури 
(технопарків, бізнес-інкубаторів) 

Юридичні 

Недосконалість законодавчої бази 
з питань інноваційної діяльності, 
охорони інтелектуальної власності 

Законодавчі заходи (особливі 
пільги, закони), що заохочують 
інноваційну діяльність, 
забезпечують інтелектуальну 
власність 

Соціально-
психологічні 

Опір змінам, які можуть 
викликати такі наслідки, як зміна 
статусу, необхідність нової 
діяльності, зміна стереотипів 
поведінки, існуючих традицій, 
страх невизначеності, страх 
відповідальності за помилку, 
супротив усьому новому, що 
надходить («синдром чужого 
винаходу») 

Сприятливість до змін, 
нововведень, моральна 
винагорода, суспільне визнання, 
можливість самореалізації, 
розвиток умов творчої праці, 
матеріальні стимули 
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Отже, інноваційна діяльність є особливого роду підприємництвом, 
спрямованим на використання нових знань, одержання технологічно           
нових або поліпшених продуктів (процесів) з метою одержання           
прибутку. 

Інновації перетворюються на важливий фактор економічного розвитку 
країни. Ключовим інструментом інноваційного розвитку економіки країни 
є державна інноваційна політика, важливим елементом якої виступає 
формування відповідного інституційного середовища, котре включає 
інструменти, механізми та інститути, орієнтовані на стимулювання 
технологічної модернізації та інноваційного розвитку економіки           
України [2]. 

Нажаль Україна базується на традиційних технологіях, започаткованих 
ще на ранніх стадіях індустріалізації. В результаті цього сучасний рівень 
економічного розвитку України характеризується скороченням рівня 
реального ВВП, який за 2015 рік скоротився на 7,2%, в той час як в 2014 році 
скорочення складало 6,6%, а в 2013 році – 0%. За останні три роки 
спостерігається поглиблення кризових явищ, що підтверджується 
поступовим скороченням обсягів промислової продукції, які складають в 
2013р. – 95,7%, 2014 році – 89,3%, 2015р. – 85,6%, скороченням розмірів 
капітальних інвестицій [3].  

В значній частині таке скорочення обсягів виробництва обумовлено 
воєнними протистояннями на Сході України, що призвело до втрати більш 
ніж 20% економічного потенціалу країни (1,2 млн. підприємств та 2,7 млн. 
фізичних осіб-підприємців) та низьким рівнем конкурентоспроможності 
національних підприємств [3]. 

Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що 
управління інноваційною діяльністю  є  необхідною умовою успішного 
бізнесу, тому що саме нововведення сприяють підвищенню якості і 
зниженню собівартості продукції, забезпечують її конкурентоспроможність, 
а відтак й ефективну присутність підприємств та організацій на ринку товарів 
і послуг. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ 
ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Функціонування і розвиток процесів економічного характеру на будь-

якому підприємстві відбувається з елементами невизначеності, що зумовлює 
появу ситуацій, які не мають однозначного результату.  

Основними чинниками виникнення ризику  при здійсненні експортних 
операцій в організації є відсутність повної інформації, випадковість, 
протидія.   

Загальна методика аналізу ризиків на підприємстві при здійсненні 
експортних операцій визначається якісним та кількісним підходами, причому 
перший – виявляє чинники, галузі, види ризиків; другий – дозволяє кількісно 
виявити розміри як окремих ризиків, так і проекту в цілому.  

Оцінити ймовірний рівень господарського ризику підприємства при 
здійсненні експортних операцій можливо за наступним виразом: рівень 
відповідного господарського ризику дорівнює добутку імовірності 
виникнення даного ризику та розміру можливих фінансових втрат за цим 
ризиком. Відносна простота наведеного виразу передбачає досить складний 
процес, що здійснюється організації за наступними етапами: 

1. Ідентифікація окремих видів господарських ризиків швейного 
підприємства, яка включає у себе три основні стадії: перша – ідентифікації в 
розрізі кожного напрямку господарської діяльності (визначається перелік 
несистематичних ризиків торгового підприємства); друга – визначається 
перелік систематичних ризиків господарської діяльності підприємства в 
цілому; третя – формується загальний портфель імовірних в майбутньому 
господарських ризиків торгового підприємства. 

2. Оцінка ступеня імовірності окремих видів ризиків, де 
використовується система методів оцінки ймовірностей, що поділяється на 
чотири групи: 1) економіко-статистичні методи; 2) розрахунково-аналітичні 
методи; 3) аналогові методи; 4) експертні методи. 

3. Визначення обсягу можливих фінансових втрат за окремими 
господарськими ризиками, що залежить від характеру експортної операції, 
обсягу фінансових результатів щодо її здійснення, ступеня імовірності 
певного ризику. 

4. Встановлення граничного значення рівня ризиків за окремими 
експортними операціями, що залежить від прихильності власників і 
менеджерів підприємства до здійснення певної фінансової політики щодо 
ризиків.  

5. Складність визначення меж імовірності виникнення ризиків, оцінка 
ризиків та попередження зумовлюється їх розмаїттям і неясністю 
походження.  
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 Отже, основна мета управління ризиками на підприємстві при здійсненні 
експортних операцій  – їх мінімізація з метою уникнення або часткового 
зменшення можливих фінансових втрат від дії ризиків.   

Для захисту від ризиків при здійсненні експортних операцій на фірмі 
застосовується таке поняття як «нейтралізація ризику». Це система 
превентивних заходів фінансового, організаційного або правового характеру 
з метою забезпечення співставності результатів господарської діяльності із 
відповідним рівнем фінансового ризику. 

Аналіз практики управління ризиками при здійсненні експортних 
операцій на підприємстві  показав,  що ризик-менеджмент в обмеженому 
масштабі використовується в усіх функціональних сферах діяльності 
Товариства. Отже, для ефективної боротьби з ризиками в Товаристві 
необхідним має бути вільний доступ про фактичний стан розвитку 
економіки, планування (як інструмент ефективного управління майбутнім 
прибутком), розвиток резервних фондів на підприємстві (з яких 
виділятимуться кошти на основні торговельні операції в разі кризи) і 
правильне ставлення до самого поняття „ризик”. 

Керівник організації адекватно оцінює поточну ситуацію на 
зовнішньому ринку і обирає найбільш ефективні комбінації рішень з усіх 
можливих альтернатив. Його дії ґрунтуються на трьох основних етапах. 

1. Оцінка поточного фінансового стану установи і його змін у порівнянні 
з попереднім періодом. Завданням цього етапу є не тільки аналіз динаміки 
фінансових показників, але і визначення припустимого рівня зниження 
фінансових коефіцієнтів. У деяких випадках усвідомлено допускається 
тимчасове зниження показників. 

Наприклад, здійснюючи масштабну інвестиційну програму з побудови й 
оснащення виробництва в короткі строки підприємство може здійснити 
вкладення, які перевищують його поточні фінансові можливості. Тобто, на 
фінансування капітальних витрат крім наявного прибутку і залучених 
довгострокових кредитів можна використати короткострокові кредити, 
кредиторську заборгованість, що може призвести до зниження показників 
ліквідності і фінансової стійкості. Такі дії можуть бути цілком виправданими, 
адже короткі строки будівництва сприятимуть швидкому захопленню 
потрібної підприємству частки ринку. Завданням керівника в цій ситуації є 
визначення межі, нижче якої фінансова ситуація стане критичною. 

2. Визначення причин, що призвели до зміни фінансового стану під-
приємства. Необхідно встановити не тільки причини проблем, але і причини 
успіхів, при цьому дослідивши передумови їх виникнення - отримання 
прибутків організації  або їх нераціональне використання. Велике значення 
також має визначення дій підприємства і змін у зовнішньому середовищі, які 
призвели до погіршення фінансового стану. 

3. Розробка програми дій на майбутнє. Комбінації управлінських рішень, 
які приймаються керівництвом підприємства, можуть бути дуже 
різноманітними і постійно змінюваними. У періоди спаду прибутковості 
(наприклад, в умовах скорочення попиту) особливо зважливими заходами є 
контроль управління оборотним капіталом (за показниками обсягів 
закуповуваних запасів, своєчасності постачань комплектуючих, точності 
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планованих обсягів виробництва і відсутності затоварення складу) і 
визначення потрібної суми капітальних вкладень. Скорочення оборотних 
активів може створити додатковий резерв для фінансування капітальних 
вкладень - наприклад, за рахунок закупівлі меншого обсягу запасів чи 
швидшого одержання коштів від дебіторів-покупців. 

Отже, якщо прибуток невеликий і резерви оптимізації оборотного 
капіталу практично вичерпані, варто звернути увагу на витрати. В умовах 
падіння обсягів продажу доцільно передати частину технологічних операцій 
на сторону, скоротивши частину виробничих фондів. Скорочення витрат 
можна досягти за рахунок організації виробництва окремих комплектуючих і 
відмови від їх закупівлі на стороні. Але попередньо слід здійснити оцінку 
доцільності реалізації такого проекту і фінансових можливостей 
підприємства щодо його підтримки. 

Для захисту від ризиків  на будь-якому підприємстві застосовується таке 
поняття як «нейтралізація ризику». Це система превентивних заходів 
фінансового, організаційного або правового характеру з метою забезпечення 
співставності результатів господарської діяльності із відповідним рівнем 
фінансового ризику,  

Аналіз практики управління ризиками при здійсненні експортних 
операцій на підприємстві показав,  що ризик-менеджмент в обмеженому 
масштабі використовується в усіх функціональних сферах діяльності 
Товариства. Для ефективної боротьби з ризиками в Товаристві необхідним 
має бути вільний доступ про фактичний стан розвитку економіки, 
планування (як інструмент ефективного управління майбутнім прибутком), 
розвиток резервних фондів на підприємстві і правильне ставлення до самого 
поняття „ризик”. 
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С. 105–112. 
3. Медведєв П. М. Фактори ефективності експорту // Маркетинг. – 2014. –             
№ 5. – С. 82–96. 
4. Старостіна А.  Урахування зовнішньоекономічних ризиків під час 
оцінювання привабливості міжнародних товарних ринків/ А.Старостіна, 
В.Кравченко, О.Пригара// Маркетинг в Україні.- 2013.- №2.- С. 40-44. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Кожен з нас доволі часто помічаємо за собою емоційну напругу, 
роздратування, паніку, пригнічений настрій, все валиться з рук. Якщо 
придивитися більш уважно, то ми помітимо, що даний стан у нас виникає 
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тоді, коли ми перезавантаженні  роботою, особистими справами. Щоб не 
стати жертвою депресії, необхідно правильно планувати свій час, тобто 
зайнятися Тайм-менеджментом. Звісно для цього необхідне бажання змінити 
своє відношення до свого особистого часу.  

«Один із прийомів організації часі – введення жорсткого режиму дня», - 
так вважав Іммануїл Кант (1724-1804), який жив настільки ритмічно, що 
сусіди перевіряли годинник, коли він виходив на прогулянку[3].   

Одним із перших, хто підняв питання про проблему та постановки цілей, 
вибору пріоритетів у справах, і розумного використання часу людиною був 
римський філософ Луцій Сенека. 

Що ж таке Тайм-менеджмент? 
Тайм-менеджмент – це технології управління часом, контролювати який 

момент для Вас є важливішим, а який стоїть на другому плані. Як тільки 
людина визначилася зі своїм часом та тими справами які для неї важливіші, 
відразу зникає метушня, тривога та паніка про нестачу часу. 

Якщо ви вважаєте, що планування часу є достатньо складним, то ви 
помиляєтесь. Все що від вас вимагається – це визначити для себе конкретні 
рішення та коли їх треба виконати. Практикуючи Тайм менеджмент кожен 
раз, ви не помітите як це стане для вас стилем життя. 

Яка ж основна ціль Тайм-менеджента? 
Багато хто впевнений, що люди які користуються Тайм –менеджментом, 

роблять набагато більше та швидше. Це хибна думка… 
Тайм-менеджмент допомагає нам збільшити нашу продуктивність в 

рази, а також вчить нас відкидати всі непотрібні справи в кошик. З'являється 
додатковий час - і це вже Ваша справа куди Ви його витратите! 

Основними  поглиначами нашого часу є: неправильне планування часу, 
відсутність пріоритетів в справах; намагання зробити забагато за один раз; 
зайві, неважливі розмови; бажання завжди бути корисним і всім допомагати; 
неправильне планування дня; неправильна організація робочого місця; 
недостатність мотивації[1]. 

Використання методів планування нашого часу, дозволить чітко 
організувати свій час, досягти своїх цілей чітко без паніки та метушні.  

Існує 5 основних методів короткострокового і оперативного планування. 
1. Просте планування - назва відповідає сама за себе. Якщо вам 

необхідно виконати якусь задачу, ви просто її записуєте як тільки вона у вас 
з’явилася. 

2. Пріоритетне планування – необхідно роз приділити завдання по 
мірі їх важливості. 

3. Метод « шести задач» - із всіх задач, які ви маєте зробити в 
найближчому майбутньому, Ви обираєте шість головних, які ви виконаєте 
завтра, пронумерувавши по мірі їх важливості. Починати день необхідно з 
виконання першого завдання і тільки після його виконання виконувати 
наступне. 

4. Метод А, В, С – необхідні справи розбити на три групи А,В,С. В 
групі А – знаходяться дуже важливі справи. Група В –важливі.  С- не 
важливі. Важливою частиною є також виставлення пріоритетів в цих групах. 
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5. Метод Д. Ейзенхауера – схожий метод до метода А,В,С. Всі 
справи розбиваємо на чотири групи: А,В,С,Д. Тепер ми роз приділяємо не 
тільки «важливі», а додаємо терміновість даної справи. А – важлива і 
термінова. Група В – важлива, але не термінова. С – термінова, але не 
важлива. Д – не термінова і не важлива. Дана схема виглядатиме приблизно 
так:                                              Термінові                       Не термінові 

Важлива                           А                                       В 
Не важлива                      С                                        Д 

Основними правилами  використання нашого часу є : чітке планування 
вирішення задач, розстановка пріоритетів, важливість справ,  їх виконання за 
послідовністю, встановлення строків виконання задач, планування вільного 
часу[2]. 

Отже, для уникнення стресових, панівних ситуацій, для утримання себе 
від депресії, роздратованості, необхідно вміти правильно планувати свій час. 
Щоб правильно розпланувати свої дії, необхідно знати основні методи та 
правила планування свого часу. Це і є основною метою Тайм-менеджменту. 

Список використаних джерел : 
1. «Тайм-менеджмент. Основные правила тайм-менеджмента!» 
[Електронний ресурс]/  Режим доступу: http://dnevnyk-uspeha.com/psihologiya/ 
taym-menedzhment-osnovnyie-pravila-taym-menedzhmenta.html 
2.  Еремич Н. Тайм-менеджмент для женщин. Как все успевать / Н. Еремич. 
– СПб.: Питер, 2008. – 176 с. 
3. Трейси Б. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЦІНОВИХ ЗНИЖОК 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Знижки та розпродажі є невід’ємною частиною сучасного ділового 

життя – вони є своєрідним інструментом із залучення нових покупців, 
збільшення рівня продажу, заохочення постійних клієнтів. Таким 
інструментом користуються практично всі суб’єкти господарювання, 
зацікавлені в ефективному збуті своєї продукції. 

Надання знижок приваблює клієнтів, утримує старих та зацікавлює 
нових. Після публічного повідомлення про початок проведення розпродажу, 
застосування знижок або зменшення ціни споживачів слід проінформувати 
про ціну продукції, що була встановлена до початку проведення відповідного 
розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни, а також ціну цієї ж 
продукції, встановлену після їх початку [2, с. 67]. 
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Основною метою надання знижок є: 
привертання уваги до певної торговельної марки, до товаровиробника 

або до підприємства торгівлі покупців, які згодом можуть стати лояльними 
клієнтами;  

згладжування падіння сезонного попиту на ринку товарів (робіт, послуг) 
у період низької купівельної активності;  

скорочення до мінімально можливого рівня товарних запасів, схильних 
до впливу моди, товарів, що не мають активного попиту, та товарів зі 
строком зберігання (придатності, реалізації), що закінчується;  

реалізація дослідних моделей і зразків товарів із метою ознайомлення з 
ними споживачів [2, с. 68]. 

На думку Н. Білової, І. Літвінчука, М. Михайлицької, Л.О. Шкварчука 
найчастіше покупці зустрічаються з такими видами знижок [3-5; 8]: 

рекламні знижки. Вони надаються всім покупцям, інформацію про них 
зазвичай можна знайти у вітринах та торговельних залах магазинів, у 
друкованих ЗМІ, в Інтернеті, вона може звучати по радіо та з екранів 
телевізорів, розміщатися на транспорті;  

дисконтні знижки. Ними можуть користуватися покупці, які здійснюють 
покупки в певному магазині або купують товари однієї торговельної марки;  

прогресивні знижки. Вони надаються при одночасному придбанні 
декількох одиниць товару – чим більшу кількість одиниць товару купить 
покупець, тим вище знижка і відповідно нижче ціна;  

сезонні знижки та розпродажі. Ці знижки та розпродажі зазвичай 
починаються наприкінці сезону; 

святкові знижки та знижки вихідного дня;  
знижки на товари, що мають найменший попит або наявні в декількох 

розмірах, що залишилися (наприклад, остання пара взуття). 
Інші науковці класифікують знижки залежно від їх економічної та 

психологічної природи. На думку Н.Ю. Смирнової, В.В. Патрова, знижки 
поділяються на [6,7]: 

цільові. Вони націлені на певні сегменти споживачів (наприклад, на 
пенсіонерів, жінок чи чоловіків, дітей, постійних клієнтів і т.ін.); 

тимчасові знижки. Знижки можуть бути ранковими, вечірніми, нічними, 
сезонними. Даний тип знижок схожий на попередній, він теж покликаний 
підвищити продажі, але тільки не за типами клієнтів, а за часом доби або 
пори року. Такі знижки можна назвати «згладжуючими»;  

«мінімізаційні знижки». Такі знижки зазвичай роблять на товар з браком 
або застарілий товар. «Мінімізаційна» знижки потрібні для зниження збитків 
підприємця. Це рідкісний вид дисконту в сфері послуг;  

приховані знижки. Клієнт може і не підозрювати, що підприємець 
використовує знижку, оскільки в даному випадку він може сприймати 
дисконт як різні типи послуг;  

хаотичні знижки. Це можуть бути продукти економ-класу, які товари 
підвищеного попиту, або взагалі не піддаються логіці класифікації товари. 



714 
 

Такі знижки створюють ілюзію вигідних покупок кожен день, хоча вони і 
призначаються на вкрай мала кількість товару; 

кількісні знижки. У цьому випадку клієнт отримує ще якусь кількість 
товару безкоштовно. 

Вважаємо, що класифікацію знижок можна представити наступним 
чином (табл. 1). 

Таблиця 1  
Класифікація знижок 

 
Види знижок Зміст 

Цінові дисконтні знижки на покупки в конкретному підприємстві, 
магазині або торговельної марки 

Тимчасові 

знижки, що застосовуються в конкретний період часу (в 
певний день тижня, місяця тощо), святкові знижки і знижки 
вихідного дня, сезонні знижки, знижки на останню партію 
товару 

Мінімальні 
знижки, направлені на активізацію попиту на визначені товари 
або групи товарів, знижки на товари повсякренного попиту, 
рекламні знижки 

Приховані 

знижки, що встановлюються у вигляді безоплатних послуг, 
акційні пропозиції на додаткові послуги підприємства 

Хаотичні 
знижки на товари найменшого попиту або на нові товари 

Кількісні знижки, які надаються у разі певного обсягу одиниць одного 
товару або групи товарів, прогресивні знижки 

 
Знижки, як правило, пов’язані з формуванням стійкого попиту на певний 

товар, завоюванням ринку, стимулюванням постійних покупців або з 
бажанням продавця у стислі строки позбавитися від товару або продукції, що 
не має достатнього попиту. Знижки великою мірою є маркетинговими 
заходами. 

Для привертання уваги покупців до свого товару та стимулювання 
постійних клієнтів продавці використовують такі варіанти:  

1) надання знижок у момент продажу товару. При такому варіанті 
покупець отримує знижку відразу, наприклад, за дисконтною 
пластиковою карткою, за флаєром або в результаті моментального 
розіграшу розміру знижки за допомогою лототрона;  

2) надання знижок після продажу товару. Типовим прикладом таких 
знижок є знижки «сконто» – знижки за оплату раніше встановленого 
строку. Ці знижки характерні для оптових продавців, але в окремих 
випадках їх застосовують і в роздрібній торгівлі, наприклад, у разі 
продажу товару з відстроченням платежу [1, с. 13-14]. 
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Отже, постійне зростання розвитку підприємств, моди, тенденцій, 
наявність конкурентів на ринку товарів змушують продавців постійно 
завойовувати прихильність клієнтів. Одним із методів такої боротьби є 
встановлення знижок. 
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОРУ ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
 

На  сьогодні значущість іміджу компанії явно збільшується через усе 
більш зростаючий вплив комунікативних потоків на життя людини. Ринок, а 
точніше споживач продукції та послуг стає головним і визначальним 
фактором економічного благополуччя організації в умовах ринкових 
відносин. Зовнішні умови функціонування організації дуже мінливі. У 
кінцевому результаті, все різноманіття зовнішніх впливів знаходить своє 
концентроване вираження в позиції суспільства відносно до організації і 
тому важливим моментом стає формування власного іміджу.  

Ринкова трансформація економіки України, насичення ринку товарів і 
послуг, створення конкурентного середовища актуалізують необхідність 
використання фірмами певних технологій, одним з елементів яких є 
формування і зміцнення іміджу компанії. 

Як відомо, конкурентоспроможність підприємства – здатність 
створювати, виробляти і продавати товари (послуги), цінові й нецінові якості 
яких привабливіші, ніж у конкурентів. Конкурентоспроможність фірми може 
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бути визначена як її порівняльна перевага відносно інших фірм цієї ж галузі 
усередині національної економіки і за її межами. Це означає, що 
конкурентоспроможність фірми може бути виявлена (оцінена) лише в рамках 
групи фірм, які належать до однієї галузі, або фірм, що випускають подібні 
товари. [3] 

На сьогодні, для того щоб фірма була конкурентоспроможною в боротьбі 
з провідними фірмами, потрібні зовсім нові підходи до організації 
виробництва та управління, ніж ті, на які керівники орієнтувалися в 
минулому. І насамперед нові підходи потрібні в інвестиційній політиці, при 
проведенні на підприємстві технічної реконструкції, в процесі впровадження 
нової техніки і технології.    

У ринкових умовах імідж є одним з найважливіших параметрів 
конкурентоспроможності підприємства, базовою передумовою його успішної 
діяльності через те, що суспільна довіра суттєво впливає на стан бізнесу, - і 
успішні підприємці давно зрозуміли необхідність формування позитивного 
іміджу. Правильно вироблений і реалізований імідж є важелем, здатним 
відкрити шлях впливу на вибір споживачів і суттєво знизити вплив 
конкурентів. 

Імідж – це стереотипізований образ конкретного об'єкту, що існує в 
масовій свідомості. Як правило, поняття іміджу відноситься до конкретної 
людини, але може також поширюватися на певний товар, організацію, 
професію і т. д [2] 

Створення іміджу бізнес-організації в ринковому середовищі ведеться на 
основі стратегічного підходу, за допомогою інтегрованих маркетингових 
комунікацій, де кожен із засобів має свої сильні і слабкі сторони. Системна 
інтеграція цих засобів (за часом і послідовністю використання, за розподілом 
бюджету між ними) забезпечує посилення переваг кожного із засобів і 
нівелює їх недоліки.  

Корпоративний імідж – це образ організації в уявленні суспільних груп. 
фінансових, інформаційних, людських, матеріальних). Процес управління 
корпоративним іміджом починається з формулювання бачення, потім місії як 
соціально-значимого статусу організації. Далі визначається корпоративна 
індивідуальність, корпоративна ідентичність і лише тоді створюється 
позитивний корпоративний імідж. 
Як відомо, суттєвими елементами іміджу будь-якої фірми (організації) є: 
продукт, послуга (якість, ціна, сервіс);  

− технологічний потенціал (наукові досягнення, використання 
енергозберігаючих, екологічно чистих технологій);  

− економічний потенціал (конкурентоспроможність, можливість 
реінвестування коштів, розвиток виробництва);  

− ефективність управління (професіоналізм менеджменту, рівень 
корпоративної культури, відносини з владою);  

− відносини з клієнтами (популярність бренду, прозорість відносин, 
репутація); 
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− відносини з персоналом (рівень зарплати, соціальні гарантії, щирість 
взаємодії);  

− гуманістична сутність (створення робочих місць, благодійництво і 
співпраця з громадськістю).  
У структурі іміджу можна виділити такі взаємопов'язані за формою і 

змістом компоненти: зовнішній вигляд організації і стиль роботи її 
керівництва; облаштування робочих місць і режим роботи організації; 
товарний вигляд продукції та її реклама; зовнішній вигляд, стиль, поведінка і 
діяльність персоналу . Ідею організації несуть форма конструкції товару, 
товарні знаки, логотипи, рекламні матеріали. 

Серед факторів, що визначають імідж підприємства за умов економічної 
кризи є : конкурентна мобільність (конкурентостійкість) і надійність; 
комфортність підтримка партнерства; відповідальність рівню споживчих 
запитів клієнтів [1]. 

Отже, формування позитивного іміджу підприємства — це складний і 
багатоаспектний процес, складові якого взаємопов'язані і взаємозалежні. 
Позитивний імідж компанії впливає на її конкурентоспроможність, 
забезпечуючи у клієнтів компанії відчуття надійності і більшої довіри.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В 
УКРАЇНІ 

 
Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки 

України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових 
відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і 
монополізації виробництва, удосконалюванням організаційних і структурних 
відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів 
керування. 

У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку 
підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, 
спрямованих на споживача, і кінцевий результат — прибуток. 
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Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення 
нормальної роботи підприємства, не тільки сьогодні, але й у перспективі, 
залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного керування. 

Поняття "стратегія" в галузі управління підприємством як соціально-
економічною системою має на увазі довгостроковий комплексний план дій з 
керівництва відповідним колективом, спрямований на досягнення місії 
організації [3, с.102-103]. 

Цей план переслідує чітко визначені цілі і будується на реальних 
можливостях організації, з огляду на умови, у яких вона функціонує. 

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за 
допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних 
з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й 
асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку 
маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, 
своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів. 

Вагомий внесок у розвиток стратегічного управління зробили вчені: 
Д.Аакер, І.Ансофф, Х.Віссєма, У.Кінг, Д.Кліланд, Г.Мінцберг,            
А.Дж. Стрікленд, О.С.Віханський, В.А.Винокуров, А.П.Градов, П.В.Забєлін, 
Г.Б.Клєйне 

В економіці України спостерігаються послідовні стадії наростання 
нестабільності середовища, у якому діє організація. Темпи цього наростання 
значно вищі за середньосвітові. Ефективне функціонування підприємств у 
цих умовах зумовлює необхідність прискореного розвитку концепції 
стратегічного управління, розробки стратегії, методів, сценаріїв і засобів 
ефективних систем управління, що робить тему нашого дослідження 
актуальною [1, с.33-34]. 

Стратегічне управління - це концепція вибору в певних умовах. Він дає 
більш чи менш конкретне уявлення про те, якою повинна бути організація в 
майбутньому: в якому оточенні їй необхідно буде працювати, яку позицію 
займати на ринку, які мати конкурентні переваги, які зміни слід здійснити в 
організації. Також він спрямований на створення конкурентних переваг 
підприємства і утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечать 
майбутню життєздатність організації в мінливих умовах [2, с.230-231]. 

На сьогодні, основні засади і підходи стратегічного управління (як 
управлінського процесу створення та підтримки стратегічної відповідності 
між цілями організації, її потенціалом і можливостями у зовнішньому 
середовищі) до українських підприємств запозичені переважно з розробок 
зарубіжних учених і практики американських, японських і європейських 
корпорацій з огляду на те, що досвід України у цій сфері невеликий. 
Безперечними лідерами у цій галузі є США і Японія. 

Стратегічна проблематика підприємств в Україні повинна бути пов'язана 
не стільки з прискоренням віддачі інвестицій, з підвищенням вартості акцій 
чи з завоюванням нових ринків, скільки з загальною економічною кризою, 
критичним станом виробництва тощо. Тому йдеться, у першу чергу, про 
антикризове управління в умовах відсутності раціональної структури і 
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нестабільності економіки. Тільки успішне оволодіння методами і підходами 
сучасного стратегічного управління з урахуванням ризику появи кризових 
ситуацій і його успішне впровадження дозволить підприємствам 
функціонувати стабільно та забезпечить їм позитивні перспективи щодо 
зростання. А творчий підхід до вивчення іноземного досвіду і перенесення 
його на ґрунті українських підприємств, з урахуванням специфіки 
господарювання в українській перехідній економіці, посприяє вітчизняному 
бізнесу в становленні конкурентоспроможного виробництва і зростанню його 
ефективності. 

Доцільність формування стратегії та запровадження стратегічного 
управління у практику вітчизняних підприємств обумовлюється тим, що 
(полягає в наступному): 

- стратегія, відображаючи систему цінностей, погляди вищого 
керівництва підприємства, його бачення майбутнього, допомагатиме 
зорієнтувати персонал у потрібному напрямку; 

- раціональна структура економіки є такою системою виробництва та 
його обслуговування (інституційного, ресурсного, грошово-фінансового, 
науково-технічного, інформаційного, цінового (ринкового), 
інфраструктурного, кадрового тощо), за якої формується (або сформована) на 
місцевому, регіональному і національному рівнях агрегації необхідна 
кооперація виробництва кінцевої продукції, яка має ринки збуту і на яку 
існує адекватний попит, а саме виробництво здатне вдосконалюватися та 
розвиватися, тобто підприємства є інтегровані (або інтегруються) в місцеву, 
регіональну та національну господарські системи. 

- аналіз середовища підприємства, трактуючи вихідну ситуацію, 
визначатиме обмеження, які ним накладаються і можливу його еволюцію; 

- сформована стратегія виступатиме інструментом координації, який 
буде забезпечувати узгодження цілей, а у випадку виникнення протиріч 
сприятиме досягненню компромісів, допомагатиме здійснювати діагностику 
діяльності підприємства, визначаючи причини відхилень між результатами та 
цілями (причини стратегічних розривів); 

- наявність сформованої стратегії підвищуватиме адаптивну готовність 
підприємства до непередбачених змін, демонструючи зв'язок між 
функціональними підрозділами підприємства, сприятиме обґрунтованому 
управлінню. [4, с.26-27]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємства, які володіють 
стратегією і запроваджують стратегічне управління, завжди мають 
можливість поводитись послідовно і системно у своєму бізнесі, зокрема та в 
ринковому динамічному конкурентному середовищі в цілому, що збільшує 
імовірність досягнення ними поставленої мети. Тому запровадження системи 
стратегічного управління в Україні і є об'єктивно необхідним процесом у 
сфері організації управління бізнесом, який підвищує готовність 
підприємницьких організацій адекватно реагувати на непередбачені зміни і 
сприяє обґрунтованому, узгодженому вирішенню як поточних так і 
стратегічних проблем (бо стратегічне управління в конкретний момент 
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визначає, як організація має діяти в сучасних умовах, щоб досягти бажаної 
мети в майбутньому, виходячи з того, що оточення змінюватиметься). В 
основу цього процесу необхідно покласти наявний іноземний досвід в сфері 
стратегічного управління і забезпечити творче перенесення його, з 
урахуванням специфічних умов розвитку економіки України, на вітчизняні 
підприємства щоб допомогти їм у становленні необхідних виробництв і 
зростанні їх ефективності. 
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КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Суспільство завжди володіло тими або іншими засобами розповсюдження 

інформації. У ході спільної діяльності люди обмінюються різними уявленнями, 
ідеями, поглядами, пропозиціями, знаннями, установками. Усе це можна 
розглядати як інформацію, а сам процес комунікації представити як процес обміну 
інформацією. Саме тому, що без обміну інформацією сьогодні не обходиться 
жодна організація, комунікації можна назвати ключовим процесом. 

Масова культурна комунікація  - одне з тих важливих явищ сучасного 
суспільства, яке помітно позначається на розвитку суспільних відносин всередині 
кожної країни і між країнами і народами [4]. 

Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із 
найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи 
управлінську. Вона являє собою нову форму політичної, наукової, організаційної і 
технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається у 
зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для 
забезпечення взаєморозуміння. 

Дослідження показують, що керівник 50-90% усього часу витрачає на 
комунікації. Це здається дуже багато, але стає зрозумілим, якщо врахувати, що 
керівник займається цим постійно, щоб реалізувати свої ролі у міжособистих 
відносинах, інформаційному обміні, в процесах прийняття рішень, в плануванні, 
організації, мотивації і контролі. Саме тому, що обмін інформацією входить в усі 
види управлінської діяльності, а  комунікацію називають процесом, який пов'язує 
частини організації в єдине ціле.  
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Соціологічні опитування показали, що 73% американських, 63% англійських, 
85% японських керівників вважають комунікації перешкодою у досягненні усіх 
цілей організації.  Стверджуються, що ефективно працюючі керівники - це ті, хто 
досяг успіхів у налагодженні комунікацій і саме є комунікативними [3]. 

Переважна більшість науковців до необхідних умов для здійснення 
ефективної комунікативної взаємодії виділяють: по-перше, чуйність і впевненість 
у собі; по-друге, розуміння поведінки інших, шляхів їх мислення; по-третє, умiння 
висловити та донести власну точку зору у прийнятній для цього формі [2]. 

Для того, щоб  система внутрішніх комунікацій  була ефективною, необхідно 
дотримуватися певних правил. По-перше, мета комунікації має бути чіткою і 
зрозумілою всім учасникам спілкування. Якщо анонсується зібрання топ-
менеджменту на тему підсумків роботи за рік, а проводяться збори на тему 
запровадження дрес-коду, то ефективність такої комунікації буде мінімальною, 
позаяк учасники зібрання елементарно будуть не «в темі» обговорюваного 
питання. 

По-друге, метод (засіб) комунікації повинен відповідати поставленій меті. 
Можемо уявити ефективність комунікації, якщо керівник оголосить про 
звільнення кількох працівників, скажімо, на новорічному корпоративі або на 
тренінгу з командотворення. 

По-третє, між усіма учасниками комунікації має бути досягнуто згоди в 
розумінні термінології, трактуванні ключових понять. Передусім необхідно 
пам’ятати, що і кому ми розповідаємо. 

По-четверте, має бути організована система сповіщення залучених у процес 
учасників, мета якої полягає у зниженні інформаційного дефіциту, своєчасній 
передачі оптимального обсягу необхідних і корисних відомостей. 

Окрім того, необхідно створити умови для отримання усіма учасниками 
комунікації зворотного зв'язку.. Про важливість і необхідність комунікацій в 
управлінні свідчить те, що: 

1. Комунікації є основною умовою існування і розвитку організації. 
2. Комунікації здійснюють взаємодію із зовнішнім середовищем, визначаючи 

рівень і якість прийняття управлінських рішень. 
3. Комунікації характеризують стан внутрішнього середовища організації 

шляхом забезпечення функціонування і взаємодії людей, структури, цілей, 
технології та завдань організації. 

4.Комунікації створюють неформальну структуру в процесі функціонування 
організації і сприяє зближенню з нею формальної структури [1].  

Отже, в сучасних умовах значна увага приділяється вивченню особливостей 
комунікацій в самих різних сферах людського життя: туризм, спорт, військове 
співробітництво, особистих контактах, управлінні тощо. Уміння володіти 
інформацією допоможе керівникам правильно підібрати підхід до своїх 
співробітників, запобігти конфліктів, досягти поставлених цілей та ефективно 
здійснювати управління підприємством. А для підвищення ефективності 
комунікаційних процесів в організації необхідно: вміти чітко визначати ідею 
процесу комунікації; обдумати мету здійснення кожної комунікації; чітко 
пояснювати повідомлення, демонструвати розуміння, відвертість у розмові; 
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регулювати інформаційні потоки; звертати увагу на інтонацію повідомлення та 
однозначність його інтерпретації; включати в повідомлення корисну та цінну 
інформацію для одержувача; планувати комунікаційний процес на перспективу; 
застосовувати досягнення сучасних інформаційних технологій тощо. 
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ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА 
 

В умовах сьогодення фінансовий стан більшості підприємств України 
характеризується як нестійкий та предкризовий, тому попередження 
банкрутства відноситься до числа найактуальніших проблем. Для 
унеможливлення його настання необхідно регулярно здійснювати експрес-
діагностику фінансового стану підприємства, що дозволить розпізнати 
ознаки кризи на ранній стадії та прийняти рішення необхідні для її 
запобігання. 

Питанням діагностики підприємства приділяють увагу багато авторів, 
серед яких Бланк І., Ковальов А., Копчак Ю., Бакунова О., Гром'як О., 
Сергєєва О., Єлисєєва О., Зайцева М., Устенко С., Джерелейко С., Черниш С. 
та ін.  

Експрес-діагностика фінансового стану підприємства являє собою 
процес оперативного оцінювання й ідентифікації стану досліджуваного 
об’єкта на базі обмеженого інформаційного забезпечення з метою 
формування попереднього уявлення про його стан і параметри для прийняття  
управлінських рішень.  

Метою експрес-діагностики є наочна і проста оцінка фінансового 
благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта. Її слід 
виконувати у три етапи: підготовчий, попередній огляд бухгалтерської 
звітності, економічне читання та аналіз звітності. Сенс цього аналізу є відбір 
невеликої кількості найбільш істотних і порівняно нескладних в обчисленні 
показників і постійне відстеження їхньої динаміки. На цьому етапі 
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діагностики досягаються такі цілі: за «слабкими сигналами», що надходять 
до підприємства, здійснюється попередня термінова кількісна і якісна оцінки 
циклу кругообігу капіталу на підприємстві як на визначений момент часу, так 
і за визначений проміжок часу; здійснюється оцінка напрямку зміни 
фінансової хвороби підприємства; остаточно узагальнюються результати 
оцінки фінансового стану й стійкості функціонування підприємства [1]. 

Загалом, процес експрес-діагностики — моніторинг зовнішнього і 
внутрішнього середовища з метою виявлення ранніх «слабких сигналів», що 
попереджують про зародження негативних тенденцій порушення пропорцій у 
фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві. На цьому етапі важливим 
моментом є кількісний вимір «слабких сигналів», які повинен здійснюватися 
на різних фазах кругообігу капіталу на підприємстві. Крім того необхідно 
відслідковувати динаміку і оперативно фіксувати найменші зміни в 
«слабких» сигналах, які повинні кількісно відображатися у показниках 
фінансового стану функціонування підприємства [3].  

До переліку основних «слабких сигналів», що можуть на ранній стадії 
зародження фінансової кризи на підприємстві сигналізувати про порушення 
пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу, відносять: наявність і 
зростання кредиторської заборгованості, кредитів і позик в т. ч. 
прострочених; наявність і зростання дебіторської заборгованості, в т. ч 
простроченої; наявність і зростання збитків; зниження обсягу 
нерозподіленого прибутку; зниження вартості основних засобів; наявність і 
зростання виробничих запасів, незавершеного виробництва, незавершеного 
будівництва і т. п. 

Основний зміст експрес-діагностики відображають її функції, а саме: 
- дослідницька – передбачає добір та використання усіх параметрів 

експрес-діагностування (методів, методик, індикаторів, критеріїв тощо) для 
вивчення об'єктів діагностики, відповідно до поставлених цілей; 

- інформаційно-пізнавальна – ґрунтується на обмеженій інформаційній 
базі про діяльність підприємства чи окремих його частин (видів, сфер 
діяльності, відділів тощо), джерелом якої є різноманітні дані 
(бухгалтерського, управлінського, податкового та інших видів обліку або 
результати спеціально здійснених досліджень) та має на меті надати 
суб'єктам діагностування необхідні знання про поточний стан справ на 
підприємстві для прийняття реактивних управлінських рішень; 

- регулювальна – передбачає коректування оперативного стану 
підприємства та усунення недоліків і "вузьких місць", виявлених у процесі 
діагностики; 

- ідентифікаційна – має на меті формування попереднього уявлення про 
оперативний стан справ на підприємстві на основі виявлення недоліків та 
загроз або переваг та можливостей у його функціонуванні; 

- антикризова – має на меті формування інформаційної бази для 
прийняття ефективних управлінських рішень щодо виходу із кризової 
ситуації, котра склалася на підприємстві [2]. 
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Експрес-діагностика діяльності підприємства є оперативним процесом, 
що має на меті формування попереднього уявлення про поточний стан справ 
на підприємстві та підготовку управлінських рішень для усунення виявлених 
недоліків чи "вузьких місць", або ж використання наявних шансів чи сильних 
сторін у діяльності підприємства. Здійснення цього виду діагностики 
зумовлене його швидкістю та оперативністю, що є надзвичайно важливими 
перевагами у сучасному постійно змінному середовищі функціонування. 
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РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Одним з найважливіших завдань теперішнього часу можна назвати 
вдосконалення процесів управління, в числі яких застосування сучасних 
інформаційних технологій, яке є запорукою результативності роботи 
практично будь-яких організацій. Інтерес до проблем менеджменту з боку 
керівників постійно зростає. Ефективні методи управління все більше 
усвідомлюються як необхідний інструмент грамотного ведення бізнесу, 
фактора росту конкурентоспроможності організації. У сучасних умовах 
ефективне управління являє собою цінний ресурс організації, поряд з 
фінансовими, матеріальними, людськими та іншими ресурсами. Отже, 
підвищення ефективності управлінської діяльності стає визначальним у 
вдосконаленні діяльності підприємства в цілому. Ефективне управління 
організацією сьогодні неможливе без управління її інформаційною 
діяльністю, всією системою корпоративної інформації. 

У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку зросла 
роль інформаційного забезпечення процесу управління, що складається зі 
збору і переробки інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень. 

Протягом останніх років значна частина дискусій, що стосуються 
розвитку корпоративного менеджменту, протікає в ракурсі практичного 
застосування сучасних інформаційних технологій та розглядається у працях 
відомих українських вчених, таких як Вдовин В.М., Мальська М.П.,  



725 
 

Морозов М.А., Нонікова О.Б., Пандяк І.Г. та ряду інших. Інформаційні 
технології тісно пов'язані з інформаційними системами, які є для неї 
основним середовищем. Різноманітність завдань, що вирішуються за 
допомогою ІС, призвело до появи безлічі різнотипних систем, що 
відрізняються принципами побудови і закладеними в них правилами обробки 
інформації. 

Під автоматизованими інформаційними системами розуміють 
цілеспрямоване і узгоджене використання технічних засобів інформатизації, 
програмних засобів, баз даних і людської праці в цілях управління 
підприємством. В даний час всі ці системи умовно можна розділити на ERP-
системи (управління і планування діяльністю підприємства), CRM-системи 
(управління взаєминами з клієнтами), фінансово-аналітичні системи, системи 
захисту інформації, довідкові системи, системи проектування і т. д. [1]. 

Планування ресурсів підприємства (ERP-система) (англ. Enterprise 
Resource Planning System — Система планування ресурсів підприємства) — 
корпоративна інформаційна система (КІС), призначена для автоматизації 
обліку й управління. Як правило, ERP-системи будуються за модульним 
принципом і в тому або іншому ступені охоплюють всі ключові процеси 
діяльності компанії [3, C.189]. 

Використання ERP системи дозволяє використовувати одну інтегровану 
програму замість декількох розрізнених. Єдина система може управляти 
обробкою, логістикою, дистрибуцією, запасами, доставкою, виставлянням 
рахунків, бухгалтерским обліком, податковим обліком. 

Реалізована в ERP-системах система розмежування доступу до 
інформації, призначена (в комплексі з іншими заходами інформаційної 
безпеки підприємства) для протидії як зовнішнім загрозам (наприклад 
промисловому шпигунству), так і внутрішнім (наприклад, розкраданням). 
Впроваджувані в зв'язці з CRM-системою і системою контролю якості, ERP-
системи націлені на максимальне задоволення потреб компаній в засобах 
управління бізнесом [1]. 

Ринок автоматизованих систем управління проектами постійно 
змінюється. Функції, що раніше були доступні тільки в професійних 
системах, з'являються в недорогих пакетах, а професійне програмне 
забезпечення, у свою чергу, стає простішим та зрозумілішим. Усі системи 
розрізняються як за функціональними, так і за комунікаційними і 
інтеграційними можливостями, тому вибір програмного забезпечення 
перетворюється в досить складне завдання, що вимагає виваженого підходу 
[2, С.86]. 

Для індустрії гостинності автоматизація управлінської діяльності 
набуває все більшого значення. Так як якість надання послуг визначається 
великою кількістю факторів, для забезпечення яких необхідне прискорення 
виконання процесів на усіх етапах.  

Інформаційна система готелю дозволяє у найкоротший термін 
виключити з асортименту послуги, що реалізуються погано, і замінити їх 
новими, отримати ефект за рахунок більш точного визначення того, які 
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категорії гостей отримують конкретні послуги, у який час і як змінюються 
їхні смаки тощо. 

Впровадження автоматизованої інформаційної системи дозволяє 
скоротити витрати на робочу силу приблизно на 30%, знижуючи потребу в 
ній, а, отже, й підвищити продуктивність праці. Тобто робочий час і витрати 
на оплату праці з надання послуг будуть менші від цих самих показників при 
використанні старого підходу. 

Для кожного підприємства готельного господарства необхідність 
використання інформаційних технологій є диференційованою. Адже при всіх 
своїх перевагах існують і недоліки. Тому оцінку економічної доцільності 
інвестицій необхідно прораховувати для будь-якого підприємства 
конкретизовано. Аналіз ефективності використання сучасних 
автоматизованих інформаційних систем є достатньо складним завданням, яке 
постає все частіше перед кожним закладом в умовах сучасного розвитку 
технологій [3, C.298]. 

Перевагами використання та впровадження автоматизованої 
інформаційної системи є зниження витрат на технічне обслуговування і 
поточний ремонт, витрат на енергію тощо, скорочення поточних витрат у 
результаті більш раціонального використання номерного фонду готелю і 
збільшення ефективності обслуговування гостей. Також одним із засобів 
підвищення економічного ефекту є надання послуг через Інтернет. 

З іншої сторони існують певні недоліки, а саме впровадження таких 
технологій вимагає значних капіталовкладень. Крім того, стрімкий розвиток 
нових систем приводить до того, що придбане устаткування «старіє» 
протягом невеликого періоду часу, що робить оцінку витрат і вигод ще більш 
складним завданням. 

Таким чином, впровадження інформаційної системи відкриває нові 
можливості для ефективного вирішення основних завдань готельного 
бізнесу. Експлуатація системи дозволяє готелю реалізувати програми 
ресурсозбереження шляхом зниження експлуатаційних витрат на утримання 
систем зв'язку, зниження енергоспоживання і водоспоживання, уникнути 
пікових навантажень, збільшити продуктивність праці, поліпшити якість 
послуг, виконуваних робіт і підвищити кваліфікацію працівників готелю            
[3, C. 311]. 

Інформаційний технологічний прогрес випереджує очікування готелів у 
довгостроковій адекватності впроваджених АІТ систем. Якщо раніше готелі 
змінювали технологічне оснащення в середньому кожні 7-9 років, то сьогодні 
цикл скоротився до 3-5 років, і тенденція до скорочення цього терміну 
продовжується. Згідно з проведеним на Заході компанією Microsoft 
дослідженням, 60-70% усіх готелів протягом найближчих п'яти років 
закуплять нову систему управління готелем. Важливо відзначити, що сам як 
такий факт установки сучасної системи не означає безумовного отримання 
віддачі від здійснених витрат. Ефективність автоматизації обумовлюється 
цілим комплексом скоординованих заходів щодо перегляду сформованих 
методів і порядку роботи, перепідготовки персоналу готелю, розробки і 
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перетворення інформаційно-технологічної стратегії підприємства. Цінність 
системи можна розглядати в двох розрізах-у процесах, які система 
автоматизує, і даних, які акумулює система в ході своєї роботи [4]. 
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