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Секція 6

ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, 
КРАЇНА

Алишанов Ф. Ф.-о.,
Аналітичний центр економічних реформ і комунікацій,

м. Баку, Азербайджан
Єрмошенко М.М.,

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування,

ВНЗ «Національна академія управління»,
Заслужений діяч науки і техніки України

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА АЗЕРБАЙДЖАНУ

У зв’язку зі стрімким розвитком і поширенням інформаційних та 
комунікаційних технологій новий імпульс отримали процеси глобалізації, які 
нині серйозно впливають на соціально-економічне життя країн. У цьому сенсі 
Україна та Азербайджан не є винятком. Фактори глобального, планетарного 
характеру проникають в процеси, що проходять в усіх сферах життя країни –
економічній, соціальній, політичній, гуманітарно-культурній та ін. Поряд з цим, 
як і в будь-якій країні, в Україні та Азербайджані також існують чинники, що 
носять за своїм походженням і сферою впливу регіональний або внутрішній 
характер, врахування яких в управлінні різними сферами суспільного життя 
країни має важливе значення з точки зору формування ефективної політики.

В умовах глобалізації в усьому світі немислимо прискорюються темпи 
зміни економічних і господарських процесів, тиражування інновативних 
нововведень, їх застосування у виробничій сфері з активізацією інноваційної 
діяльності на якісно новій площині. Насправді, це «позитивно заряджений»
ефект глобалізації, який дозволяє все більшій кількості країн долучатися 
до досягнень в області інновацій, передових технічних стандартів і нових 
методів управління. Згідно з прогнозами, зростання світової економіки 
в найближчому і середньостроковому майбутньому відбудеться в результаті 
впливу саме цього чинника.

В таких умовах основна задача, яка стоїть перед Україною та 
Азербайджаном – не допустити відставання в процесі розвитку країн світу. 
А це, перш за все, вимагає, усунувши існуючу в економіці залежність від 
вуглеводневих ресурсів, постійно тримати в центрі уваги таке важливе питання, 
як запобігання загрози перетворення країни в середньостроковій і довгостроковій
перспективі в сировинний придаток і технологічного «аутсайдера» світової 
економіки. В останнє десятиліття фактор експорту вуглеводнів був основною 
рушійною силою економічного зростання, але головне завдання, що стоїть 
на нинішньому етапі, – домогтися випереджаючого розвитку нафтового 
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сектора, підвищити ефективність і конкурентоспроможність економіки, 
забезпечити її прогрес на інноваційній основі. Інакше кажучи, вже зараз 
повинні бути закладені основи переходу від традиційної економіки до 
«економіки знань». А це, висуваючи відповідні вимоги при формуванні 
економічної моделі, веде до корінної зміни системи освіти, підвищення 
значення таких компонентів освіти, як додаткова і довічна освіта, а також 
передбачає підвищення ролі ІКТ та віртуального навчання, знань в області 
комп’ютерних мереж. У той же час підвищиться значення інтелектуальної 
власності, основна місія якої полягає в підтримці стимулювання творчості 
та інновацій, регулювання ринку.

Глобалізація, що приносить, поряд з широкими можливостями, і великі 
ризики, різко посилила тенденції свободи виробництва, торгівлі, потоків 
капіталу і трудової міграції в міжнародному масштабі. Ще більше посилився 
невизначений характер розвитку в країнах світу, в число країн, що вважаються 
силовими центрами та володіють вирішальною роллю у визначенні світової 
економічної динаміки, увійшли нові – Китай, Індія, Бразилія та ін. А це, 
насамперед, впливає на економічні та торговельні зв’язки, приводить до 
перерозподілу ресурсів, а також посилення міжнародної конкуренції. Черговий 
період буде характеризуватися зміною балансу між основними центрами 
світової економіки і, в зв’язку з цим, її структурною реорганізацією, 
посиленням ролі регіональних економічних союзів. Для таких країн як Україна 
та Азербайджан це відкриває нові можливості з точки зору зовнішньо-
економічної інтеграції та, в той же час, ставить задачу в соціально-
економічному розвитку віддавати перевагу загальносвітовому контексту, 
виходити за локальні регіональні рамки, отримувати вигоду від участі 
в господарських зв'язках і на ринках різних економічних просторів. У даний час 
зростає питома вага економік, що розвиваються як місця призначення і джерела 
прямих зарубіжних інвестицій. Прогнозується, що в посткризовий період темпи 
економічного зростання країн з високими доходами будуть приблизно в два 
рази нижче, ніж у країн, що розвиваються. 

Однією з характерних особливостей глобалізації, поряд з таким фактором 
позитивного впливу, як поширення нових технологій і інновацій, є поширення 
«негативно заряджених» економічних процесів, їх здатність «захопити» країни, 
залучені до Світової організації господарської інтеграції. У цьому сенсі існуюча 
глобальна економічна криза відрізняється в історії широтою сфери свого 
охоплення. Азербайджанська економіка, на відміну від української, зустріла 
глобальну кризу досить підготовленою, незважаючи на високі інвестиційні 
ризики в період кризи і вплив девальваційної хвилі в сусідніх країнах, зберегла 
чистий профіцит в міжнародній інвестиційній позиції і стабільність курсу 
маната. Це стало можливим завдяки раціональній макроекономічній 
та монетарній політиці, що проводилася в країні в докризовий період, 
створеним валютним резервам та управління фінансовими ризиками 
в упереджувальному режимі.
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Тим не менш, глобальна криза і її наслідки вносять до порядку денного 
необхідність створення і посилення механізмів захисту від депресивних 
сценаріїв в сучасній економічній архітектурі. Поряд з традиційними 
фінансовими фондами рятувального призначення, в цьому ряду особливу 
важливість представляють спеціальні заходи антикризового характеру, які 
будуть використовуватися в державному регулюванні економіки, а також 
диверсифікована структура національної економіки та її здатність оперативно 
пристосовуватися до нових умов.

Одним з питань, з якими зіткнулося людство на нинішньому етапі і які 
володіють потужною силою впливу на суспільне і економічне життя кожної 
країни, є порушення екологічного балансу в усьому світі в результаті 
прискореної індустріалізації.

У місцевому і регіональному контекстах екологічні проблеми для 
Азербайджану пов'язані, в основному, з видобутком нафти на Абшеронському 
півострові і в Каспійському морі, яка десятиліттями проводилась 
недосконалими способами, без урахування екологічних наслідків. Крім того, 
однією з найбільш великих екологічних проблем стали масове знищення флори 
і фауни на окупованих Вірменією територіях країни, в тому числі влаштовані 
на цих територіях широкомасштабні пожежі. Формування великого обсягу 
запасів прісної води Азербайджану в сусідніх країнах і її інтенсивне 
забруднення хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами на 
територіях цих країн створюють проблеми в забезпеченні населення питною 
водою. Крім того, джерелом загрози для всього регіону є розташована 
в сейсмічній зоні на території Вірменії і технологічно застаріла Мецаморська 
атомна електростанція.

Кліматичні зміни і глобальне потепління, як прояви порушення 
екологічного балансу в планетарному масштабі, пов'язані з процесами, наслідки 
яких можуть привести до стихійних лих (розливи річок, затоплення цілих сіл 
і міст, опади, у багато разів перевищують норму, сіли і ін.). А все це – чинники, 
що безпосередньо впливають на економічне та соціальне життя країни, в силу 
чого необхідно враховувати їх при розробці відповідних політичних заходів та 
економічних реформ. Досвід останніх років показує, що для ефективної 
боротьби зі стихійним лихом і його наслідками має бути посилена відповідна 
діяльність держави в області надзвичайних ситуацій, і на передній план має 
бути висунуто створення гнучких механізмів щодо соціального захисту 
населення в таких ситуаціях. У той же час при розробці та реалізації 
інфраструктурних проектів в регіонах країни слід враховувати стихійні лиха, 
ймовірність яких висока. Для того, щоб життєво важливі інфраструктурні 
об'єкти в момент надзвичайної ситуації зберігали свою функціональність 
в необхідному обсязі, при їх проектуванні і будівництві повинні братися до 
уваги відповідні вимоги.
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ТЕОРІЯ «ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ» В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

У даний час відбуваються кардинальні зміни в інноваційній системі 
України, яка є невід’ємною частиною глобальної інноваційної системи. 
Необхідно відзначити зростаючу інтенсивність інноваційних процесів в світі, 
які характеризуються тим, що терміни створення інновацій скорочуються. 
Серед виробників, так і споживачів інноваційної діяльності з’являються нові 
учасники.

Особливо можна виділити транснаціональні корпорації як важливого 
суб’єкта інноваційної діяльності, що найбільш зацікавлені в розробках 
та впровадження інновацій, які покривають мережею інноваційного бізнесу 
регіони, країни різних континентів.

В таких умовах виникає необхідність пошуку нових підходів побудови 
інноваційної системи. Заслуговує інтересу теорія «потрійної спіралі», яку 
запропонував Г. Іцковіц, професор Стенфордського університету і Центру 
досліджень в галузі підприємництва Бізнес-школи Единбурзького університету.

Дана теорія розробляється на основі інституціональної економічної теорії, 
де учасниками є «актори». Даний термін має на увазі наявність не тільки 
економічних стимулів, але й інших інтересів для взаємодіючих учасників.

Теорія «потрійної спіралі» передбачає взаємодію трьох важливих 
суб’єктів розвитку інноваційних систем на основі мереж комунікацій: державні 
структури, бізнес, наукові установи, в тому числі університети. Діяльність 
будь-якого університету в сучасному економічному середовищі націлена 
на стійке функціонування і розвиток, що можливе за рахунок оновлення 
і зміцнення інтелектуального, наукового і науково-технічного потенціалу, 
незалежно від спрямованості університету. 

Усіх учасників первинно можна розглядати як відносно самостійні 
соціальні явища, але потрійна спіраль передбачає їх взаємозв’язок 
і взаємообумовленість.

https://www.trend.az/business/economy/2744831.html
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Г. Іцковиць наводить еволюцію моделі «потрійної спіралі»: від 
адміністративно-командного до ринкового типу, а потім – до інноваційної 
соціальної структури потрійної спіралі (рис. 1) [1, с. 42,43,44].

Адміністративно-
командна модель

Ринкова модель Соціальна структура потрійної 
спіралі

Рис. 1. Еволюція моделі «потрійної спіралі»

Модель «потрійної спіралі» інноваційного розвитку включає три основні
елементи, модель взаємодії яких представлено на рис. 2:

1. У суспільстві, заснованому на науковому знанні, характерним 
є посилення ролі університетів у взаємодії з промисловістю й урядом.

Рис. 2. Модель взаємодії полів «потрійної спіралі»:
Д – держава; У – університети (наука); П – підприємства [1, 52]

2. Три інституції – університет, бізнес і влада – прагнуть до співпраці. 
При цьому інноваційна складова походить не з ініціативи держави, а саме 
із взаємодії «університет – бізнес – влада».

3. На додаток до традиційних функцій, кожна їх трьох інституцій 
«частково бере на себе роль іншої». Інституції, здатні виконувати нетрадиційні 
функції, вважаються важливим джерелом інновацій [2].

З точки зору утворення «потрійної спіралі» перехід економічних систем 
до інноваційного типу розвитку відбувається в три етапи.

1-й етап: через об’єктивні процеси три сектори зазнають внутрішньої 
трансформації, в результаті якої вони починають зближуватись і переймати 
властиві один одному функції.

2-й етап: три сектори формують тристоронні попарні взаємодії 
на постійній основі, створюючи при цьому різні інститути-посередники 
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(наприклад, науковий парк, де компанії купують розробки, створені в університеті
при фінансовій підтримці держави) і трансформуючись в кінцевому підсумку 
в гібридні мережеві організації.

3-й етап: мережі взаємодій між трьома секторами починають 
формуватися рекурсивно, повторюючи матрицю потрійної спіралі в ході 
кластеризації економіки.

Налагоджена співпраця за схемою «університети – промисловість – уряд» 
дає відчутний економічний, науково-технічний і соціальний ефект у країнах 
і регіонах, де використовується модель «потрійної спіралі»: у Північній 
та Південній Америці, Західній Європі, Великій Британії, Австралії, Росії, 
а також в Азії.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Як показує зарубіжний досвід необхідною умовою підвищення 

ефективності місцевого самоврядування є впровадження реформи бюджетної 
децентралізації, що пов’язана з розширенням повноважень органів місцевого 
самоврядування у фінансово-бюджетній сфері. Проведення реформ 
децентралізації у ХХ столітті відбувалось у багатьох трансформаційних країнах 
та країнах, що розвиваються, та пов’язано з прийняттям у 1985 р. Європейської 
хартії місцевого самоврядування основою якої є засади бюджетного 
федералізму.

Більшість досліджень з питань бюджетного федералізму ґрунтується на 
працях Р. Масгрейва, Дж. Б’юкенена, У. Оутса, та Ч. Тібу. Суть бюджетного 
федералізму полягає у тому, що «якщо в ізольованому територіальному 
утворенні існує можливість для надання суспільного блага і його граничні 
витрати дорівнюють середнім витратам його виробництва в кожному 
з утворень незалежно від того, надаються вони централізовано чи 
децентралізовано, то надання цього блага місцевими органами самоврядування 
в кількості, що відповідає реальному попиту, завжди буде ефективнішим, 
ніж його надання центральним урядом у фіксованому обсязі (на постійному 
рівні)» [1]. 
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Зарубіжні вчені Б. Вейнгаст та П. Рассел зазначають, що бюджетний 
(фіскальний) федералізм є трансфером багатства шляхом рівноважних платежів 
від регіонів, які мають кошти, до регіонів, які потребують допомоги з метою 
перерозподілу доходів для забезпечення прийнятних рівнів надання суспільних 
послуг та допустимих умов оподаткування. При цьому необхідно забезпечити 
раціональний розподіл функцій між центральними та місцевими органами 
влади. У цьому випадку в основі сутності фіскального федералізму покладено 
трансфер багатства, але це не означає лише механічний перерозподіл 
фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів. Трансфер багатства 
передбачає реалізацію потенціалу його примноження[2].

Бюджетну децентралізацію як один з механізмів бюджетного 
федералізму, науковці розглядають у широкому та вузькому змісті слова:
в широкому її розумінні зводиться до розподілу відповідальності між органами 
влади різних рівнів у процесі управління бюджетними коштами. У вузькому 
розумінні бюджетна децентралізація передбачає певну ступінь автономності 
місцевих органів влади, яка дозволяє їм приймати виважені рішення в бюджетно-
податковій сфері[3].

Бюджетна децентралізація посідає провідне місце в теорії суспільних 
фінансів. В класичній теорії бюджетного федералізму розглядаються три 
основні функції суспільного сектора – підвищення економічної ефективності, 
досягнення макроекономічної стабільності та перерозподіл доходів. На думку 
Р.Масгрейва, місцеві органи влади повинні відповідати за першу функцію та 
забезпечувати ефективність надання суспільних послуг. Ключовим аргументом 
в підтримку бюджетної децентралізації є збільшення аллокативної ефективності
надання суспільних послуг, яка є вищою при децентралізованому їх наданні, 
ніж при централізованому, оскільки нижчі органи влади можуть надавати 
суспільні послуги таким чином, щоб вони максимально відповідали інтересам 
територіальної громади [4]. Централізоване надання суспільних благ може 
орієнтуватися лише усереднені інтереси та не враховувати територіальні 
відмінності у їх потребах.

Проте централізоване надання суспільних послуг як і децентралізоване
є необхідним. П. Самуельсоном було обґрунтовано доцільність централізації 
функціональних повноважень, що пов’язано з існуванням «зовнішніх ефектів», 
внаслідок яких благо, що пропонується однією територіальною громадою, 
може впливати не тільки на її мешканців, але і на мешканців інших громад. [5]. 
У світі існує багато моделей бюджетного федералізму, зокрема американська 
модель, західноєвропейська модель, компромісна модель, скандинавська 
модель, канадська, японська модель, змішані моделі. Будь-яка модель базується 
на трьох основних складових, що є обов’язковими умовами її ефективного 
функціонування, таких як: чітке розмежування повноважень між усіма рівнями 
влади за видатками; наділення відповідних рівнів влади достатніми для 
реалізації цих повноважень ресурсами; врегулювання вертикальних та 
горизонтальних дисбалансів за допомогою системи міжбюджетних трансфертів 
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для того щоб забезпечити на всій території країни стандарт державних 
послуг[6].

За своєю суттю всі моделі бюджетного децентралізму зводять до двох 
типічних: децентралізованої моделі (США, Канада, Японія, Великобританія) 
та кооперативної моделі (Німеччина, Австрія, Нідерланди та більшість 
європейських держав) (Табл. 1).

Таблиця 1
Особливості моделей бюджетного федералізму

децентралізована модель (США, Канада, 
Японія, Великобританія)

кооперативна модель (Німеччина, Австрія, 
Нідерланди та більшість європейських 
держав)

місцева влада має високий рівень фінансової 
самостійності

участь регіональної влади в перерозподілі 
національного доходу

регіони самостійно встановлюють власні 
податки

наявність власних та розщеплених податків 
і доходів для кожного рівня бюджетної 
системи

чіткий розподіл податків і доходів за кожним 
рівнем влади

запровадження місцевих ставок до 
федеральних та територіальних податків

центральний уряд не контролює бюджетну 
діяльність регіональних органів влади

відповідальність центрального уряду за 
дефіцит регіональних бюджетів

слабо розвинуте бюджетне вирівнювання, 
особливо горизонтальне

обмеження регіональної влади з питань 
зовнішніх запозичень

центральний уряд не несе відповідальність за 
борги регіональної влади та дефіцит їх 
бюджетів

розвинений механізм перерозподілу доходів 
між рівнями бюджетної системи через 
субсидії, дотації, субвенції

Джерело складено з використанням [2; 7] 

Кожна країна має свої особливості розвитку, тому не існує ідеальної 
моделі бюджетного федералізму, що була прийнятна для будь-якої країни. 
Реформування в напрямку бюджетної децентралізації в Україні є близькими 
до корпоративної моделі бюджетного федералізму.

Серед вітчизняних дослідників думки щодо необхідності та можливості 
застосування концепції бюджетного федералізму розходяться: одні заперечують
його необхідність застосування для унітарних держав, інші – вважають базовою 
теорією реформування місцевого розвитку територіальних громад. Проте саме 
реформа децентралізації покликана забезпечити узгодження місцевої політики 
соціально-економічного розвитку з інтересами територіальних громад, 
підвищити якість та доступність публічних послуг.

У вітчизняних дослідженнях бюджетний федералізм зводиться до 
перерозподільчих відносин між рівнями влади та полягає у делегуванні 
повноважень центрального уряду місцевим органам влади. Мова йде 
насамперед по фіскальні повноваження на надання суспільних послуг на рівні 
територіальних громад, адже органи місцевої влади мають повніші дані щодо 
потреб, тому і в змозі приймати ефективніші рішення.
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Основними засадами бюджетного федералізму є поєднання інтересів 
різних рівнів влади та чітке розмежування доходів та видатків між різними 
рівнями бюджетів; закріплення власних джерел доходів за різними рівнями 
влади; вирівнювання до мінімально необхідного рівня бюджетних доходів 
територій, що не мають достатнього податкового потенціалу; неможливість 
вилучати додаткові доходи до бюджетів вищого рівня; відшкодування видатків 
органам влади нижчого рівня, що виникли внаслідок рішень прийнятих 
органами влади вищого рівня; виникнення конкуренції між територіями, що 
провокує оптимальний розподіл ресурсів, гласність та прозорість 
міжбюджетних відносин.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ УКРАИНЫ» В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Цели устойчивого развития (ЦСР), которых на сегодня придерживаются 

все страны мира, устанавливают собственные показатели развития и включают 
17 целей и 169 конкретных задач. Перечень ЦСР был официально утвержден 
на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября 2015 г. [1]. Среди 
них цель № 9 «Промышленность, инновации и инфраструктура» актуализирует 

http://institutiones.com/general/2741-byudzhetnaya-decentralizaciya-regionalnyi-
http://www.grandars.ru/student/finansy/byudzhetnyy-federalizm.html.
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инновации в строительной промышленности, как такой которая имеет 
мультипликационный эффект для развития всего национального хозяйства.

С целью удовлетворения жизненно важных интересов (ЖВИ) населения 
Украины вопрос разработки государственной программы «Жилье» приобретает 
особое значение [2; 3]. Так, в мире также повсеместно набирают популярность 
инновации в строительстве домов. Самое интересное, что многие постройки 
готовы служить столетиями, хотя на их возведение уходит очень мало 
ресурсов, а порой их лепят даже из отходов. Предлагаем рассмотреть 
перспективные инновации в строительстве, которые преобладают на сегодняшний
день в цивилизованных странах и вполне могут стать стратегической картой 
для формирования основ удовлетворения одного из ЖВИ населения Украины –
обеспечения жильем жителей и переселенцев (табл. 1). 

Таблица 1

Оценка возможности применения альтернативных мировых строительных инноваций в 
деятельности предприятий Украины

№ Компания, организация,
дизайнер

Вид строительной
инновации

Возможность 
применения

1 2 3 4
1 IKEA Foundation 

совместно с Управлением 
верховного комиссара 

ООН по делам беженцев

Модульное временное жилье на 
солнечных батареях для 

беженцев (Better Shelter Housing 
Unit)

При наличии 
финансирования со 

стороны 
государственных 

органов власти вполне 
целесообразно

2 Дизайнер из Нью-Йорк 
Арнон Росан

Новые крупномерные лего-
блоки EverBlock для модульных 

зданий

С целью решения 
проблемы быстрого 
обеспечения жильем 

населения, госзаказа или 
крупного инвестора

Исследователи из 
университета штата 
Иллинойс в Урбана-

Шампейн, 
технологического 

института Джорджии и 
Токийского университета,

Новая конструкция в стиле 
оригами может быть 

использована для строительства 
зданий и мостов

При наличии заказа 
и работников 

соответствующей 
квалификации

вполне актуально для 
строительства элитных 

комплексов
3 Дизайнерская фирма

Maximus Extreme Living 
Solutions из Юты, США

Victorian Prepper: новый 
крошечный дом на колесах, 
который выдерживает удары 

стихий

Актуально для районов, 
которые подвержены 

частым форс-мажорам и 
наличии договора-

контракта
4 Датская компания VELUX 

Group
Новое мансардное окно от 

Velux: еще больше дневного 
света, еще больше воздуха

(мансардное окно «Fresh Air» 
(«Свежий воздух»))

Возможно при наличии 
инвестиций или 
договоренности 
с поставщиком
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5 Архитектурная компания 
Aurora из Колорадо

Новые экологичные и 
доступные по цене сборные 
дома-юрты (Freedom Yurt 

Cabin)

Возможна реализация 
при заключении 
международных 

проектов
6 Всемирно известная 

архитектурная компания 
SOM совместно с

Национальной 
лабораторией

Окриджа (ORNL) от 
Департамента энергетики 

США.

Новый самодостаточный 
комплекс из 3D-печатного 

здания и автомобиля

Возможно в составе 
строительно-

промышленной группы 
как участника 

корпоративных 
отношений

7 Дешевое строительство от 
китайских инженеров

Основной материал – довольно 
крепкая смесь, в основу которой 
входят цемент, стекловолокно 

и некоторые другие 
составляющие. Главное –
это невысокая стоимость. 

По расчетам специалистов, 
один небольшой дом обойдется 

в 4800 долларов.

Возможно при наличии 
заказчика и поставщиков 

основного материала

8 Новые виды строительных 
работ

Малоэтажные постройки –
дома высотой 1-2 этажа

Возможно при наличии 
сотрудничества 

с фирмой поставщиком 
инновационных 

технологий
9 Китайская фирма Broad 

Group
Скоростное строительство
за счет точности в логистике, 
большого количества рабочих 
и умелого управления. Кроме 
того, используются готовые 
монолитные блоки, которые 

только устанавливают на место.

В перспективе при 
условии реализации 

стратегии роста

Источник: составлено автором на основе обработки литературных источников [4, 5].

Таким образом, проведенный анализ калейдоскопа перспективных 
строительных технологий и нововведений показал, что основной упор следует 
делать на дешевых, надежных и энергосберегающих технологиях, а также 
управленческом аспекте. То есть, поиске кадров соответствующей квалификации, 
заключении договоров с поставщиками и потребителями, а также на участии 
в государственных проектах, которые направлены на обеспечение жильем 
переселенцев и молодых семей. Примером тому могут стать «Модульное 
временное жилье на солнечных батареях» для переселенцев из Донбасса 
и временно оккупированных территорий АР Крым (Better Shelter Housing Unit), 
а также дешевое строительство от китайских инженеров из надежных 
стройматериалов. Эти нововведении помогут удовлетворить ЖВИ переселенцев, 
которые вынужденно оказались на территории Украины, а также молодых 
семей, которые не имеют собственного жилья. При этом следует учесть такие 
преимущества как скорость и доступность строительных инноваций. Таким 
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образом, предложенные рекомендации, повысят уровень удовлетворения ЖВИ 
населения Украины в формате реализации Целей устойчивого развития 
тысячелетия.

Литература
1. Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000–2015. Національна доповідь 

[Електронний ресурс] // Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи Національної академії наук України. – Електрон. текст. дані. –
Київ, 2015. – 125 с. – Режим доступу: http://un.org.ua/images/stories/docs /
2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf (дата перегляду: 26.01.2016). – Назва 
з титул. екрана
2. Бондар-Підгурська О. В. Науково-методологічні засади сталого 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки : монографія / 
О. В. Бондар-Підгурська. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2016. – 531 с.
3. Bondar-Pidhurska O. V. The strategy of sustainable innovative society-

oriented development of Ukrainian economy (by the example of mineral resource 
industry) / O. V. Bondar-Pidhurska, V. P. Solovyov // Scientific bulletin of 
National mining university. – 2017. – № 4 (160). – С. 122–132.
4. Инновационные технологии в строительстве или строительных 

материалах. Значение внедрения инновационных технологий в строительстве //
Официальный сайт Бизнесмен [Электронный ресурс] – Режим доступу: 
https://businessman.ru/new-innovacionnye-texnologii-v-stroitelstve-ili-stroitelnyx-
materialax-znachenie-vnedreniya-innovacionnyx-texnologij-v-stroitelstve.html
5. Джанян Сергей IKEA как создатель дома завтрашнего дня... для беженцев /

Сергей Джанян // Официальный сайт «Радио свобода» – 2013 [Электронный 
ресурс] – Режим доступу: https://www.svoboda.org/a/25037361.html

Ващенко В.В.,
кандидат економічних наук,

викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери,
Донецький державний університет управління

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Затребуваність систематизації процесів, що постійно зростає на 
промисловому підприємстві, обумовлена, насамперед, основною метою –
прагненням збільшити продуктивність та ефективність, бажанням забезпечити 
рентабельність і прибутковість підприємства. 

На підприємстві організаційна структура побудована шляхом опису 
функціоналу посади, що регулює обов'язки і визначає відповідальність 
співробітника, який її обіймає. Але найчастіше наповнення функціоналу – це 
простий перелік основних обов'язків, не розмежованих хоча б на функціональні 
області. В ідеалі функціонал повинен містити обов’язки, структуру функцій, 
схему включеності посади в загальні процеси підприємства, межі 

http://un.org.ua/images/stories/docs
https://businessman.ru/new-innovacionnye-texnologii-v-stroitelstve-ili-stroitelnyx-
https://www.svoboda.org/a/25037361.html
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відповідальності та критерії ефективності роботи. Але на поточний момент 
стандартів щодо функціоналу посади не існує, і кожне підприємство вкладає 
в цей документ свій сенс і своє наповнення, виходячи з власних уявлень 
і завдань. У такій ситуації можна виділити і позитивні, і негативні аспекти [1,2].

Плюси:
• усі співробітники знають, що вони повинні робити, яку роботу 

виконувати;
• за наявності більш докладних функціоналів співробітники мають 

уявлення про межі власної відповідальності і критерії оцінки своєї роботи;
мінуси:
• кожен співробітник прагне відповідати лише за «власну» роботу, 

не вникаючи в нюанси загальних цілей. Як правило, у таких бізнес-структурах 
працівники керуються принципом: «головне – дотриматися власних інтересів, 
виконувати свої плани і завдання»;

• надзвичайно ускладнений обмін інформацією між співробітниками 
суміжних підрозділів;

• відсутність єдиних стандартів і правил структурування та передачі
інформації призводить до її спотворення. 

Серед можливих причин невдачі при систематизації:
1) непрофесіоналізм команди, що реалізує проект;
2) незалученість персоналу підприємства до процесу структуризації 

процедур і операцій (не забувайте, що саме працівники є найбільш об’єктивним 
джерелом інформації про те, як побудовані процеси насправді);

3) часткова структуризація: оскільки процедура формалізації досить 
тривала, компанія може віддати перевагу впровадженню лише частини 
процесів, що може призвести до збоїв у загальній роботі підприємства;

4) відсутність покрокової програми впровадження видозмінених процесів 
і процедур.

Усе, що описано вище, відноситься як до загальних питань структуризації 
процесів на підприємстві. У цілому, усі HR-процеси можна умовно поділити 
на кілька ключових:

• пошук і відбір персоналу;
• адаптація персоналу;
• оцінка персоналу;
• розвиток персоналу і управління кар’єрою;
• навчання персоналу;
• мотивація: оплата праці й соціальні гарантії, стимулювання;
• кадровий облік.
Основними сигналами до необхідності початку роботи можуть стати:
• збільшення штату, що займається пошуком і підбором персоналу, 

розмежування функцій за даним процесом між декількома співробітниками;
• ускладнення / зміна технологій пошуку та оцінки кандидатів;
• збільшення вимог до якості результату бізнес-процесу;
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• зниження ефективності роботи підрозділу: невиконання плану з найму 
персоналу, збільшення кількості співробітників, які не пройшли випробувальний
термін, збільшення ініціативних звільнень нових співробітників протягом 
перших 6–8 місяців роботи на підприємстві;

• збільшення матеріальних витрат, необхідних для реалізації процесу.
Усі п’ять перелічених чинників, як правило, виникають тому, що змінюються 

методи і технології роботи, зовнішні та внутрішні чинники середовища, в якому 
реалізовується процес.

Тим часом опис процесів дозволить:
• визначити неефективні способи і методи роботи, що знижують якість 

загального результату;
• сформувати якісні показники ефективного процесу і, запровадивши їх, 

збільшити його ефективність у цілому;
• виявити центри неефективних витрат і оптимізувати загальні 

матеріальні та фінансові витрати на процес;
• визначити можливі функціональні повтори – дублювання функцій 

співробітників – і розподілити функціональні завдання правильно, скоригувавши
зони відповідальності;

• сформувати необхідні регламенти та організаційні документи, що 
дозволяють власнику процесу та його суміжників – як зовнішнім, так
і внутрішнім – реалізовувати процес в необхідні терміни, а клієнтам отримати 
результат необхідної якості;

• виявити операції, які можна й потрібно автоматизувати, скоротивши 
час, що витрачається на їх виконання за допомогою ручки, олівця й величезної 
кількості папірців, приклеєних на монітор на знак піклування й поваги до своєї 
перевантаженої пам'яті.[3]

Процес управління персоналом традиційно включає чотири основні 
елементи:

1. Планування персоналу на підприємстві. 
- Кадрове планування. Визначення кількісної та якісної потреби 

підприємства в персоналі з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов.
2. Набір персоналу на підприємство (відділ рекрутингу).
- Пошук і відбір кадрів. Пошук, залучення та відбір нових працівників 

відповідно до встановлених вимог для задоволення кількісної та якісної 
потреби промислового підприємства в персоналі.

- Адаптація персоналу. Реалізація програм, спрямованих на створення 
умов для забезпечення м'якого входження нових працівників на підприємство 
і максимально швидкого досягнення встановлених нормативів.

3. Управління персоналом на підприємстві.
- Розвиток персоналу. Підготовка та реалізація програм, спрямованих 

на підвищення рівня професійних знань і розвиток працівників з метою 
підвищення їх потенціалу та збільшення внеску в досягнення цілей 
підприємства.
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- Внутрішнє призначення персоналу. Адміністративні рішення щодо 
підвищень, знижень на посаді або переведень усередині підприємства, 
що відображають цінність працівників в очах керівництва і прагнення до 
найбільш повного використання їх потенціалу.[4]

- Оцінка роботи персоналу. Визначення рівня робочих досягнень 
персоналу. Порівняння результатів роботи з наявними стандартами або цілями, 
установленими для конкретних посадових позицій.

- Контроль. Реалізація програм, спрямованих контролювати результати 
й терміни виконання роботи.

4. Звільнення персоналу з підприємства.
- Звільнення та вихід. Реалізація програм, щодо скорочення штату 

персоналу.
Незалежно від усіх елементів механізму, яких промислове підприємство 

дотримується під час пошуку і добору кадрів, процес буде успішним лише 
за умови повної інтеграції всіх елементів у загальний механізм процесу 
управління персоналом. 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Дослідження розвитку світової економіки виявило, що саме інноваційна 
діяльність є рушійним важелем суспільного прогресу. Глобальні світові 
зрушення та віртуалізація економіки змінили сам зміст інновацій. До цих змін 
слід віднести: 

1) прискорення обміну потоками знань і продаж знань; 
2) глобалізація і «віртуалізації» ринків вимагає відкритих інновацій; 
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3) споживчий попит на інноваційні товари, обумовлений екстенсивним 
поширенням технологій, стає основним орієнтиром при виборі напрямів 
реалізації інноваційних стратегій компаній; 

4) зростання попиту на інновації в умовах відкритості й віртуальності ринків 
прискорює процес формування глобальної інноваційної інфраструктури [1].

У розвинутих країнах більша половина підприємств займається 
впровадженням інновацій у виробництво. Активний розвиток інновацій 
можливий за умови розвитку інноваційної інфраструктури та міцної підтримки 
з боку держави. В Україні ж сформувалася і закріплювалася модель економіки, 
яка побудована переважно на низькотехнологічних умовах, що давало окремим 
підприємствам і галузям конкурентні переваги на зовнішньому ринку лише за 
рахунок дешевої робочої сили. Така економічна модель не потребує інновацій, 
не передбачає інвестицій у людський капітал. Важливу роль в цій ситуації 
займає низький розвиток інноваційної інфраструктури. 

Кабінет міністрів України затвердив проект «Концепції Державної 
цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури». Мета 
цієї програми – створення умов для розвитку інноваційної інфраструктури, 
надання допомоги науковцям, інноваторам та підприємствам.

У документі коротко окреслено стан на сьогодні: які є проблеми, 
як їх планують вирішувати. В Україні вже є певні інноваційні структури: 
12 технопарків, 28 інноваційних бізнес-інкубаторів, 28 інноваційних центрів. 
Діють Український інститут науково-технічної інформації та 9 регіональних 
центрів науки, інновацій та інформатизації.

Реалізація наукового потенціалу наразі не вражає. Наукові парки, навіть 
найкращий з них «Київська політехніка», демонструють досить скромні 
результати. Основними причинами, що гальмують розвиток вітчизняної 
промисловості, є низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних виробників, 
нерозвиненість внутрішнього ринку та його низька платоспроможність, відтік 
інтелектуального капіталу, застаріла інфраструктура, неефективність трансферу 
технологій. Законодавство, що мало б регулювати цю ділянку, є недосконалим 
та залишається без уваги.

Для ефективної роботи системи інновацій треба привести до сучасного 
рівня її виробничо-технологічну базу й запровадити механізми стимулювання 
інновацій. Для цього слід внести в законодавство зміни, які мали б спростити 
та внормувати створення різних видів інноваційних структур. Треба 
зробити доступними для таких структур кредити й фінансові ресурси. 
Розвинути технополіси й наукові містечка, створити механізми сертифікації та 
наукової експертизи. Серед завдань програми також названі вдосконалення 
інформаційної мережі, впровадження необхідних спеціальностей з технологічного
та економічного аудиту, патентних та маркетингових досліджень тощо. Строк 
виконання – 2017–2021 рр. [2].

Аналіз сучасних моделей інноваційного розвитку розвинутих країн 
показує, що вони загалом становлять інтеграцію таких технологій: 
інтелектуальної, що відповідає за розроблення планів, формулювання проблем 
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і пошук найефективніших рішень (вона дедалі більше набуває характеру 
колективної розумової діяльності і знаходить нові інституціональні форми, 
виходячи за межі традиційних наукових установ та університетів); 
управлінської, що покликана забезпечити реалізацію поставлених цілей 
інноваційного розвитку з урахуванням реальних часових, фінансових, 
організаційних, людських та інших ресурсів; політичної, яка охоплює різні 
чинники загальнонаціонального та регіонального розвитку, узгодженість 
інтересів, цілей і пріоритетів різного рівня, формування консенсусу учасників, 
контролю за дотриманням «правил гри». 

Узагальнюючи проаналізований досвід створення ефективної 
інноваційної інфраструктури у країнах світу, для української економіки можна 
запропонувати такі напрями удосконалення існуючої інфраструктури 
інновацій: 

1. Встановлення ефективної загальної системи управління для наукових 
досліджень та інноваційних програм, охоплюючи всіх учасників цього процесу. 

2. Надання більшої автономії державним НДІ. 
3. Розвиток мережі трансферу технологій. 
4. Розвиток інфраструктури бізнес-інновацій. 
Водночас, слід зауважити, що просте копіювання зарубіжних моделей 

створення інфраструктури інновацій без урахування економічного контексту, 
в якому ті чи інші моделі функціонують і розвиваються, не є ефективним. Саме 
тому, напрямами подальших досліджень має бути вивчення інноваційного 
середовища України з метою адаптації до нього зарубіжного досвіду.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Інтенсифікація антропогенного й техногенного навантаження на природні 
ресурси, зростання рівня забрудненості й засміченості земель спричинило потребу
запровадження якісно нових засад організації процесів їх використання, 
відновлення, збереження та охорони. Дослідження засвідчують: подальше 
виснажливе, безсистемне, хаотичне використання ресурсів природи призведе 
не лише до економічної, а й екологічної, соціальної катастрофи. Потрібно 
запровадити якісно нову модель взаємовідносин між соціумом і природно-
ресурсним потенціалом. Аналіз засвідчує, що з кожним роком вирішення 
означеної проблеми ускладнюється. Зважаючи на це Організацією Об’єднаних 
Націй у 1987р. було прийнято програмний документ, що отримав назву 
«Програма дій на XXI століття». Йдеться про запровадження засад сталого 
розвитку при використанні природних ресурсів, які дозволяють поєднати 
одночасне вирішення трьох складових відтворювального виробництва, зберегти 
природу та каталізувати соціальний розвиток людини. Сьогодні проблематика 
сталого розвитку розглядається з позицій пристосування та адаптації 
загальносвітових принципів та підходів до реального розвитку та проблем 
національної економіки. Зокрема, посилення конфліктності у сфері соціального, 
економічного, природо-охоронного забезпечення життєдіяльності населення, 
підтримання асиміляційного потенціалу природних екосистем. Реалізація нових 
засад ставлення соціуму до природи потребує докорінного врегулювання 
взаємодії між суспільством та навколишнім середовищем. В основі такого 
врегулювання – поглиблення знань щодо цінностей та особливостей взаємодії, 
що виникають у процесі виробництва, споживання, трансформування речовини 
та енергії до нових виглядів та вимірів, що, переважно, стосуватиметься 
пізнання як природних, так і соціальних закономірностей буття людини, 
виявлення новітніх закономірностей та територіальної організації суспільства 
[1, с. 101].

Імплементація нових підходів до відтворення природно-ресурсного 
потенціалу з урахуванням не лише економічного зиску, а й збереженням 
екології, розв’язанням соціальних завдань, на наше тверде переконання є, було 
та буде складним процесом, оскільки нинішні цінності соціуму спрямовані 
передусім на задоволення матеріальних інтересів, надмірне збагачення. 
При цьому в абсолютній більшості випадків досягнення поставленої 
мети досягається соціумом за рахунок фізичного знищення природно-
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ресурсного потенціалу. У результаті цього зростає інтенсивність техногенних 
і антропогенних катастроф, почастішали непередбачувані природні катаклізми.

Складність полягає, передусім, у тому, що руйнування природно-
ресурсного потенціалу нині носить загрозливий, мало контрольований 
характер, у результаті чого зникають ліси, зменшуються запаси водних 
ресурсів, депопулюють флора й фауна, та, в кінцевому рахунку, суттєво 
порушується природний баланс між органічним і неорганічним світом. Перехід 
на засади сталого розвитку стане можливим завдяки реальним діям адекватних 
державних структур, спрямованих на збереження й охорону природи. 
Не нарощування обсягів залучення в обіг природних ресурсів, а їх збереження 
й охорона створить передумови імплементації засад сталого розвитку.

Передусім це стосується лісових ресурсів, заготівлі ліквідної деревини.
Зокрема, в Карпатському макрорегіоні за останні 16 років обсяги заготівлі лісу 
постійно зростали (табл. 1)

Таблиця 1
Україна 11261.7 15244.3 16145.6 18021.9 18333.2 19267.7 19605.7
Закарпатська 906.7 1032.3 1003.7 1188.9 1372.4 1451.2 1323.9
Івано-
Франківська

518.0 784.6 923.2 1107.4 1141.5 1223.6 1213.2

Львівська 774.1 1036.2 1106.8 1266.4 1261.9 1284.4 1242.9
Чернівецька 569.3 804.3 899.9 951.1 931.4 828.5 750.9
Разом по 
макрорегіону

2768.1 3657.4 3933.0 4513.8 4707.2 4787.7 4530.9

Вирубування лісів призвело до оголення площ гірських Карпат. До речі, 
площі під посадкою лісів в рази менші у порівнянні з площами вирубки.

Імплементація еколого-економічних засад відтворення природно-
ресурсного потенціалу в контексті сталого розвитку стане можливою за умови 
формування в Україні реальної загальнодержавної Програми збереження 
та охорони природних ресурсів. Формування цього стратегічного документу 
варто доручити науковцям. Саме наукові кадри були, є та залишаються 
найбільш незалежними особами, які володіють адекватними науковими 
знаннями, що можна практично використати у процесі запровадження засад 
сталого розвитку. При цьому, на наше глибоке переконання, архітектоніка 
запровадження відтворення природно-ресурсного потенціалу з використанням 
концепту засад сталого розвитку має бути сформована в якісно новому форматі. 
Йдеться про зміну учасників і виконавців трансформаційних перетворень, 
у яких ключова роль має бути надана об’єднаним територіальним громадам 
(ОТГ). Саме таким чином буде досягнуто вирішення проблеми, що стосується 
індиферентності значної кількості громадян до довкілля, природно-ресурсного 
потенціалу. Сподіватись на те, що високопоставлені чиновники розв’яжуть 
проблеми належного використання, збереження та охорони природних ресурсів 
на засадах сталого розвитку в межах тієї чи іншої ОТГ, не слід. В даному 
випадку економічну модель розвитку слід будувати з використанням принципів 
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децентралізації. Саме громада має всі можливості реальної імплементації 
моделі сталого розвитку. З цією метою в кожній територіальній громаді слід 
розробити конкретну програму, заходи використання й охорони природних 
ресурсів, які би реально створили передумови збереження, поліпшення та 
охорони землі, лісів, водних ресурсів, флори та фауни з використанням моделі 
сталого розвитку.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ: АНАЛІЗ, 
ПРОГНОЗУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Процес прийняття науково обґрунтованих рішень в підприємницькій 

діяльності, менеджменті тісно пов’язаний з використанням економіко-
математичних методів та моделей. Поширеною методикою опису, аналізу 
й прогнозування економічних процесів є моделювання. Моделювання – одна 
з основних категорій теорії пізнання, дослідження явищ, процесів або систем 
об’єктів шляхом побудови і вивчення їхніх моделей [1]. Економіко-
математичне моделювання має на меті дати об’єктивний і несуперечливий 
прогноз, який ґрунтується на вивченні техніко-економічних тенденцій 
і закономірностей, що склалися в минулому чи поточному періодах, базуються 
на наявних ресурсах (фінансових, сировинних, людських та інш.), виявлених 
потребах економіки та їх динаміці [1, 3].

У даній роботі висвітлена проблематика доцільності застосування 
математичних методів моделювання й прогнозування в економічних 
дослідженнях і практичній діяльності в новітніх реаліях світового 
глобалізованого простору, науково-технічного прогресу, розвитку технологій. 
Особливий наголос робиться на розвитку стохастичних моделей як одному 
з нових напрямків розвитку економічної науки. Проведено опис сфер 
застосування економіко-математичних моделей в сучасній практичній 
і науковій діяльності.
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Вважається, що труднощі впровадження культури моделювання 
у практичну діяльність в значній мірі пов’язані зі складністю опису 
економічних процесів, особливостей їх перебігу тощо. Природа новітніх 
економічних процесів дійсно занадто складна, що легко проілюструвати навіть 
на прикладі функціонування і взаємодії складових сучасного логістичного 
ланцюга «сировина – виробництво – споживач», компонентами якого є: 
закупівельна логістика; логістика виробничого процесу; управління запасами; 
транспортна і збутова логістика, розподіл ресурсів (сировинних, фінансових, 
матеріальних, трудових та інше). Така складність довгий час була і зараз 
продовжує бути вагомим аргументом для обґрунтування неможливості 
моделювання і прогнозування сучасних реалій господарювання [4]. 

Але економіка як галузь знань перебуває на межі природничих, технічних 
і соціальних наук, тому арсенал її методів містить і математичний, і логіко-
аналітичний апарат. Прикладна математика – це потужній інструментарій 
моделювання, аналітики і, як результат, прогнозування процесів будь-якої 
природи. Побудова й аналіз моделі базується на єдності аспектів: теоретичного, 
аналізу емпіричної інформації та якісного аналізу. Синергія наук – математики, 
соціології й економіки на фоні бурхливого розвитку комп’ютерних технологій 
породила дуже потужню науку – економічну кібернетику. 

Спектр економіко-математичних моделей широкий як з позиції 
економічної постановки на мікро- і макрорівнях, так і у виборі математичної 
моделі й методів її розв’язання [3]. Світовий досвід показує: моделювати можна 
об'єкт будь-якої природи і будь-якої складності. Практичне впровадження 
математичних методів в економіці, синергійна взаємодія двох наук –
математики й економіки, особливо проявилися з бурхливим розвитком 
інформаційних технологій, що забезпечило використання потужних 
обчислювальних і аналітичних можливостей для прогнозування і моделювання 
економічних явищ і процесів.

Тобто, з одного боку, підприємницька й інші види економічної діяльності 
в Україні все більше занурюються в новітні світові глобалізаційні реалії, які 
характеризуються як стохастичні: умови невизначеності, нестабільності, 
непередбачуваності розвитку процесів. Маємо багатофакторність і багато-
векторність впливу політичних, економічних, фінансових, правових, 
соціальних, екологічних та інших інституційних чинників на «стабільність» 
функціонування підприємства, успішність реалізації інвестиційного проекту 
тощо. З іншого боку, світовий досвід дає зразки успішного застосування 
процесу моделювання в будь-якому виді людської діяльності: економічній, 
підприємницькій, науковій, соціальній та інше на мікро- та макрорівнях. 

Так, економетричне моделювання дає можливість аналізу кількісних 
взаємозв’язків між економічними показниками на основі емпіричних 
спостережень, побудови функціональних взаємозв’язків. Сучасна економетрика 
не лише розробляє новий аналітичний інструментарій, а й вивчає нові сфери 
свого застосування. 
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Методи й моделі імітаційного моделювання дозволяють проаналізувати 
поведінку системи шляхом створення її комп’ютерної моделі, знаходячи 
широке застосування в задачах моделювання підприємницької діяльності, 
оцінки поведінки споживача, визначенні цін, в процесі створення систем 
масового обслуговування та інше. 

Економіко-математичні моделі планування й управління можна поділити 
на такі групи: оптимізаційні методи та моделі; ймовірностно-статистичні 
методи з врахуванням елементів невизначеності в економічних процесах 
і явищах; економетричні моделі; методи побудови й аналізу імітаційних 
моделей; теорія ігор, методи аналізу конфліктних ситуацій [1, 3].

Інвесторів, звісно, цікавить аналіз беззбитковості, період окупності 
інвестиційного проекту, прогнозування грошових потоків, явні й неявні вигоди 
і витрати проекту, альтернативна вартість, показники оцінки ефективності 
інвестиційних проектів, методи аналізу й оцінки ризиків при інвестуванні 
капітальних вкладень (статичні й динамічні економіко-математичні моделі). 

При прийнятті рішень в менеджменті виробничих систем та обслуговування
використовуються: моделі технологічних процесів, зокрема, моделі контролю 
і управління; моделі забезпечення якості продукції, зокрема, моделі оцінки 
і контролю надійності; моделі масового обслуговування; логістичні моделі 
(закупівельна, транспортна, збутова, виробнича логістика); імітаційні та 
економетричні моделі діяльності підприємства [3]. 

Процес прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, 
особливо в умовах стохастичної невизначеності, нестабільності сучасної економіки, 
тісно пов’язаний з використанням понятійного апарату й інструментарію
економіко-математичного моделювання з використанням сучасних здобутків 
методів оцінки ризиків [2]. Ефективними методами аналізу обставин 
невизначеності є аналіз чутливості та аналіз міри ризику. Стратегія ризик-
менеджменту – це мистецтво планування, спрямоване на керування ризиками. 

Світова практика дає зразки моделювання не лише підприємницької 
діяльності, а й складання економічних прогнозів на макроекономічному рівні. 
До таких моделей відносяться, наприклад, однофакторні та багатофакторні 
моделі коливання валютних курсів, економічного зростання, економічного 
розвитку, моделі розподілу національного доходу, структурні, міжгалузеві, 
галузеві моделі, сіткові моделі, розподілу заробітної плати і доходів та інші [3]. 
Об’єктом моделювання можуть бути наслідки реформ грошової, бюджетної 
й податкової політики, зміна рівня цін на енергоносії, внутрішні та зовнішні 
зміни економічного середовища тощо. З точки зору використання математичного 
інструментарію (побудова й розв’язок математичної моделі є другим і третім 
етапом моделювання після побудови економічної моделі) такі моделі 
характеризуються великою кількістю рівнянь, кожне з яких описує певний 
аспект економічного розвитку. 

Так, Бруклінська модель призначена для аналізу і довгострокового 
прогнозування економіки США. Містить 30 галузевих блоків, 68 стохастичних 
рівнянь, оперує 200 ендогенними та 100 екзогенними змінними. Значення цієї 
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моделі в тому, що вона вперше продемонструвала можливість практичного 
впровадження потужних макроекономічних моделей у практику. Уортонська 
модель призначена для довгострокового прогнозування економіки. Складність 
математичної постановки: 265 рівнянь і 324 тотожностей, які описують 
47 галузей економіки, містить в собі нелінійні економетричні залежності. 
Найбільш поширеною на практиці стала макроекономічна модель Франції під 
назвою FIFI. 2000 рівнянь математичного опису характеризують поведінку 
суб’єктів господарювання та елементи фінансового моделювання. Друга версія –
динамічна багатосекторна модель DMS, яка описує 13 галузей економіки, 
містить 1300 рівнянь, 300 з яких характеризують поведінку суб’єктів 
господарювання. 

Подібні макроекономічні моделі існували й в Україні. Одна з них –
макромодель прогнозування УКР-МАКРОЗ має блокову структуру і включає 
шість підсистем: виробництво, зайнятість і безробіття, фонди та капітальні 
вкладення, фінанси та податки, соціальна сфера, ринок товарів і послуг. 

Отже, засобом вивчення закономірностей розвитку процесів є економіко-
математична модель. Складність перебігу новітніх процесів на фоні стрімкої 
світової глобалізації лише мотивує інтерес науковців і практиків до розробки 
й впровадження наукових методів моделювання і прогнозування економічних 
процесів і явищ, до кількісної і якісної оцінки ризиків, які супроводжують 
будь-який вид життєдіяльності людини чи суспільства в цілому. Екзистенціальна
природа людини прагне прогнозувати й моделювати, знати результати своєї 
діяльності, своє майбутнє. Головне призначення прогнозування як однієї 
з форм планової діяльності полягає в аналізі та виявленні основних 
закономірностей і тенденцій розвитку системи, передбаченні змін умов 
і факторів цього розвитку, створенні наукової бази для розробки довгострокової 
економічної політики, вибору бізнес-моделі підприємства тощо. Прийняття 
раціональних і виважених господарських рішень в інституційних умовах 
невизначеності – основа успішної діяльності підприємства. Науково-технічний 
і технологічний прогрес, розвиток інформаційних технологій і програмного 
забезпечення розширили потенційні можливості впровадження інструментарію 
економіко-математичного моделювання на практиці.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ 
РИНКОВОЇ МЕРЕЖІ РЕГІОНУ

Практика розвитку промислових кластерів, асоційованих мереж, 
технологічних парків стає все більш популярною в світовій спільноті, 
як на міжнародному так і на національному та регіональному рівнях. 
У розвинутих країнах та країнах з перехідною економікою політичні керівники 
держав все більше орієнтуються на стратегію розвитку мегаполітичних, 
мезоринкових мереж та кластерних об'єднань, головним чином, з метою 
повторення успіху, якого досягнули країни та регіони (наприклад, США –
«силиконова долина», Японія – «промислово – технологічна мезаструктура 
Хоккайдо», Індія – «технополіс Бангалор»), які змогли сформувати найбільш 
конкурентоспроможні виробничі системи.

Політика, спрямована на створення всередині регіонів, у взаємодії 
з управлінням галузями, мережевими структурами, сприяє реалізації концепції 
економічного розвитку. Ця концепція затверджує відхід від традиційних 
програм економічного розвитку, раніше спрямованих, головним чином, 
на розвиток індивідуальних підприємств, об’єднань та фірм. Політика розвитку 
ринкових мереж (кластерів, технопарків, бізнес-інкубаторів) базується 
на принципах промислового маркетингу, взаємозв’язку підприємств, фірм 
та галузей промисловості. Розвиток ринкових мереж було викликано 
необхідністю створення нового класу виробничих систем в умовах глобалізації 
та регіоналізації економічної активності. Практика 90-х років ХХ століття 
в США, Японії та ряді країн ЄС продемонструвала успішну діяльність великої 
кількості різних кластерів та інтеграційних мереж компаній, зокрема
транснаціональних (ТНК), які довели свої конкурентні переваги у порівнянні 
з традиційними структурами. Одночасні тенденції глобалізації та регіоналізації 
з урахуванням процесів трансформації народно – господарського комплексу, 
зокрема, основного – промислові галузі надають національній та регіональній 
владі сприятливі можливості для вдосконалення своєї політики економічного 
розвитку.

Вибір кращих територій для ділової активності провідних промислових 
галузей обумовлений непростою задачею: розмістити і реалізувати бізнес і його 
прогресивні ідеї в найбільш сприятливому місці, виходячи з необхідності 
створити синергічний ефект від сукупного зв’язку відносин, що виходять 
далеко за рамки можливостей індивідуальних підприємств або компаній. 
Це стало можливим завдяки інноваціям інформаційних технологій, які сприяли 
появі глобальних мережевих систем, а також полегшили доступ до розвинених 
і знову виникаючих ринків, запустили кепкову реакцію міжнародних з’єднань 
і глобалізували споживчу культуру [1]. Транснаціональні та мультинаціональні 
виробничі компанії, фінансові та різноманітні посередницькі комерційні 
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структури глобально конкурують за право розмістити виробництво або 
проводити свої операції в найбільш сприятливих, менш витратних для бізнесу 
сферах. Насамперед, швидко зростаючі технології передових галузей 
промисловості та компаній, що випускають наукоємні продукти, прагнуть 
знайти регіони, що мають необхідну техніко-технологічну інфраструктуру 
та професійну робочу силу. У зв’язку з цим умови, якими володіють регіони 
або території, визначають їх конкурентні переваги.

Національна регуляторна політика, податкове законодавство та дії інших 
законодавчих структур, стратегія розвитку базових галузей, що визначають 
характер та специфіку формування регіональних виробничих та ринкових 
мереж, місцевого ділового клімату, які можуть виявитися сприятливими 
(взаємодіючими) або завдаючи ми шкоду в результаті реалізації цілей швидкого 
територіального економічного розвитку. Крім того, національні тенденції 
в області децентралізації управління та приватизації промисловості реалізуються
в рамках регіонів і муніципалітетів і нерідко роблять непередбачувані фінансові 
та економічні наслідки. Вельми значні для територіального економічного 
розвитку реалізовані національні програми державного інвестиційного 
фінансування та спеціальні проекти (регіональні програми) стимулювання 
розвитку тих територій та регіонів, які здатні розвиватися на принципах 
маркетингу розширеної взаємодії між собою партнерські зв’язки та здійснення 
необхідних зусиль на ефективне використання місцевого потенціалу та ресурсів.

У сучасних умовах керівництво базових галузей народногосподарського 
комплексу країни вважають за краще розміщувати свої виробничі потужності 
в межах міської межі, що особливо характерно для старопромислових регіонів 
України, через очевидний агломіраціонний економічний ефект – наявність 
розвинених ринків, інфраструктури, професійного ринку праці, здійснення 
наукової діяльності, доступних баз даних по іншим підприємствам, фірмам 
і організаціям. Пріоритетні можливості економічного розвитку міських 
територій багато в чому залежать від професійного рівня управління містом, 
рівнем взаємодії з керівництвом галузей і від ступеня розвиненості його 
комунального господарства, а саме: достатньої наявності або відсутності 
електро-, водопостачання, санітарно-екологічних та транспортних умов, 
телекомунікацій, наявності площ для подальшого розвитку міського 
господарства. До числа істотних для територіальної економіки факторів, 
що відбиваються на продуктивності місцевої робочої сили, відносяться рівні 
розвитку житлового господарства, охорони здоров'я, забезпеченість ВНЗ, 
наявність підготовлених фахівців та ін.

Зростаюча в середовищі компаній родинного профілю тенденція 
розміщувати свої виробництва і функціонувати в якомога більшій географічної 
близькості в останні роки стала домінуючою, формує темпи територіального 
економічного розвитку. Глобалізація проявляється в повній сумісності 
з процесами локалізації конкурентних переваг в різних видах діяльності 
і галузях промисловості. Розробникам стратегії економічного розвитку відомо, 
що об'єднання підприємств в кластери або міжфірмові ділові мережі дозволяє 
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їм підвищувати рівень інноваційності та конкурентоспроможності на ринку. 
Ринкові мережі та кластери дозволяють малим і середнім фірмам комбінувати 
переваги малосерійного виробництва з великомасштабним підходом. Є багато 
прикладів процвітання країн і регіонів завдяки відповідної цілеспрямованої 
політики розвитку та підтримки ділових мереж, і кластерів владою як на місцевому, 
регіональному, так і національному рівнях. Ділові мережі та кластери фірм –
це елементи глобалізації одного порядку. Спільних рис у них більше, ніж 
відмінностей.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Як свідчить практика виконання інноваційних проектів на 

машинобудівних підприємствах, точне співпадіння планових та фактичних 
термінів виконання інноваційних проектів на підприємствах є ідеальною 
ситуацією. Наявність розходжень між ними є досить частою, що наглядно 
видно з даних табл.1.

Підприємство Рік Кількість 
проектів

Розходження між плановими та 
фактичними термінами виконання, %%
0 0-10 10-

20
20-
30

30-
40

>40

ВАТ „Укрелектромаш” 2014 7 0 0 2 3 2 0
2015 11 0 1 2 3 4 1
2016 6 0 0 1 3 2 0
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ВАТ „Електромашина” 2014 4 0 0 1 1 2 0
2015 5 1 1 0 3 1 1
2016 8 1 0 2 2 3 1

ВАТ „Електроважмаш” 2014 12 1 3 4 3 2 0
2015 18 3 3 3 6 4 2
2016 7 0 2 1 1 2 1

ГП „ХЕМЗ” 2014 5 0 0 0 3 1 1
2015 5 1 0 2 2 1 0
2016 7 0 0 2 2 3 0

ВАТ „ХТЗ” 2014 22 2 3 5 6 4 2
2015 17 1 0 5 7 4 3
2016 16 0 0 7 4 3 2

ВАТ „Гідропривод” 2014 10 0 1 3 0 5 1
2015 12 2 0 3 7 1 1
2016 14 1 2 0 6 2 3

ВАТ „Електрощитовий завод” 2014 4 0 0 1 0 2 1
2015 2 0 0 0 1 1 0
2016 5 0 1 2 0 2 0

Таблиця 1. Співставлення фактичних та планових термінів виконання закінчених 
інноваційних проектів на машинобудівних підприємствах м. Харкова

У табл.1 ми навели тільки результати виконання кінцевих термінів 
виконання інноваційних проектів. Ми вважаємо, що досить цікавим є також 
аналіз структури загального терміну виконання проекту, а також аналіз 
відповідності планових та фактичних термінів виконання окремих етапів 
(стадій) інноваційного проекту. Проведені нами дослідження показують, що 
частіше всього початкові стадії інноваційного проекту виконуються 
повільніше, з часом при переходу до центральних та заключних стадій проекту 
темпи його виконання зростають. 

У загальному випадку може бути декілька основних сценаріїв виконання 
інноваційного проекту. 

сценарій „А” – відтворює повне співпадіння планових та фактичних
термінів виконання інноваційного проекту і відповідає ідеальним умовам 
роботи, фінансування та матеріально-технічного забезпечення проектів
і в практиці роботи машинобудівних підприємств, як показує досвід їх 
інноваційної діяльності в різних сферах, зустрічається досить рідко; 

сценарій „В”– містить в собі такий стан справ, коли фактичні терміни 
виконання окремих робіт по проекту випереджають планові і в підсумку 
загальний термін виконання проекту настає значно раніше запланованого; 

сценарій „С” – відтворює такий стан виконання інноваційного проекту, 
коли на протязі всього терміну здійснення робіт мають місце незначні 
розходження між плановими та фактичними термінами виконання окремих 
стадій проекту, тобто темпи створення новації такі, що дозволяють в підсумку 
успішно завершити всі роботи по проекту; 

сценарій „D” – відповідає ситуації, коли на початкових етапах виконання 
інноваційного проекту має місце певне відставання від за планових термінів, 
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колектив працює не на повну потужність, потім з плином часу темпи виконання 
робіт від стадії до стадії підвищуються і в підсумку загальний термін виконання 
проекту хоча і не відповідає запланованому;

сценарій „E” – відповідає такій ситуації з виконанням інноваційного 
проекту, коли з самого початку його виконання має місце невідповідність 
планових термінів фактичним практично по всім стадіям і в підсумку загальний 
фактичний термін виконання проекту суттєво відрізняється від того, що було 
заплановано на початку виконання проекту;

сценарій „F” – відтворює повністю незадовільний стан виконання навіть 
початкових стадій інноваційного проекту, що в підсумку може привести до 
прямого невиконання робіт по окремим стадіям і в цілому по проекту або може 
призвести до виконання проекту в терміни, які в подальшому не мають ніякого 
сенсу (результати проекту будуть просто непотрібними).

На рис. 1 відтворено можливі ситуації, які можуть мати місце 
на машинобудівному підприємстві при виконанні інноваційних проектів. 

100%

7 5 %

5 0 %

2 5 %

0

В ідсоток виконання інновац ійного  проекту, П факт

tпр

Т ер м ін  в и ко н а н н я
 п р о ек т у , tп р

0 ,5 tп р
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Рисунок 1 – Графічна ілюстрація моніторингових ситуацій по термінам виконання 
інноваційних проектів в цілому та їх окремих стадій

З рис.1 слідує, що сценарії „В” та „F” відтворюють такий стан виконання 
інноваційного проекту, коли темп виконання робіт суттєво відрізняється від 
запланованого: фактичний темп значно випереджає плановий (сценарій „В” –
в цьому випадку поставлена задачу буде виконана значно раніше встановленого 
терміну) або значно відстає від нього (сценарій „F” – в цьому випадку 
ймовірність виконання поставлених завдань в задані або хоча б більш-менш 
прийнятні терміни досить невисока). Ці два сценарії свідчать про досить низьку 
якість планування робіт по виконанню інноваційного проекту. І при наявності 
сценарію „В”, і при наявності сценарію „F” має місце невідповідність оцінки 
відповідними службами машинобудівного підприємства обсягів робіт по проекту
та продуктивності праці по його виконанню: при наявності сценарію „В” – в бік 
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заниження обсягів робіт по проекту та продуктивності праці по його 
виконанню, при наявності сценарію „F” – в бік завищення обсягів робіт 
по проекту та продуктивності праці по його виконанню.

У найбільш простому варіанті елементи моніторингу ситуацій, що 
наведені вище, включають в себе порівняння відхилень фактичного (реального) 
на даний період часу відсотку виконання робіт по інноваційному проекту від 
запланованого: 

фактпл
заг

факт

заг

пл
вик ППО

О
О

ОП  %100%100 , (1)

де ΔПвик – значення відсотку фактичного недовиконання (при 
позитивному значенні ΔПвик) або перевиконання (при від’ємному значенні 
ΔПвик) робіт по інноваційному проекту, що аналізується, в порівнянні 
з плановими показниками на даний період часу; Опл – плановий обсяг робіт 
по інноваційному проекту; Офакт – фактичний обсяг робіт по інноваційному 
проекту; Ппл – плановий відсоток виконання робіт по інноваційному проекту 
на даний період часу; Пфакт – реально досягнутий відсоток виконання робіт 
по проекту на даний період часу.

Аналіз залежності (1) дозволяє зробити наступні висновки: 
якщо ΔПвик >0, то в цьому випадку має місце випередження графіку 

виконання робіт (реалізується сценарій виконання інноваційного проекту. „В”); 
якщо ΔПвик <0, то в цьому випадку має місце відставання від графіку 

виконання робіт (реалізується сценарій виконання інноваційного проекту. „D”, 
„Е” або „F” в залежності від розміру відставання);

якщо ΔПвик = 0, то в цьому випадку має місце повне співпадіння
планового та фактичного графіку виконання робіт (реалізується сценарій 
виконання інноваційного проекту. „А”);

сценарій „С” може мати місце в любому з вище перелічених варіантів 
значення ΔПвик в залежності від стадії (етапу) виконання інноваційного проекту.

Проведений вище аналіз свідчить про те, що значення ΔПвик характеризує 
тільки поточний (крапковий) стан виконання інноваційного проекту, зовсім 
не враховує вже виконані та наступні завдання по проекту та, як нам 
представляється, не дозволяє отримати в повній мірі об’єктивну картину про 
розвиток і стан виконання робіт по інноваційному проекту.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СФЕРІ ПОСЛУГ
В умовах глобалізації, динамічності, плинності та мінливості 

економічного середовища у світі та в Україні зокрема, для утримання своїх 
позицій на ринку та забезпечення конкурентоспроможності сучасні 
підприємства та організації повинні вчасно реагувати на зміни в зовнішньому 
середовищі, відповідно влучно передбачати, планувати, реалізовувати та управляти
процесом змін в організації. Проте варто наголосити на тому, що, зважаючи 
на специфіку діяльності підприємств різних галузей, єдиного підходу 
до визначення змін в цілому та трактування наукової категорії «управління 
змінами» в сфері послуг сьогодні немає. Відповідно теорія управління змінами 
є досить перспективним науковим напрямком, який динамічно розвивається. 

Різні аспекти теорії та практики управління змінами в організації знайшли 
своє відображення у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема 
І. Адізеса, Т. Бауліної, Р. Бекхарда, Т. Гвініашвілі, Т. Гринько, Р. Дафта, 
П. Друкера, Е. Кемерона, Д. Коттера, Г. Мінцберга, Д. Найпака, О. Пащенко, 
Г. Хамела, Дж. Харінгтона, П. Шварца та інших. Спираючись на аналіз 
проведених досліджень різними вітчизняними та зарубіжними вченими, можна 
відзначити, що вивченням проблеми управління змінами на підприємстві 
займались переважно іноземні науковці, водночас частка наукових праць 
вітчизняних дослідників з даної проблеми вкрай незначна і спрямована на 
аналізування цієї категорії та її методології на промислових підприємствах, 
підприємствах зв’язку, металургії тощо. Проте сьогодні, зважаючи на стрімкий 
і динамічний розвиток сфери послуг в цілому та закладів гостинності зокрема, 
концептуальну зміну їх «векторності» та спрямованості, виникає необхідність 
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дослідження особливостей управління змінами в сфері послуг, як важливого 
показника економічного зростання галузі.

На сучасному етапі розвитку управління змінами як наукової категорії 
єдиного і однозначного тлумачення цього поняття немає. Це зумовлено різними 
аспектами досліджень науковців у напрямку управління змінами, спираючись 
на які найпоширеніші визначення категорії «управління змінами» можна 
розділити на чотири групи: 

 управління змінами як процес (П. Друкер, Дж. Коттер, Е. Етосу, 
Р. Паскаль, Т. Бауліна, Д. Воронков, С. Стеців),

 управління змінами як система (К. Левін, Л. Грейнер, М. Бірі тощо),
 управління змінами як стратегія (А. Слівотскі, Г. Хамел, П. Шварц),
 управління змінами: оновлення замість трансформації (Г. Мінцберг, 

І. Адізес, Т. Бауліна, Т. Гвініашвілі, Д. Найпак).
На початку ХХІ ст. дослідження процесу управління змінами в цілому 

переходять на новий рівень. Це зумовлено інтенсивністю, а іноді й реактивністю
змін, що відбуваються в суспільстві. В умовах перехідних і трансформаційних 
процесів, які проходять на сучасному етапі в державі, управління змінами, 
як інструмент економічного розвитку і зростання виробничого і невиробничого 
секторів, потребує розгалуження і методологічної адаптації до кожної галузі, 
яку потрібно розвивати. 

Одним із вагомих складових невиробничого сектору є сфера послуг – так 
званий третинний сектор економіки, який включає економічну діяльність, 
пов'язану з послугами. Сферу послуг часто відносять до постіндустріального 
економічного устрою. В економічно розвинутих країнах ця галузь складає 
основну частину економіки (більше 50 %), решту якої займає промисловість 
і сільське господарство та ін. 

Розглядаючи економіку країни в рамках гіпотези чотирьох секторів, 
сферу послуг від двох інших галузей (промисловість, сільське господарство) 
відрізняє результат «виробництва», фінальною стадією якого є надання послуг, 
а не виготовлення товарів. 

З метою адаптації категорії «управління змінами» до сфери послуг 
доцільно проаналізувати відмінності між послугою і товаром, як економічними 
термінами (табл. 1). 
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз властивостей товарів і послуг, як економічних категорій

Властивість
Відмінні особливості

Товар Послуга

Що це?
вироблений продукт, призначений 

для продажу чи обміну.
дії, результат яких споживається в 

процесі їх надання

Форма
помітний,

має матеріальну оболонку
невловима,

це певний процес

Питання 
ціноутворення

відома формула обрахунку:
ціна складається із собівартості, 

відсотка прибутку виробника 
і продавця, зарплат, вартості 

упаковки, податків, транспортних 
витрат тощо

важко обґрунтувати:
формування ціни на послугу часто 

викликає труднощі

Стандартизоване 
виробництво

повинен відповідати нормативним 
вимогам, виготовляється за 
технологіями, встановлений 

порядок виробництва

надати двічі однаково неможливо
якість залежить не лише від 

постачальника, а й від чіткості 
формулювання запиту та 

завантаженості у певний момент часу

Співвідношення 
виробництва і 
споживання 

Виробництво
споживач, як правило, 

не присутній під час процесу 
виготовлення

безпосередня участь споживача,
який впливає побажаннями 

і вимогами на кінцевий результат
Споживання

виробляється і пропонується 
споживачеві в різних місцях 

і часових проміжках

одночасність
виробництва і споживання

 складено автором

Аналіз особливостей категорії «послуга» в цілому і її відмінностей від 
«товару» дає можливість стверджувати, що управління змінами в сфері послуг 
має ряд відмінних властивостей від управління змінами на виробництві.

Управління змінами в сфері послуг – це комплексний процес, 
спрямований на розроблення системи заходів щодо планування, виробництва, 
реалізації та контролю якості надання послуг з використанням нових форм, 
методів і механізмів, які диктує сучасний ринок.

Сфера послуг включає всі види комерційних послуг, які спираючись 
на ієрархічну систему потреб людини Клейтона Альфреда, умовно можна 
розділити на три групи (рис. 2).
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Рис. 2. Класифікація послуг відповідно до ієрархії потреб К. Альфреда*
 складено автором

Виходячи із широкоспектральності сфери послуг, для кожної групи 
в цілому, та будь-якого виду послуг зокрема, характерні свої особливості 
процесу управління змінами. З огляду на те, що послуги харчування, проживання і 
відпочинку відносяться до первинних потреб людини, доцільно визначити 
особливості управління змінами у закладах, що їх надають. 

У галузі сфери послуг послуги харчування і проживання надаються 
у закладах готельно-ресторанного бізнесу. Влучне та своєчасне впровадження 
змін в діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу дає можливість 
трансформації екзистенціальних потреб, які задовольняються в цих закладах, 
через соціальні до потреб розвитку, що зумовлює необхідність постійного 
вдосконалення якості надання послуг споживачам на всіх етапах їх 
виробництва.

Відповідно до специфіки та властивостей даних послуг, управління 
змінами в готельно-ресторанному бізнесі – це комплексний процес, 
спрямований на розроблення системи заходів щодо планування, виробництва, 
реалізації та контролю якості надання послуг з використанням нових форм та 
методів обслуговування гостей, механізмів та моделей управління закладом, 
концепцій діяльності бізнес-середовища та інструментів кадрових змін, які 
диктує сучасний ринок. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 
У КОМПАНІЯХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Стратегія розвитку малого бізнесу спрямовує компанії на зростання 
ефективності їх функціонування, зосереджуючи увагу на життєво важливих 
сферах діяльності, включаючи маркетинг, партнерство та розвиток працівників. 
Ефективне стратегічне управління може допомогти підприємствам малого 
бізнесу прийняти правильні управлінські рішення, підвищити результативність 
діяльності, отримати та зберігати міцні позиції у своїй галузі.

Яка різниця між підприємствами, що ведуть успішну діяльність, та 
підприємствами, що знаходяться завжди у режимі виживання? Це все зводиться 
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до того, що всі успішні підприємства мають чітку маркетингову стратегію, 
яка впливає на успішність їх бізнесу.

На жаль, багато власників малого бізнесу настільки захоплюються 
тактичними щоденними операціями, такими як створення веб-сайту, 
відправлення електронної пошти, твітування, реклама, оптимізація цільової 
сторінки, ведення блогів тощо, що вони не встигають працювати над рішеннями, 
які мають довгострокові результати та впливають на результативність 
тактичних дій.

Стратегія підприємства – це упорядкована в часі система пріоритетних 
напрямків, форм, методів, засобів, правил, прийомів використання ресурсного, 
науково-технічного і виробничо-збутового потенціалу підприємства з метою 
економічно ефективного вирішення поставлених завдань і підтримки 
конкурентної переваги [1, 3]. Маркетингова стратегія є основою для створення 
обізнаності, генерування інтересів, просування товарів чи послуг та постійного 
залучення клієнтів. 

Є багато речей, які слід враховувати при розробці успішної стратегії, 
але існує п'ять ключових питань, які формують стратегічні рішення: Перед тим, 
як почати вести свій бізнес, слід відповісти на кожне з цих питань.

1. Хто Ваш цільовий клієнт? Насамперед, необхідно чітко визначити 
цільових клієнтів. У будь-якого бізнесу є своя цільова аудиторія – їх кращі 
клієнти. І чим більше компанія буде їх знати, тим краще для неї, тому що 
менеджмент зможе націлювати свої основні маркетингові заходи тільки 
на «потрібних» людей, і не витрачати часу, сили та гроші на тих, хто нічого 
у вас не купить. Це означає, що ви повинні сказати «ні» іншим клієнтам, які 
можуть купувати у вас, але які явно погано підходять для вузького 
фокусування. Досить часто проблема у відсутності ефективного існування 
бізнесу полягає у необмеженості цільового визначення ринку. 

2. У якій сфері існує Ваш бізнес? Тобто якими словами можна описати вашу 
діяльність. Наприклад, Starbucks – «високоякісна кава», Ecco – «взуття для 
життя» [2, 4]. Багато власників бізнесу дуже складно формулюють описання 
своєї діяльності, тому клієнти не впевнені у конкретних діях цього бізнесу, що 
призводить до зниження ефективності маркетингової діяльності компанії. 
Тобто якщо хтось не зможе чітко згадати сутність вашої діяльності через місяць 
після того, як ви їх зустрінете, вони ніколи не розуміли, що ви робите в першу 
чергу.

3. Яка унікальність Вашого бізнесу? Унікальність продукту повинна 
висвітлити одну (або дві) основні переваги, а не довгий список всіх речей, 
які робить ваш продукт. Покупці купують не паперові серветки, а Kleenex, 
не МР3-плеєри, а iPod і не смартфони, а iPhone.

4. Хто є Вашими основними конкурентами? Вивчаючи споживачів, не варто 
забувати про конкурентів. Знаючи сильні і слабкі сторони конкурентів, можна 
оцінити їх потенціал та цілі, справжню і майбутню стратегію, що дозволить 
фірмі точніше сформулювати власну стратегію. Таким чином, можна збільшити 
власні переваги в конкурентній боротьбі за рахунок концентрації власних 
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кращих сторін проти слабких місць суперників. Зробити це можливо лише 
за наявності добре налагодженої системи збору і використання інформації про 
конкурентів.

5. Чому ти інший і кращий для свого цільового клієнта? Коли ви визначите 
своїх конкурентів, складіть список всіх ваших сильних сторін, тобто те, що ви 
робите по-різному та краще. Тоді оцініть кожну з ваших переваг з метою 
виявлення наскільки важливі ці фактори для вашого цільового клієнта. 
Виберіть один чи два, і позиціонуйте ваш бізнес з цими характеристиками. 
Клієнти просто хочуть знати одну чи дві ваші переваги, щоб зробити вибір. 
Вигідна ціна чи швидша доставка, знижки для постійних клієнтів, кращий 
персоналізований сервіс тощо [2].

Отже, коли власник бізнесу дає відповідь на всі ці питання, він формулює 
маркетингову стратегію своєї компанії. Для цього необхідно впроваджувати 
принципи концепції UGC, тобто враховувати думку основних стекхолдерів 
(співробітників, клієнтів, постачальників тощо). Таким чином жодні поточні 
управлінські рішення не мають сенсу, якщо не сформульована маркетингова 
стратегія компанії, яка впливає на ефективність ведення бізнесу, на досягнення
поставлених цілей в достатньо нестабільному зовнішньому середовищі. 

Реалізація маркетингової стратегії сприятиме результативній та ефективній
створить господарській діяльності підприємства, забезпечить задоволення 
потреб споживачів і надасть компанії можливості не тільки вижити на ринку, 
а й зміцнити свої позиції.
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УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ

У епоху трансформаційних процесів, коли жорстка конкуренція та політична 
нестабільність багатократно ускладнила процеси прогнозування та планування, 
мають відповідним чином розвиватися механізми управління, передусім на 
регіональному рівні, оскільки саме тут народжується і формується економіка 
держави. Менеджмент економічних процесів на рівні територій є важливою 
складовою загальноекономічного механізму управління, без якого неможливий 
ефективний розвиток економіки та ринків. 

Проблематика управління політикою кластероутворення є водночас 
і досліджуваною і новою, що пояснюється динамічністю економічної системи, 
ринку, зміною старих та виникненням нових інструментів, впливом екзогенних 
і ендогенних чинників та ін. Наукова спільнота на усіх етапах розвитку 
економіки робила спроби висвітлити найбільш ефективні підходи до управління
економічними процесами. 

Розглянемо особливості управління політикою кластероутворення 
виділяючи дві складові: управління внутрішньокластерною та управління 
зовнішньокластерною політикою. Під першою складовою управління 
розуміємо використання комплексу важелів, спрямованих на створення 
і розвиток кластерів як інструменту для досягнення гармонізації економічного 
розвитку регіону, під другою – використання важелів, що спрямовують
розвиток кластерів у потрібному напрямку, тобто забезпечують необхідний 
вектор усієї сукупності кластерних утворень у регіоні (міжрегіональному 
просторі).

Внутрішньокластерне управління ґрунтується на правовій та інформаційній
основі, а також сприянні місцевої влади реалізації кластерної політики. Місцеве 
сприяння ґрунтується на прийнятті стратегій і програм кластерного розвитку та 
повинно мати чітку практичну складову, яка спирається на розроблений 
механізм реалізації політики кластероутворення. Основне питання, на яке має 
відповісти механізм – як здійснювати реалізацію усіх напрямів політики 
кластеризації? Для цього має бути сформована кластерна інфраструктура, 
засади якої (правові та організаційні) визначаються місцевою владою, що є 
однією із складових сприяння. До обов’язкових і першочергових складових 
внутрішньокластерного управління належить управління кластерним 
потенціалом. Таке управління включає: дослідження передумов формування 
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кластерного потенціалу; оцінка наявного потенціалу кластероутворення; оцінка 
ризиків кластерного потенціалу; вибір методів і підходів державного управління, 
моніторингу та оцінки кластерного потенціалу; планування і прогнозування 
розвитку кластерного потенціалу відповідно до існуючих особливостей 
розвитку економічної системи регіону.

Управління формуванням кластеру здійснюється на результатах 
управління кластерним потенціалом. На ці результати фактично покладається 
відповідальність за прийняття рішення щодо створення кластеру. Якщо 
функціонування кластеру виявиться неефективним, то це означає, що методи 
і підходи, використані при дослідженні кластерного потенціалу потребують 
оновлення і корегування. Такий висновок ґрунтується на системі показників 
кластерної ефективності, які не лише висвітлюють ефективність самого 
кластеру, але й стан всього ринку, де кластер функціонує. До таких показників 
мають бути включені різні категорії індикаторів, зокрема ті, що характеризують 
соціальний, економічний, екологічний розвиток регіону, інтенсивність 
міграційних процесів та рівень життя населення.

Управління плануванням і прогнозуванням – складова внутрішньо-
кластерного управління, призначення якої – максимальне передбачення 
розвитку та результатів функціонування кластеру. 

Зовнішньокластерне управління безпосередньо пов’язане з внутрішньо-
кластерним, ці два види тісно пов’язані і взаємозалежні. Та складова 
управління, що реалізується поза кластером, у економіці регіону має виконати 
рід власних першочергових завдань:

1) управління плануванням і прогнозуванням економічного розвитку 
регіону;

2) управління у сфері захисту конкуренції;
3) регулювання кластерної активності;
4) контроль за інвестиційними потоками;
5) управління пропорційним розвитком галузей і ринків. 
Функція управління розвитком економіки у регіоні завжди була 

актуальною для системи регіонального менеджменту, але за наявності 
кластерних утворень вона набуває особливого змісту. Кластери дуже потужні, 
їхній вплив на економічні показники може бути як позитивним, так і негативним
(за умови, якщо створення кластеру виявилося неефективним). Слід остерігатися
саме негативного впливу, оскільки раптове руйнування кластеру може 
спричинити кризу економічної системи території та відповідним чином 
відобразиться на міжрегіональній економічній і кластерній політиці. 

Зовнішньокластерне управління повинне також передбачати наявність 
інвестицій у інші галузі та підприємства регіону, які не входять до кластеру. 
Це важливо з кількох причин: по-перше, усебічний розвиток галузей і видів 
підприємств важливий для економіки регіону, оскільки дозволяє розподілити 
доходи, ризики і ресурси; по-друге, вкладання переважної більшості інвестицій 
в одне велике утворення, яким є кластер, веде до порушення інвестиційної 
рівномірності і, як наслідок, зростання ризиків. 
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Зазначене не означає, що кластероутворення ускладнює чи погіршує 
економічну систему регіону, але наголошує на пильній увазі щодо вибору 
методів, підходів та інструментів управління внутрішньо- та зовнішньокластерною
політикою.

Зарубіжний досвід свідчить про актуальність формування та управління 
політикою передусім на регіональному рівні, не порушуючи визначених 
стратегічними засадами завдань і принципів, головним з яких є корегуюча роль 
управлінських важелів. За цих умов важливо враховувати та намагатися 
мінімізувати негативні сторони кластерів, до яких, зокрема, належать:

1) уразливість – формування кластерних спеціалізацій викликає уразливість
регіону, в тому числі технологічну, що призводить до втрати кластером вже 
сформованих переваг; 

2) зниження конкурентного тиску – замкненість кластеру знижує 
конкурентну здатність його складових, а отже, перешкоджає інноваціям;

3) ефект замкненості – виникає на фоні нехтування у кластері зовнішніми 
зв’язками та зниження якості прогнозування; 

4) низька гнучкість – кластер – жорстка структура, яка перешкоджає 
переорієнтації та необхідній перебудові;

5) синдром «самодостатності» – звичка до попередніх успіхів може 
призвести до неготовності кластеру відреагувати на зміни; 

6) залежність від співіснування – робить нездатними підприємства 
до відокремленого функціонування;

4) необґрунтоване виключення – загрожує будь-якій другорядній 
складовій кластеру, що робить його подальший розвиток майже неможливим;

5) внутрішній спад – соціальний капітал, який необхідний для розвитку 
кластеру може так само знищити його соціальну основу;

7) бюрократія на всіх рівнях прийняття рішень та контролю [1].
Однією з найгостріших проблем є синдром самодостатності. Кластери, 

будучи формою підвищення конкурентоспроможності, передбачають в більшості
випадків велику наукову діяльність, створення нових технологій, 
інноваційність в цілому. Синдром самодостатності, проте ж, гальмує, якщо 
зовсім не зупиняє, наукову діяльність кластера, а це, в свою чергу, 
є гальмуванням технічного прогресу. Зменшення конкурентного тиску 
як недолік кластеру тісно пов’язаний з синдромом самодостатності кластеру [2].

При формуванні управлінських підходів щодо політики кластероутворення
необхідно враховувати зарубіжний досвід розвинених країн, а також 
регіональну специфіку кластерних об’єднань, яка характеризується 
позитивними і негативними сторонами. Тому для кожного регіону управлінські 
підходи різні, хоча і мають спільні риси. 

Таким чином, управління політикою кластероутворення є важливою 
складовою кластерного менеджменту. Для її формування слід визначити 
і оцінити наявні проблеми і ризики. Формування політики кластероутворення 
в Україні стосується регіонів і дозволить на основі дослідження кластерного 
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потенціалу сформувати ефективну систему управлінських кроків, які сприятимуть
гармонізації економічного простору регіону.
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СТУПІНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС В СФЕРІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА

Чинне законодавство, а саме Загальнодержавна програма адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС, яка прийнята у 2004 р., визначила 
сферу митного права однією з пріоритетних, яка вимагає поступового 
приведення національного митного законодавства у відповідність з нормами 
і стандартами Європейського Союзу [4].

Безперечно, правовідносини, які стосуються системи звільнення від 
сплати мита відносять до сфери адміністративного, податкового та митного 
законодавства і на сьогоднішній час даному питанню, з точки зору адаптації 
цих норм (правил) до норм митного законодавства Європейського Союзу, 
не було приділено належної уваги, що в свою чергу являється суттєвим 
недоліком в плані реалізації вищезазначеної програми адаптації законодавства 
України до норм acquis communautaire.

Потреба в комплексному порівняльно-правовому дослідженні 
відповідності законодавства України законодавству ЄС з приводу побудови 
системи звільнення від сплати мита пояснюється не тільки прагненням України 
вступити до країн – членів Європейського Союзу, а також і тим фактом, що 
в 2008 р. Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі, яка 
висуває в свою чергу певні нормативні вимоги стосовно здійснення зовнішньо-
економічної діяльності, в тому числі і сфері надання відповідних преференцій.

Митне регулювання у праві ЄС, зокрема питань, які пов’язані з наданням 
митних пільг та преференцій ґрунтується на нормах Митного кодексу ЄС 1992 року
[1, с. 24], а також інших вторинних актах, зокрема, Регламенту Ради (ЄС) від 
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16 листопада 2009 року № 1186/2009 про встановлення у Співтоваристві 
системи звільнень від мита [6] та деяких інших нормативно – правових актах.

Здійснивши комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності 
законодавства України законодавству ЄС в сфері звільнення від сплати 
мита, необхідно зробити відповідні висновки на рахунок сучасного стану 
розвитку національного законодавства та його відповідності до норм acquis 
communautaire.

Перш за все слід відзначити, що відповідно з чинним законодавством ЄС, 
митна справа, складовою якої є і система звільнення від сплати мита, являється 
виключною компетенцією відповідних компетентних органів ЄС, тому 
окремими країнами – членами цього державоподібного утворення не можуть 
прийматися самостійні рішення в сфері митного регулювання, а діють вони на 
підставі рішень, які прийняті Європейським Союзом.

Так, відповідно з положеннями, які закріплені в ст.184 Регламенту Ради 
(ЄЕС) N 2913/92, що засновує Митний кодекс співтовариства, на пропозицію 
Комісії, за рішенням, прийнятим кваліфікованою більшістю, Радою 
визначаються випадки, згідно з якими, враховуючи особливі обставини, 
видаються звільнення від експортних чи імпортних зборів, якщо товари були 
випущені для вільного розповсюдження чи експорту [5].

На рахунок відповідності понятійного апарату, яким користуються 
в законодавстві ЄС та України («імпорт», «експорт», «вивізне мито», «ввізне 
мито», «привілейовані операції», «звільнення від сплати мита», «преференції»
та інші) варто відзначити, що ці визначення за змістовим навантаженням 
являються аналогічними.

Здійснивши дослідження загальної системи звільнення від сплати мита, 
яке передбачене законодавством ЄС, можна дійти висновку, що вона 
складається з норм, якими регламентуються наступні групи правовідносин 
у цій сфері: 
а) загальні підстави звільнення від сплати мита для окремих категорій осіб 

та випадків, якими передбачені переміщення на митну територію ЄС, тут 
мають на увазі власність, яка належить посадовим особам консульських 
та дипломатичних представництв, особам, які прирівняні до них у зв’язку 
з виконанням відповідних повноважень та фізичним особам, у випадках, 
що визначені законодавством (особиста власність, товари ввезені на митну 
територію ЄС з приводу весілля, особиста власність, отримана у спадщину 
та інші випадки); 

б) підстави для звільнення від сплати мита окремих груп товарів ( засоби 
виробництва, продукти, обладнання, методичні, культурні та наукові 
матеріали; наукова апаратура та прилади та ін.); 

в) умови звільнення від сплати мита окремих груп товарів (риба та морепродукти, 
сільськогосподарська продукція та ін.); 

г) випадки звільнення від сплати мита товарів, які походять з певних країн, 
причому варто відзначити, що законодавству ЄС притаманна диференціація 
цих країн залежно від регіональної приналежності. Крім того законодавством 
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ЄС, в деяких випадках, надаються преференції товарам, які походять з країн, 
які мають суміжний кордон з країнами ЄС. Можливо це пов’язано 
з вирішенням країнами-членами Європейського Союзу своїх геополітичних 
інтересів; 

д) випадки, які пов’язані зі звільнення від сплати ввізного мита; 
е) порядок, умови та звільнення від сплати вивізного мита.
Характеризуючи загальну систему звільнення від сплати мита в Україні слід 

відзначити, що чинне законодавство передбачає наступні види тарифних 
преференцій: 

а) встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного 
тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом; 

б) зниження ставок ввізного мита; 
в) встановлення тарифних квот відповідно з законодавством України; 
г) тарифні пільги для ввезення товарів, які мають походження з держав, з якими 

укладені відповідні міжнародні договори. 
Порівнюючи законодавство ЄС та України з приводу загальної 

характеристики системи звільнення від сплати мита, варто відзначити доволі 
високий ступінь адаптації національного законодавства і цьому безперечно 
сприяло прийняття нового Митного кодексу України в редакції від 13.03.2012 
№ 4495-VI [2]. Не варто вважати суттєвим недоліком національного 
законодавства той момент, що ним не надаються певні преференції товарам 
з країн, які мають суміжний з Україною кордон, адже в дійсності ці питання 
повинні вирішуватися завдяки двостороннім торговим угодам.

Право перевіряти та контролювати правильність застосування чинного 
законодавства, яке регламентує порядок та умови звільнення від сплати 
відповідно мита, надано як компетентним органам ЄС, так і відповідним 
органам України в галузі митної справи. У випадку виявлення контролюючими 
органами порушень з приводу необґрунтованого звільнення від сплати мита, 
або не цільового використання ввезених товарів, то відповідними суб’єктами 
ЗЄД сплачується мито у повному обсязі, згідно положень чинного 
законодавства.

Можна відзначити, що ступінь адаптації національного законодавства 
з приводу підстав звільнення від сплати ввізного мита до вимог ЄС є доволі 
високим. Але бачимо, що деякими нормами законодавства ЄС, при наданні 
митних преференцій, встановлюються більш жорсткі вимоги. 

Варто зауважити, що національне законодавство, яке регламентує 
організаційно-правові засади в сфері врегулювання митної справи, є досить 
громіздким та невдалим з точки зору його застосування, як фахівцями, так 
і пересічними громадянами. Тому законодавцеві рекомендується прийняти 
Митний кодекс України, Митно-процесуальний кодекс України та закон 
України «Про Митну службу». Таким чином, буде можливість до найбільш 
вдалого регулювання правовідносин, які складаються у сфері митної справи.
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АБСТРАКТНО-ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЗА ТИПАМИ

Тенденції і джерела економічного зростання, прогнозування динаміки 
та структури економіки країни, екстраполяція наслідків обраної соціально-
економічної політики, прогнозування впливу чинників на розвиток 
національної економіки та результатів розвитку з використанням інструментів 
моделювання є предметом численних досліджень. Значне поширення в економічній
науці отримав аналіз економічних процесів на основі моделей економічної 
динаміки з декількома ресурсами – так званих моделей економічного зростання 
(Р. Солоу [3], Ф. Рамсея [4] тощо). Моделі цього типу використовуються 
для дослідження таких систем, як економіка країни в цілому, окрема галузь 
або регіон.

Наявні моделі економічного зростання обґрунтовані класичною, 
неокласичною, кейнсіанською, неокейнсіанською економічними школами 
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(див. детальніше [1; 2]). Проте, вони в принципі не здатні дати відповідь 
на питання про переваги того чи іншого типу зростання.

Це пов’язано із використанням різних науково-методичних основ 
макроекономічного моделювання, різними горизонтами моделювання, 
розходженнями в цілях прогнозування (наприклад, уряд країни більше 
цікавлять макроекономічні показники, які використовуються у бюджетному 
процесі, а міжнародні фінансові організації – показники платоспроможності 
держави), різним набором прогнозних макроекономічних показників; 
з урахуванням особливостей економіки конкретної країни; якістю доступних 
статистичних спостережень.

Єдиної загальноприйнятої класифікаційної системи макроекономічних 
моделей не існує. У межах найбільш загальної класифікації макроекономічних 
моделей за типами розрізняють структурні, неструктурні (економетричні) 
та гібридні моделі. Також можемо розглядати особливості національних 
та багатокраїнних моделей розроблених міжнародними установами, інституціями
для країн ЄС, для країн з перехідною економікою тощо, за допомогою яких 
вирішуються визначені завдання (див. детальніше [2]).

Сьогодні питання забезпечення розвитку національної економіки 
розглядаються також на основі моделей, створених для пояснення можливостей 
економічного зростання та визначення його передумов в рамках вибору 
екзогенного й ендогенного варіанта / типу.

П. Ромер у статті «Ендогенні технологічні зміни» [5] долучає чинник 
технологічних змін до моделі економічного зростання. Він розглядає технологію
як метод, який використовується в процесі виробництва й трансформує 
вкладені у формі виробничих ресурсів фактори виробництва у випуск 
продукції, й виділяє науково-дослідні та конструкторські розробки як джерела 
технологічних змін. 

П. Ромер підкреслює значення ідей як рушіїв прогресу і вважає 
їх конкретним типом товарів, які, на відміну від інших товарів, не 
є конкуруючими. Висновки з моделі П. Ромера досить схожі з ідеями 
неокласиків. Модель П. Ромера охарактеризована як «напівекзогенна», оскільки 
вона передбачає стійке зростання лише в разі ендогенного технологічного 
прогресу й екзогенного зростання населення. Робоча сила бере участь у процесі 
виробництва, перетворюючи капітал у продуктивний ресурс і сприяє розробці 
ідей, які рухають технічний прогрес і, отже, забезпечується економічне 
зростання. Таким чином, інвестиції в людський капітал необхідні для 
підвищення продуктивності праці й капіталу. На думку П. Ромера, освіта 
є основним джерелом знань і вказівником з використання знань у процесі 
виробництва [5].

Проблематика визначення типу зростання є принциповою для подальшого 
соціально-економічного розвитку та вибору тих інструментів, які мають 
використовуватися з метою стимулювання процесів соціально-економічного 
розвитку. 
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Відповідно й розподіл ресурсів має здійснюватися на основі визначених 
пріоритетів економічного зростання ендогенного / екзогенного характеру. 
Наприклад, йдеться про розвиток через стимулювання фінансово-виробничих 
та інноваційно-інвестиційних процесів, про розвиток через стимулювання 
науково-технологічних та соціально-економічних процесів, переважно в соціальній
сфері, які стимулюють споживання; або їх поєднання.

У реальному житті має місце безперервна взаємодія відповідних ознак 
екзогенного й ендогенного типів економічного зростання. Вони одночасно, але 
найчастіше не рівнозначно за своєю дією беруть участь у формуванні 
щорічного приросту реального ВВП.

У зв’язку з цим структура приросту валового внутрішнього продукту 
(ΔВВП) буде мати такий вигляд:

ΔВВП = Δенд + Δекз, (1)

де Δенд – частина приросту, сформована ендогенними чинниками 
економічного зростання;

Δекз – частина приросту, забезпечена екзогенними чинниками.
Для відповіді на питання щодо відмінностей та специфіки ендогенного 

й екзогенного типів економічного зростання доцільно виділити хоча 
б найважливіші особливості зазначених різновидів у формі теоретичних 
моделей кожного із них.

1. Ендогенний тип економічного зростання характеризується відсутністю 
взаємодії ендогенних і екзогенних чинників через відсутність останніх. 
За відсутності міжгрупового взаємовпливу має місце лише внутрішньогруповий 
взаємовплив ендогенних чинників економічного зростання. Весь обсяг 
приросту реального ВВП формується виключно ендогенними складовими, 
тобто тими чинниками економічного зростання, які виникають у рамках 
економіки окремої країни: ΔВВП = Δенд. Частка впливу екзогенних чинників 
економічного зростання в сукупному прирості реального ВВП дорівнює 0: 
Δекз = 0. Даний тип характерний, вочевидь, для повністю закритої економіки. 
Але можлива рідкісна ситуація, коли екзогенні чинники знаходяться в ситуації 
взаємної нейтралізації. Вона не виключена й для відкритої економіки, тоді зміст 
типу будуть визначати лише ендогенні чинники економічного зростання.

2. Екзогенний тип економічного зростання визначається дією лише 
сукупності екзогенних чинників економічного зростання. Вплив ендогенних 
чинників відсутній або ж ендогенні чинники знаходяться в стані повної 
нейтралізації. Відсутня міжгрупова взаємодія ендогенних й екзогенних 
чинників. Залишається внутрішньогрупова взаємодія екзогенних чинників. 
Приріст реального внутрішнього продукту формують зовнішні екзогенні 
чинники економічного зростання: ΔВВП = Δекз. Частка впливу ендогенних 
чинників у сумарному прирості дорівнює 0: Δенд = 0. Важко уявити таку 
ситуацію, хоча її виникнення теоретично можливе. Даний тип економічного 
розвитку характерний для національних економік, які характеризуються дуже 
високим ступенем інтегрованості в планетарну економіку, жорсткою / повною 
залежністю від глобальних економічних процесів.
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3. Переважно ендогенне економічне зростання характеризується взаємодією 
екзогенних й ендогенних груп чинників. Обидві групи чинників беруть участь 
у формуванні приросту валового внутрішнього продукту. Проте ендогенні 
чинники мають переважаючий вплив на процес утворення приросту. 
Співвідношення ступеня впливу чинників представимо у вигляді нерівності: 
Δенд > Δекз. Питома вага першої групи чинників у прирості реального ВВП 
перевищує частку чинників, що представляють екзогенний тип економічного 
зростання.

Навіть без спеціального дослідження можна стверджувати, що саме цей вид 
економічного зростання має найбільше поширення у світовій практиці.

4. Переважно екзогенне економічне зростання: впливають як ендогенні, так 
й екзогенні чинники економічного зростання. Але при взаємодії чинників вплив 
екзогенних перевищує сумарний результат (дію) ендогенних. Екзогенні 
чинники забезпечують формування основної частини приросту валового 
внутрішнього продукту. Їх частка в сукупному прирості ВВП перевищує частку 
впливу ендогенних: Δекз > Δенд. Такий тип економічного зростання може 
виникати в країнах з високим ступенем інтегрованості у світову економіку, 
з високою часткою зовнішньої торгівлі в структурі ВВП.

Ці найпростіші абстрактно-теоретичні моделі економічного зростання 
зазначених типів (їх проміжні різновиди) дають можливість констатувати, 
що економічне зростання / спад / стагнація в країні залежить від значущості 
поведінкових й інституціональних параметрів моделі, впливу на економіку 
численних зовнішніх чинників та ступеня їх керованості / контрольованості, 
внутрішнього середовища, зокрема параметрів державної політики, що реалізується
через різні інструменти впливу на економіку.
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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Одним із найважливіших здобутків України є реформування пенсійної 
системи з метою підвищення рівня соціального захисту населення. 

Пенсійні системи провідних країн, надають перевагу недержавному 
пенсійному страхуванню. Перевагами накопичувальних методів пенсійного 
забезпечення обумовлена низкою причин, серед яких пріоритетним є низький 
рівень пенсійного забезпечення громадян та невідповідність отримуваної пенсії 
тому заробітку, що його отримував громадянин до виходу на пенсію. Немало 
важливим фактом є зменшення навантаження на державний пенсійний фонд, 
що у перспективі сприятиме покращенню солідарної пенсійної системи.

Перевагами участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у НПФ, 
порівняно з іншими інструментами довгострокового накопичення, зокрема, є:

- НПФ розподіляє прибуток не між акціонерами, яких у нього немає 
(бо він – непідприємницьке товариство), а між своїми учасниками – майбутніми 
пенсіонерами;

- усі пенсійні кошти інвестуються з метою одержання прибутку на користь
учасників НПФ, який підлягає розподілу між ними пропорційно до сум, 
відображених на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках на дату розподілу. 
Такий прибуток не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Чим 
тривалішою є участь у фонді, тим більший розмір прибутку;

- розміри пенсійних внесків не лімітуються;
- учасник НПФ самостійно визначає вік, коли зможе отримати пенсію 

зі свого рахунку [1].
У свою чергу, недоліками участі громадян, роботодавців та їх об’єднань 

у НПФ є:
- учаснику НПФ складно отримати накопичену суму до настання 

пенсійного віку, що обумовлений у контракті;
- учасник НПФ може відкрити накопичувальний рахунок лише у гривнях, 

що робить накопичену суму інфляційно вразливою;
- необхідно сплачувати податки з накопиченої суми, але з настанням 

обумовленого в контракті пенсійного віку [1].
Зауважимо, що постерігається динаміка зменшення кількості НПФ 

у продовж 2010–2016 рр. більш ніж на 60%, окрім того, існують розбіжності 
за всіма роками між даними обліку НКПФ та УАІБ, тобто номінально фондів 
за всі роки було більше, ніж тих, що знаходилися в управлінні КУА (у 2011 році 
такий розрив становив близько 12%, а у 2016 році – 5%). Тобто можна сказати, 
що близько 10 – 15% НПФ в Україні зареєстровані, але при цьому не провадять 
діяльність з огляду на відсутність звітності та обліку в управляючих компаніях 
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(КУА). Окрім того, варто зауважити, що найбільш розповсюдженим типом 
НПФ в Україні є відкриті НПФ, частка яких становить близько 70% від усіх 
НПФ в Україні впродовж усього періоду, але їх кількість значно зменшувалася 
по роках, переважно закриття відкритих НПФ призвело до зменшення 
чисельності фондів узагалі [2]. 

Тобто перша проблема, яка притаманна українській моделі недержавного 
пенсійного страхування це те, що в Україні зареєстровані, але при цьому 
не провадять діяльність приватні пенсійні фонди з огляду на відсутність 
звітності та обліку в управляючих компаніях.

Другою проблемою до вирішення є те, що середній розмір пенсійних 
внесків на учасника незначний та не спостерігається суттєвого зростання 
в останні періоди часу.

Крім того, кількість учасників у реєстрах НПФ номінальна і в більшості 
випадків відсутні реальних надходження по пенсійних внесках від цих 
учасників. Це є третьою важливою проблемою.

У цілому система НПС продовжує розвиватись, не зважаючи на певні 
труднощі на своєму шляху. Однак без чітких кроків з боку роботодавців, 
профспілок України не можливо сформувати ефективну пенсійну систему 
України, яка буде динамічно розвиватися (рис. 1).

Рис. 1.Напрями вдосконалення системи НПЗ

Резюмуємо, що пенсійна система України гостро потребує приведення 
до ладу, уніфікації та чіткої прив’язки пенсійних виплат до внесків громадян, 
і зменшення тиску на державний пенсійний фонд. На нашу думку, одним 
із перспективних напрямів зменшення тиску на Пенсійний фонд України може 
стати посилення позицій недержавних форм пенсійного забезпечення.
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ЗБАЛАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ 
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Деструктивні явища екологічного характеру та недостатній рівень 
результативності відповідних механізмів регуляторного впливу, є результатами 
неефективної реалізації програмних документів, рішень на загальнодержавному 
та місцевому рівні. Постановою Верховної Ради України «Основні напрями 
державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» (від 5 березня 
1998 року № 188/98-ВР) наголошується на: «Державне регулювання у сфері 
екології та охорони навколишнього природного середовища потребує 
децентралізації управління з позбавленням його відомчих підходів. Сучасні 
умови призводять до зниження результативності та зростання витрат 
адміністрування відповідних процесів на територіальному рівні. Це стосується, 
у тому числі, напрямів прогнозування цільового застосовування інвестиційних 
ресурсів природоохоронних фондів, руйнує механізм задоволення регіональних 
потреб екологічної безпеки».

Нормативний підхід до керування природоохоронною діяльністю 
викликає все більше сумнівів, про що все частіше зауважують науковці. При 
цьому норми допустимого вмісту є граничними, без необхідної «подушки»
запобігання недобросовісності. До того ж, норми складені по окремим 
складовим без врахування утворюваних ними інтегрованих сполук.

Ще одним фактом необхідності відмовитись від нормативного 
регулювання природного середовища являється специфічність регіональних 
природно-антропогенних явищ, що проявляється в пропорційній відповідності 
рівня забрудненості до ефективності природоохоронних програм у умовах 
безперервності виробництва та можливостей очисних споруд регіону [1].

Особливістю екологічного стану України є те, що гострі локальні 
екологічні ситуації поглиблюються регіональними кризами, зокрема 
довготривалими економічними та соціальними. Аварія на ЧАЕС має наслідки, 
що досі впливають на природні ресурси всієї України. При цьому, підтвердимо 
і те, що за наслідками фінансово-економічної кризи, пов’язаних із постійним 
нарощенням процесів глобалізації та транс націоналізації базових видів 
економічної діяльності регіонів України, розширенням економічного простору 
діяльності, збільшенням інформаційного втручання суб’єктів міждержавного 
рівня у процеси трансферу чи адаптації результатів науково-технічного 
прогресу (НТП) у практику господарювання, – відтак варто зазначити, що 
в державі має місце істотна соціально-політична, демографічна і медико-
соціальна, природно-ресурсна нерівність розвитку регіонів. 
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Звідси, представлені надалі свідчення, які узагальнені за даними 
економіко-статистичними матеріалами та звітністю державної служби 
статистики, позначають про наступне: 

1) зменшення вагомості впливу національних інституцій і дипломатичних 
можливостей змін нормативно-правового забезпечення на систему регулювання 
інноваційної та технологічної діяльності в секторі економіки Україні; 

2) відсутність дієвого контролю за результатами впровадження науково-
технічних розробок НАН України; 

3) відкритість і сприйнятливість до «силового впливу політичних еліт 
держави» детермінант до соціальної політики. 

Варто зазначити, що прогалини та недолугість функціоналів державних 
органів влади у напряму формування і реалізації дієвої соціальної політики –
не дозволяє здійснити упередження і мінімізацію загроз для навколишнього 
природного середовища (далі – НПС), яку, по суті, офіційно демонструють 
результати його ідентифікації у міжнародному екологічному рейтингу України 
за 2012 р. (за «індексом екологічних досягнень»). 

Природоохоронна політика в Україні працює за складних економічних 
перепон сучасності. Все частіше нові еколого-економічні проблеми призводять 
до поглиблення кризи, а діючі методи законного впливу через адміністративно-
правові важелі не здатні їх вирішити. Здолати кризові явища вдасться лише 
коли економічна реформа буде проводитись одночасно з екологічною, в умовах 
їх жорсткої залежності одна від одної, з взаємним стимулюванням розвитку. 
Необхідно будувати управлінську думку з урахуванням екологічних аспектів 
господарювання, і екологізацією економіки як обов’язкової складової. 
Природні ресурси слід розуміти як загально державні ресурси, які обов’язково 
використовуватимуться у виробництві. Не можна забувати, що вони мають 
власну вартість, яку потрібно пропорційно компенсувати. Цей підхід створить 
для держави виважену політику споживання й відновлення природних ресурсів.

В умовах структурного впровадження реформ, зокрема природоохоронних, 
конструктивно новим є переосмислення місця та ролі Міністерства екології 
та природних ресурсів України, котре займалось плануванням стратегії 
забезпечення охорони навколишнього середовища та невідємного права 
громадян держави жити у екологічно безпечному природному середовищі. 
Міністерство підтримувало ідею розробки повного пакету законів щодо 
екологічної складової України. Зокрема, в 2012 р. Міністерством проводилася 
активна робота по адаптації екологічного законодавства України до законодавства
Європейського Союзу. Наказом Мінприроди від 17.12.2012 № 659 затверджено 
Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу (Базовий план апроксимації), яким передбачено заходи 
з адаптації 31 директиви.

Підготовлено законопроект «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті» (реєстр. № 10651 від 21.06.2012) 
спрямований на адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС, 
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зокрема Директив 85/337/ЄЕС, 2001/42/ЄС, 2003/4/ЄС та 2003/35/ЄС. 
Основною метою прийняття цього акта є усунення недоліків процедури участі 
громадськості, в тому числі зумовлених прийняттям Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», зокрема, створення дієвої процедури 
участі громадськості, створення повноцінного остаточного рішення, введення 
органу екології та природних ресурсів до процедури участі громадськості.

Досягнення України, в останні кілька років, в послабленні антропогенного
тиску на навколишнє природне середовище зумовлені не стільки досягненнями 
природоохоронних заходів скільки існуючою економічною кризою, яка сприяла 
спаду виробництва. При цьому рішення прийняті в сфері вдосконалення 
державного контролю за навколишнім середовищем за останні кілька років 
відзначились позитивними тенденціями. Проте, основні фактори покращення 
стану довкілля знаходяться у прямій залежності від економічної складової
в цілому.

Завдання природоохоронної політики поки що залежатимуть від двох 
напрямків: запропоновані покрашення інституційного та технологічного 
характеру повинні побороти негативні значення розвитку продуктивних сил, 
враховуючи необхідність обов’язкового зменшення ресурсних та енергетичних 
господарських витрат; потрібно забезпечити певну систему управління й новітньої
технологічної підтримки, яка б надала виробництву можливості для розвитку 
без збільшення техногенного тиску на навколишнє середовище. 

Основою стійкого розвитку є паритетність відносин «людина-
виробництво-природа». Україна повна рішучості перейти до економіки 
зі стійким розвитком, за допомогою якого вона зможе приймати збалансовані 
рішення в питаннях соціально-економічного характеру, проблем охорони 
сприятливого стану навколишнього середовища та потенціалу відновлюваності 
ресурсів природного походження, щоб мати змогу задовольняти потреби 
суспільства у майбутньому [2].

Отже, в останні роки можемо спостерігати один з найефективніших 
механізмів впливу на навколишнє середовище за допомогою фізико-хімічного 
впливу: в природне середовище скидаються не перероблені антропогенні 
продукти – такі як хімічні елементи та їх сполуки, безліч видів пилу, аерозолів, 
певні радіоактивні речовини. До інших світових екологічних загроз слід 
віднести наслідки, що пов’язані з глобальним потеплінням, які були спричинені 
накопиченням різноманітних газів в атмосфері. Таким чином, наведене 
пояснює виникнення парикового ефекту. Велика концентрація в атмосфері СО2 
та деяких інших сполук спричиняють зростання температури на поверхні нашої 
планети. У наслідок існування наведених глобальних проблемам та їх стрімким 
поглибленням, комплексним складним характером – з’являється загроза 
еволюції екологічної кризи до розмахів екологічної катастрофи, що у свою 
чергу призведе до зникнення нашої цивілізації. Надзвичайна концентрація 
небезпечних для природи виробництв, морально застаріле та малоефективне 
обладнання очисних споруд, ненадійна техніка та низька професійна 
придатність кадрів на підприємствах є значним екологічним ризиком, а також 
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проблеми з забезпеченням екологічної трансформації – всі ці проблеми можуть 
стати початком соціальної та політичної нестабільності як у національній 
так і в міжнародній площині.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Найбільш актуальною проблемою реалізації інвестиційних програм 
та проектів є їх фінансування. Відомо, що джерела формування інвестиційних 
ресурсів поділяються на власні, залучені та позикові [1]. При цьому, варто 
відмітити, що застосування кожного із видів джерел інвестиційних ресурсів 
мають свої переваги та недоліки.

Досліджуючи особливості формування внутрішніх (власних) джерел 
фінансування, насамперед, необхідно підкреслити простоту та швидкість 
їх залучення. Крім того, виділимо такі їх переваги як:

– високий рівень віддачі за критерієм норми прибутковості інвестованого 
капіталу (не сплачується позиковий відсоток);

– суттєве зниження ризику неплатоспроможності та банкрутства суб’єктів 
господарювання;

– безроздільне збереження керівництва в руках первісних засновників.
При цьому, обираючи вид фінансування інвестиційної діяльності 

необхідно брати до уваги недоліки залучення внутрішніх (власних) джерел 
фінансування, а саме:

– обмежений обсяг залучення, а, отже, і можливостей істотного розширення
інвестиційної діяльності;

– обмеженість зовнішнього контролю за ефективністю використання 
власних інвестиційних ресурсів, що при некваліфікованому управлінні ними 
може призвести до тяжких фінансових наслідків для суб’єкта господарювання.

Зовнішні (позикові та залучені) джерела фінансування мають такі переваги:
– можливість залучення обсягу ресурсів, значно більшого, ніж обсяг 

власних інвестиційних ресурсів;
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– більш високий зовнішній контроль за ефективністю інвестиційної 
діяльності та реалізації внутрішніх резервів її підвищення.

Проте, поряд з цим, варто враховувати недоліки залучення зовнішніх 
(позикових та залучених) джерел фінансування :

– недоступність та складність залучення, оформлення;
– необхідність надання відповідних гарантій або застави майна;
– підвищення ризику банкрутства у зв’язку з несвоєчасним погашенням 

отриманих позик;
– втрата частини прибутку від інвестиційної діяльності (сплата позикового 

відсотка) тощо.
Потрібно відмітити, що на сучасному етапі господарювання в Україні 

найбільшу частку у структурі джерел фінансування інвестицій займають власні 
кошти суб’єктів господарювання. Така тенденція склалася, головним чином, 
внаслідок зниження можливостей доступу суб’єктів господарювання до зовнішніх
джерел фінансування інвестиційної діяльності.

Нормативно – правове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання в Україні здійснюється за допомогою таких основних 
документів, як Закон України «Про інвестиційну діяльність» та Закон України 
«Про захист іноземних інвестицій на Україні».

Зокрема, у статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» [2]
визначається, що об’єктами інвестиційної діяльності може бути будь-яке 
майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, 
цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна 
продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові 
права. Разом з тим, забороняється інвестувати в об’єкти, створення і використання
яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, 
архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також 
порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються
законом.

Також, визначені суб’єкти інвестиційної діяльності, а саме ними можуть 
бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав.

Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» [3] 
спрямований на захист інвестицій, прибутків, законних прав та інтересів 
іноземних інвесторів на території України. Цим законодавчим актом визначено 
правовий режим діяльності іноземних інвесторів та гарантії держави щодо 
здійснення інвестиційної діяльності на території України.

Проте, разом з тим, слід відмітити недосконалість та мінливість 
нормативно-правової бази, що, в свою чергу, спричинено політичною 
нестабільністю. Також, існують інші значні перешкоди, які впливають 
на розвиток інвестиційної діяльності в Україні, а саме:

– надмірний бюрократизм та наявність корупції при процесах отримання 
дозвільної документації;

– зведення до мінімуму можливості кредитування, що спричинено 
затяжною кризою у банківській сфері;
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– недосконалість системи гарантування та страхування інвестиційних 
ризиків;

– нерозвиненість ринку різних форм інвестиційної діяльності тощо.
Таким чином, врахування зазначених переваг та недоліків при 

формуванні джерел інвестиційних ресурсів та подолання зазначених недоліків 
дасть можливість підвищити ефективність інвестиційної діяльності.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Ефективне використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на сьогодні
є одним із пріоритетних напрямів розвитку енергетики України. Останнім 
часом Європейський Союз виступив з ініціативою прискорення розвитку ВДЕ 
та прийняв низку обов’язкових до виконання рішень з цього питання. 
Це ставить перед Україною нові економічні та технологічні завдання, оскільки 
наша країна прагне стати членом Євросоюзу, але водночас відкриває нові 
можливості для пошуку та впровадження інноваційних розробок у галузі 
видобутку і використання ВДЕ.

Сьогодні виробництво електроенергії в Україні ґрунтується, в основному, 
на використанні вичерпних і шкідливих для навколишнього середовища джерел 
енергії: вугілля, мазуту, природного газу, торфу, атомної енергії, та незначної 
частки енергії з відновлюваних джерел (гідроенергія, вітрова, сонячна, 
біопаливна). У 2015 р., за даними Державної служби статистики України, 
структура загального первинного постачання енергії характеризувалася високою
часткою природного газу 28,9%, (26,1 млн. т. н.е.). Частка атомної енергетики 
становила 25,5% (23,0 млн. т. н.е.); вугілля – 30,4% (27,3 млн. т. н. е.); сирої 
нафти та нафтопродуктів – 11,6% (10,5 млн. т. н. е.); біомаси (біомаса, паливо 
та відходи) – 2,3% (2,1 млн. т. н. е.); ГЕС – 0,5% (0,5 млн. т. н. е.); термальної 
енергії (термальна енергія довкілля та скидні ресурси техногенного 
походження) – 0,5% (0,5 млн.т. н .е.) та ВЕС і СЕС разом – 0,1% 

http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540
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(0,1 млн. т. н. е.). Сумарна частка всіх ВДЕ становила 3,6 млн. т. н. е., або лише 
4% [3]. У той же час Україна має великий потенціал для збільшення частки 
відновлюваних джерел енергії.

Відновлювані або невичерпні енергоресурси – потоки енергії, що постійно
або періодично діють у навколишньому середовищі. Основною перевагою 
використання відновлюваних енергоресурсів є їх невичерпність та екологічна 
чистота. У цілому всі енергетичні потоки відновлюваних джерел енергії 
розділяються на дві основні групи: пряма енергія сонячного випромінювання; 
вторинні прояви енергії сонячного випромінювання у вигляді енергії вітру, 
гідроенергії, теплової енергії навколишнього середовища, енергія біомаси та ін. 
[4, с. 10]

Енергетичний баланс у світі, зокрема і в Україні, поступово 
переміщується в напрямку відновлюваних джерел енергії. У деяких країнах 
частка альтернативних джерел енергії в енергетичному балансі сягає 70 % 
(Ісландія), а в більшості європейських країн дорівнює в середньому 15–20 %. 
Рішенням Європейської комісії всі країни ЄС мають досягнути рівня 20 % 
до 2020 р.

У багатьох країнах ЄС вже давно вводяться «зелені тарифи». Цим заходом
передбачаються встановлення державою спеціальних тарифів, за якими 
закуповується електроенергія з відновлювальних джерел. Такі тарифи зазвичай 
є вищими, ніж тарифи на звичайну електроенергію і, відповідно, є вигіднішими 
для виробника «зеленої» енергетики. Світовими лідерами з впровадження 
«зелених тарифів» залишаються США, Китай, Німеччина, Японія та Індія.
В Україні законодавче визначення «зеленого тарифу» з’явилося в 1997 р. 

У Великобританії, Бельгії, Болгарії, Італії, Польщі, Румунії і Швеції 
«екологічні» виробники енергії отримують так звані зелені сертифікати, 
з допомогою яких держава забезпечує їм однакову дохідність незалежно від 
виду використовуваного джерела енергії.

Впродовж останніх трьох років Україна інтенсивніше почала 
впроваджувати технології виробництва і використання відновлюваних джерел 
енергії. Частка постачання енергії від ВДЕ в Україні у період з 2007 по 2016 рр.
свідчить про зростання на 2.3% ( 2007 рік – 1.7% (2384 тис. т. н. е.), 2016 – 3.0% 
(3616 тис. т. н. е.). При цьому провідну роль займає енергія біопалива та відходів
(3,1% від загальної частки постачання енергії). [2]

За словами голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи: 
«Було замінено споживання трьох мільярдів кубометрів газу на рік за рахунок 
виробництва тепла та електроенергії з біомаси» [1]. 

Україна залишається привабливою для мікро-, міні- та малої 
гідроенергетики. Проте гідроенергії в країні спожили лише 660 тис. т. н. е., що 
становить 0,7% від загальної частки постачання енергії. Серед 
гідропостачальників енергії виділяють компанію «Гідроенергоінвест», що 
володіє 12 ГЕС, зокрема 7 станціями в Кіровоградській області та кількома 
станціями в Сумській, Вінницькій, Полтавській, Житомирській областях. 
Найпотужніша з них – Гайворонська ГЕС потужністю 5,7 МВт. Ще одна 
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компанія – «Енергія–1» – володіє Касперівською ГЕС з потужністю 5,7 МВт. 
На третьому місці – Червонооскільська ГЕС, яка працює в Харківській області 
та виробляє 4 МВт. [1].

Вітрової та сонячної енергії в Україні використали 124 тис. т н. е., 
що становить 0,1% від загальної частки. Найбільший виробник енергії вітру –
це «Вінд Пауєр», дочірня компанія ДТЕК. На другому місці – «Вітряний парк 
Новоазовський». Унікальний комплекс тим, що там виробляють 
вітроенергетичні установки мультимегаватної потужності й аналогів йому 
немає на пострадянському суспільстві. Замикає трійку лідерів «Вітряний парк 
Очаківський». Серед виробників і постачальників вітрової енергетики в Україні 
за «зеленим» тарифом зареєстровано всього 11 компаній.

Виробників сонячної енергії зареєстровано значно більше – понад 85. 
Найбільша компанія на ринку сонячної енергетики в Україні – «Восход Солар» 
із потужністю 53,3 МВт. Це підрозділ китайської компанії «CNBMN er Energy 
Engineering», яка володіє близько 60% «сонячного» енергоринку України 
потужністю 267 МВт. Але крім великих постачальників, є невеликі компанії, 
які виробляють сонячну енергію по всій Україні, зокрема у Хмельницькій, 
Вінницькій, Одеській, Кіровоградській, Волинській, Дніпропетровській 
Львівській та інших областях [1].

За даними Євростату, за 9 місяців 2017 р. в експлуатацію введені 
201 МВт. нових потужностей ВДЕ, що в 3,7 раза більше аналогічного періоду 
2016 року; сонячні електростанції становлять 83% нових потужностей; середня 
одинична потужність становить 6 МВт. Вперше в Україні побудовані об'єкти
потужністю понад 10 МВт.

У серпні 2017 р. Уряд України ухвалив Енергетичну стратегію України
на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», 
яка окреслює стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного комплексу 
України на період до 2035 р. Одне із важливих завдань стратегії – забезпечення 
екологічної безпеки та зменшення техногенного впливу на стан довкілля 
за рахунок впровадження нових технологій видобутку, переробки, транспортування
і реалізації електроенергії та тепла, збільшення частки відновлюваних джерел 
енергії. Передбачається стале розширення використання всіх видів 
відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування 
енергетичної безпеки держави. У коротко- та середньостроковому періоді 
(до 2025 р.) енергетична система України прогнозує зростання частки 
відновлюваної енергетики до рівня 12 % від загального первинного постачання 
енергії та не менше 25 % – до 2035 р. (включаючи всі гідрогенеруючі 
потужності та термальну енергію) [3]

Перспективними напрямами використання ВДЕ в Україні, на нашу думку, 
є: заохочення входу на ринок ВДЕ України міжнародних інвесторів; 
стимулювання будівництва інфраструктури сонячної та вітрової енергетики; 
сприяння створенню конкурентних ринків біомаси; інформування населення
про можливості використання біомаси як палива в індивідуальному 
теплопостачанні.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ 
ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ В БЮДЖЕТНІЙ ПОЛІТИЦІ

Фінансова безпека країни сьогодні висувається в коло проблем, що 
привертають пильну увагу фахівців самого різного профілю, які працюють 
у сфері економіки, політики, міжнародних відносин. Особливе значення 
фінансів в розвитку держави, її стабільності і безпеці, обумовлює відповідне 
місце фінансової безпеки як ключової ланки системи економічної безпеки 
країни і на макрорівні виступає підґрунтям національної безпеки держави, 
що опосередковує і чинить вирішальний вплив на усі інші її елементи –
промислову, енергетичну, продовольчу безпеку.

Такий підхід до фінансової безпеки держави дозволяє визначити завдання 
бюджетної політики, що забезпечують стійкість бюджетної системи. 
Як справедливо відмічає Мазуренко В. І., «система постійно перебуває 
у динамічній рівновазі, що зумовлено необхідністю здійснення відтворювального
процесу як базового чинника забезпечення її життєдіяльності». Для оцінки 
стійкості бюджетів необхідно проводити аналіз, під яким, Т. Коритько розуміє 
систему, спроможну забезпечувати формування інформації щодо 
результативності діяльності органів влади, незалежності від державного 
бюджету та ефективності бюджетної політики [ 1 ].

Отже, стійкість можна розглядати як одну з основних динамічних 
характеристик систем, що виражається в її здатності функціонувати в умовах 
загострення несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливів [2, с. 326]. З позиції 
нашого дослідження, дану думку автора становить науковий інтерес, 
опираючись на яку, ми можемо визначити стан рівноваги показників бюджетної 
системи від проведення бюджетної політики як:

- стійкий, при якому зберігається стабільна підтримка життєдіяльності 
бюджетної системи та відбувається реалізація функціональних обов’язків, що 
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визначають її цілісність і сутнісні характеристики, але при цьому набуваються 
нові якості які впливають на зміцнення в умовах середовища, що змінюється 
відповідно часових характеристик;

- псевдостійкий, до якого слід віднести стан системи, при якому 
незмінними є більшість її складових елементів, що перебувають у стабільному 
режимі та підтримують тенденції існування;

- нестійкий, коли частина структурних елементів здатна спричинити розлад 
єдності базових засад функціонування бюджетної системи в сучасному 
економічному просторі.

Різноманітні механізми, що характеризують стійкість в бюджетній 
політиці були запропоновані вітчизняними та зарубіжними вченими-
економістами. Наприклад, академіком Г. Поляком було запропоновано 
методику оцінки, що визначає рівень стійкості бюджету через обсяг коштів, 
достатніх для забезпечення мінімальних потреб [ 3 ]. Дещо інший підхід 
проведення аналізу фінансової стійкості бюджетів запропонували В. Іванов та 
А. Коробова, які вважають за доцільне проводити аналіз в розрізі показників, 
що характеризують доходи і витрати бюджетів. При цьому, для аналізу доходів 
бюджету, ними пропонуються коефіцієнти співвідношення поновлюваних 
доходів і сукупних доходів, власних і сукупних доходів, регулюючих податків 
і поновлюваних доходів, надходжень від продажу активів і всіх доходів, 
грошових надходжень і всіх доходів. Для характеристики витрат бюджету 
використовуються наступні критерії: співвідношення поточних, капітальних 
витрат і сукупних витрат, витрат на бюджетні організації та сукупних витрат, 
суми наданих кредитів підприємствам та всіх витрат [ 4 ]. Вважаємо, що 
наведені показники дають лише поверхову характеристику доходів і витрат 
бюджету та потребують уточнення.

На думку Кузькіна Є. Ю., стабільність - здатність системи зберігати свою 
структуру і функціональні особливості під впливом внутрішніх чинників 
на протязі певного часового періоду, а стійкість – це здатність системи 
зберігати за різних параметрів зовнішнього середовища свою структуру 
і функціональні особливості, достатні для здійснення запланованої діяльності. 
Характеристика стабільності і стійкості є взаємопов'язаними поняттями, 
що ґрунтується на наступному: стійкість системи залежить від її здатності 
реагувати на вплив зовнішнього середовища, а також від стабільності самої 
системи, що визначається її внутрішніми чинниками [ 5 ] . Вважаємо, що дана 
точка зору має місце та дає можливість встановити наявність взаємозв’язку 
сукупності вимог, що характеризують сутність цих понять. У цьому контексті, 
ряд вчених наголошують, що «не слід протиставляти категорії «безпека» 
і «стійкість». Вони, кожна по своєму, характеризують стан економіки як єдиної 
системи. Стійкість економіки характеризує міцність та надійність її елементів, 
вертикальних, горизонтальних та інших зв’язків усередині системи, здатність 
витримати зовнішній і внутрішній тиск. Безпека ж, визначається, як стан 
об’єкта у системі його взаємозв’язків з точки зору здатності до саморозвитку 
в мінливих умовах» [6, с. 14]. Підтримують дану думку і інші вітчизняні 



70

науковці, стверджуючи, що «чим більш стійка міжгалузева структура, тим 
життєздатніша економіка, і оцінка її безпеки буде досить високою. Порушення 
пропорцій і зв’язку між різними компонентами системи веде до дестабілізації 
і є сигналом переходу економіки від стійкого до нестійкого [7, с. 48]. На нашу 
думку, економічна безпека, в даному контексті має бути спрямована 
на забезпечення стійкості важливих фінансових показників, що характеризують 
ефективність витрачання бюджетних коштів та недопущення їх порогових 
значень.

І. Камінська [8] пропонує проводити всебічний аналіз фінансової 
спроможності соціально-економічного розвитку, зокрема: здатності до 
збалансованого задоволення потреб, забезпечення соціально-економічного 
розвитку, що базується на фінансовій достатності, дієздатності та фінансовій 
стійкості всіх суб’єктів фінансово-економічних відносин. При аналізі стійкості 
бюджету пропонують також використовувати загальні та специфічні показники 
фінансової стійкості бюджету [9, с. 244-249]. Розглянуті методики мають 
позитивні моменти, але вони не дають комплексної оцінки стійкості бюджету. 

Отже, фахівці в галузі фінансів використовують різноманітні методики 
для оцінки стійкості бюджету, проте ці системи показників, не сприяють 
комплексній оцінці стійкості бюджету, оскільки для такої оцінки важливим 
є не тільки вибір і визначення показників, але і можливість їх використання 
на практиці. Система показників стійкості бюджету має відображати 
як ефективність формування доходів бюджету, так і якість та результативність 
функціонування влади.
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КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ринкова економіка однією з головних рушійних сил та запорукою успіху 
підприємства в межах жорсткої конкурентної боротьби вважає стратегічне 
управління персоналом, а конкретніше його провідний напрямок – розвиток 
працівників. Проте, сучасні вітчизняні промислові підприємства даний 
напрямок нівелюють, а сьогоденна практика управління характеризується 
відсутністю програм стимулювання персоналу до професійного зростання 
та демонструє незацікавленість керівництва у розвитку їхніх працівників. Серед 
причин, що зумовили нівелювання вирішення зазначеної проблеми, зазвичай, 
називається брак коштів на впровадження програм стимулювання, розвитку 
та оцінки персоналу. Більш того, нерозумінням зі сторони керівних кадрів 
стратегічного значення розвитку працівників є найбільшою загрозою для 
забезпечення довгострокового успішного функціонування підприємства. 

Досліджуючи стратегічний розвиток персоналу, науковці відводять 
провідну роль вивченню компетентністного підходу і стверджують, що оцінка 
прояву компетенцій персоналу дозволяє у більшій мірі проаналізувати рівень 
розвитку персоналу, його задоволеність працею, наявність творчих, 
організаторських здібностей та бажання до вдосконалення власної особистості.

Головним критерієм, за яким слід оцінювати рівень підготовки кадрів, 
професійну компетенцію, що являє собою певний перелік якісних показників, 
яким повинен відповідати кадровий склад підприємства. Більш того, впровадження
компетентністного підходу до системи стратегічного управління персоналом 
дозволить не тільки підвищити ефективність заходів і програм оцінки 
та розвитку, планування, відбору та найму, адаптації та мотивації персоналу, 
але й забезпечить вагому конкурентну перевагу підприємства як на загально-
державному, так і на міжнародному рівнях [2, c. 131].
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Однак, більшість науковців, розглядаючи лише компетенції вищої 
та середньої ланки управління (менеджерська компетенція), не досліджують 
прояв компетенцій на нижчих рівнях управління персоналом [3, c. 27–46]. 
На нашу думку, вивчення та оцінка професійних компетенцій звичайного 
виробничого персоналу є доречною, оскільки у стратегічному управлінні 
персоналом важливим напрямком є формування кадрового резерву, що 
передбачає відбір до управлінської ланки працівників з найбільшим проявом 
лідерських, організаційних та відповідальних якостей. Більш того, оцінка 
виробничого персоналу лише через призму кількісних показників 
результативності праці є досить застарілою методикою, що вкрай негативно 
позначається на ефективності використання працівників та знижує загальний 
рівень результативності функціонування підприємства. Також сучасні 
керівники підприємств проявляють бажання ще на початковій стадії найму
персоналу відсіювати невідповідних виробничим вимогам працівників 
та прагнуть зробити виробничу поведінку персоналу більш передбачуваною 
(виконання стандартів праці, дотримання техніки безпеки, правил трудової 
дисципліни тощо). 

Однак, найбільш гостро питання розвитку компетенцій робітничого 
персоналу стоїть перед підприємствами, що впроваджують системи та технології
управління якістю. Виробничий персонал таких підприємств повинен розвивати 
свої професійні компетенції та знаходити їм широке практичне застосування. 
Цього також вимагає інтенсифікація таких процесів як інноваційність, висока
наукомісткість сучасного виробництва, що, насамперед, вимагає від працівників 
прояву творчого креативного підходу, аналітичних здібностей, високого рівня 
професіоналізму, інформаційної адаптивності, здібностей до навчання тощо. 

Нажаль, існуючі наукові праці [1, c. 117–181] розглядають лише рівень 
професійних компетенцій для керівного складу підприємства, тому доцільно 
розробити власний набір компетенцій для працівників, що безпосередньо 
виконують основну виробничу діяльність, виступають стрижнем будь-якої
виробничої системи підприємств та є запорукою зростання продуктивності 
праці, високоефективного стратегічного управління та розвитку підприємства 
в цілому (табл. 1).

Таблиця 1
Перелік компетенцій, якими має володіти виробничий персонал

Група компетенцій Компетенції
Корпоративні 1. Розуміння стратегії та специфіки діяльності

2. Орієнтація на якість праці
3. Спрямованість на результат
4. Прихильність цілям підприємства

Виробничі 1. Знання норм праці
2. Рівень професійної підготовки
3. Володіння комп’ютерними технологіями
4. Навички планування та організації власної праці
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Виробничі 5. Складність виконуваних завдань
6. Ефективне використання робочого часу
7. Дотримання строків виконання робіт
8. Спрямованість на якість
9. Виконання техніки безпеки (рівень виробничого травматизму)
10. Прагнення до професійного зростання

Поведінкові 1. Відповідальність
2. Самостійність, самоорганізованість
3. Адаптивність
4. Наполегливість у досягненні цілей
5. Авторитет у колективі
6. Робота в команді (навички побудови взаємовідносин) 
7. Ініціативність
8. Дисциплінованість

Вищезазначений набір компетенцій може бути доповнений або змінений 
з урахуванням специфіки діяльності підприємства, особливостей виконуваних 
працівником завдань, його категорії, однак, повинен обов’язково скоригований 
відповідно до стратегічних цілей розвитку підприємства.

Важливо також пам’ятати, що до процесу оцінки рівня компетентності 
працівників доцільно залучати лише висококваліфікованих спеціалістів 
та представників керівної ланки підприємства або фахівців спеціалізованих 
центрів оцінки персоналу. Модель оцінки рівня прояву компетентності 
виробничого персоналу повинна стати ефективним інструментом оцінки 
працівників, практична цінність якого полягає у можливості прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень стосовно розвитку персоналу, його 
кар’єрного просування, стимулювання та (або) покарання. Оцінка та аналіз 
рівня прояву запропонованого переліку компетенцій дозволить досягти високої 
результативності кожного робочого місця, забезпечити систематичне 
стимулювання розвитку персоналу на підставі цілеспрямованого професійного 
навчання, що сприятиме успішній реалізації стратегічних цілей діяльності 
підприємства.
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Соціальні, економічні та політичні перетворення, що розпочалися в нашій 
державі з часу проголошення незалежності, сприяли демократизації суспільства 
та побудови правової держави. У результаті цих перетворень було запущено 
механізм діяльності органів місцевого самоврядування з орієнтацією на 
європейську модель побудови останніх. Місцеве самоврядування є ключовим 
принципом, що забезпечує взаємозв’язок громадян та держави, гарантує 
можливість участі місцевих жителів у державному управлінні. Надзвичайно 
важливою умовою в забезпеченні діяльності органів місцевого самоврядування 
належить місцевим бюджетам, що є самостійним структурним елементом
фінансової незалежності регіону.

Варто зазначити, що головним має бути не стільки визначення поняття 
«місцеві бюджети», скільки їх призначення  забезпечення місцевими органами 
влади покладених на них функцій і завдань. Продовжуючи цю думку, 
пропонуємо для визначення сутності місцевих бюджетів використовувати 
комплексний підхід і розглядати місцевий бюджет не за одним з його 
призначень, а з різних сторін. Особливості комплексного підходу зобразимо 
за допомогою рисунка 1.

Місцевий бюджет

Економічна категорія
Економічні відносини щодо формування, розподілу та 

використання фінансових ресурсів органами місцевого 
самоврядування з метою виконання передбачених функцій

Правова категорія
Нормативно-правовий акт, що визначає структуру, склад, 

обсяг доходів та видатків через основні напрями фінансування
Бюджет адміністративно-територіальної одиниці

Частина бюджетних відносин, що обумовлена визначеним 
адміністративно-територіальним поділом та бюджетним ладом 

держави
Інструмент перерозподілу суспільного продукту
Перерозподіл суспільного продукту між різними 

соціальними групами населення та різними видами діяльності для 
реалізації пропорційності розвитку територій
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Система відносин
Передбачає взаємодію таких ланок: місцевий бюджет, 

державний бюджет, населення, суб’єкти господарювання, 
бюджети різних рівнів
План доходів та видатків

Кошторис доходів та видатків відповідної територіальної 
одиниці, які заплановані для фінансування соціально-побутової 
інфраструктури та заходів, що передбачені планами соціально-

економічного розвитку
Рис. 1. Комплексний підхід до визначення місцевих бюджетів*

*Джерело: розроблено автором.

Отже, роль місцевих бюджетів полягає в тому, що вони є: 
– чинником фінансової стабільності та соціально-економічного розвитку 

регіону;
– інструментом фінансового вирівнювання та регулювання;
– механізмом розподілу суспільного продукту;
– фінансовою основою здійснення функцій органів місцевого самоврядування;
– планом існування фінансових ресурсів території [2].

Особливістю сучасного етапу бюджетного процесу є те, що він 
здійснюється в умовах стратегії децентралізації влади в Україні, що передбачає 
передачу значних повноважень та бюджетів від державних органів органам 
місцевого самоврядування. В контексті бюджетного процесу з’явився новий 
головний розпорядник бюджетних коштів – об’єднані територіальні громади, 
які в свою чергу отримали права: затверджувати бюджет відповідної громади 
і контролювати його виконання; затверджувати програми соціально-економічного
та культурного розвитку і контролювати їх виконання; встановлювати місцеві 
податки і збори.

Література
1. Бюджетний кодекс України: за станом на 14.05. 2017 р. [Електронний ресурс] /

Верховна Рада України // Режим доступу: http://zakоn3.rada.gоv.ua/ 
laws/shоw/2456-17.

2. Раделицький Ю.О. Теоретико-системні основи визначення місцевих 
бюджетів / Ю.О. Раделицький // Теоретичні і практичні аспекти 
вдосконалення фінансово-кредитного механізму. – Вип. 14. – 2017. – С. 125-130.

3. Податковий кодекс України: за станом на 01.02. 2016 р. [Електронний 
ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу: http://zakоn4.rada.gоv.ua/ 
laws/shоw/2755-17.

4. Дейнека О.І. Теоретичні аспекти бюджетного забезпечення розвитку 
регіонів / О.І. Дейнека // Економічний форум. Наук. ж-л. – Луцьк: РВВ 
ЛНТУ, 2017. – №4. – 299 с. – С. 214-218.



76

Кириленко К.О.,
асистент кафедри економіки,

Київський національний університет культури і мистецтв

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасна адаптація вітчизняних підприємств до змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища значною мірою визначається фінансовими 
результатами, зокрема, формуванням прибутку.

У процесі функціонування підприємства виникають питання про таке, яку 
дію на прибуток мало б зниження ціни реалізації і реалізація великої кількості 
виробів; якій потрібен об'єм продажів для покриття додаткових постійних 
витрат у зв'язку з передбачуваним розширенням підприємства та ін. На ці 
та інші питання можна відповісти, аналізуючи дані про беззбитковість 
виробництва.

Мета аналізу беззбитковості – встановити, що відбудеться з фінансовими 
результатами, якщо певний рівень продуктивності або об'єму виробництва 
зміниться. 

Встановлення ціни на продукцію або послуги підприємства – одне 
з найважливіших управлінських рішень, яке безпосереднє визначає 
беззбитковість діяльності підприємства. Це також одне з найскладніших 
рішень, оскільки доводиться враховувати багато чинників.

До основних чинників, що впливають на ціноутворення, відноситься 
попит, дії конкурентів і витрати.

Попит дуже важливий на всіх етапах життєвого циклу продукту. 
Наприклад, підприємство може встановити достатньо високу ціну на нову 
продукцію в перший рік її реалізації, коли на неї існує підвищений попит, 
а потім поступово знижувати ціну у міру зниження попиту на цю продукцію.

Підприємства звичайно реагують на зміну цін конкурентами. Вони 
прагнуть зібрати інформацію про потужності, технологію і операційну політику 
конкурентів, щоб передбачити їх дії. Якщо конкуренти знижують ціну, то 
підприємство відповідно оперативно переглядає ціни на свою продукцію.

Нерідко підприємства знижують ціни на свою продукцію або послуги, 
навіть якщо зниження ціни конкурентами тільки передбачається. При цьому 
вони розраховують, що зниження ціни приведе до збільшення попиту 
на продукцію і це компенсує втрату доходу унаслідок зниження ціни.

Так, в умовах конкурентного середовища, ціну визначає безпосередньо 
ринок, а підприємство лише визначає обсяг продукції. І хоча в цьому випадку 
витрати безпосередньо не впливають на ціну, вони є вельми важливим 
чинником для визначення обсягу виробництва (рис.1). 

Маргінальні витрати часто зменшуються у міру зростання виробництва 
до певної точки за рахунок, наприклад, надання знижок на сировині та ін. 

Лінія маргінального доходу (дохід від реалізації додаткової одиниці 
продукції – ціни) може бути горизонтальною, а може мати убиваючий характер 
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у разі надання знижок при збільшенні обсягу продажів готової продукції. Поки 
витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції (маргінальні 
витрати) нижче за ціну, виробництво і реалізація продукції є прибутковими 
(рис.1). 

Рис.1. Маргінальний дохід і витрати в умовах конкуренції [5]

Вибір стратегії і моделі ціноутворення залежить від мети підприємства: 
максимізація прибутку; збільшення частки ринку; мінімізація витрат; 
входження в ринок; інші.

У літературі традиційно розглядаються дві моделі ціноутворення: 
економічна і на основі витрат.

Головною характеристикою економічної моделі ціноутворення є 
припущення, що підприємство прагнутиме встановити ціну реалізації на рівні, 
який забезпечує максимальний прибуток.

Багато менеджерів визначають ціну продукції виходячи з її собівартості 
(ціноутворення на основі витрат) по ряду причин:

- у підприємства немає часу і можливості аналізувати залежність попиту 
від ціни і маргінальні витрати;

- навіть якщо існує можливість встановити ціну завдяки дослідженню 
ринку, розрахунок ціни на основі витрат є початковою точкою для старту;

- собівартість продукції або послуг визначає межу, нижче за яку не можна 
встановлювати ціну на тривалий період.

Найпоширенішою формою ціноутворення на основі витрат є ціноутворення
за принципом «витрати плюс».

Ціноутворення за принципом «витрати плюс» – це метод ціноутворення, 
при якому ціна визначається на основі собівартості продукції шляхом надбавки 
до неї певної частини прибутку (націнки).

Ціна = Витрати + Націнка
Націнка = Відсоток націнки * Витрати.
До недоліків його можна віднести те, що метод повних витрат не дозволяє 

виявити резерви зниження витрат, ускладнює облік чинників, що впливають 

Маргінальний дохід

Маргінальні витрати

Об'єм виробництва, ед.

Витрати, 
ціна, грн.
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на ціну. Таким чином, практично повністю виключаються ринкові відносини 
через слабкий зв’язок цін з рівнем попиту на товар, що знижує, насамперед, 
конкурентоспроможність товару.

Аналіз сучасних підходів і методів ціноутворення в ринкових умовах 
показав, що ринковий механізм тарифоутворення повинен створювати умови 
для конкуренції і ліквідації монополізму, сприяти оптимізації структури 
галузей економіки, а також структури споживання.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТЬ 
«БАНКІВСЬКА ПОСЛУГА», «БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ» 

ТА «БАНКІВСЬКА ОПЕРАЦІЯ»
Ринкові відносини пов’язані з купівлею-продажем визначеного товару 

(продукту), призначеного для задоволення індивідуальних або суспільних 
потреб. Проте дотепер у науковій думці немає точного визначення предмета 
діяльності банківської установи та об’єкта купівлі-продажу на ринку 
банківських послуг. Йдеться про розмежування понять «банківська послуга», 
«банківський продукт» та «банківська операція». 

Аналіз засвідчує, що в сучасній науковій літературі існують різні підходи 
до трактування цих понять. 
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Зокрема, прибічники так званого грошового підходу вважають 
банківським продуктом грошові кошти. При цьому вони пов'язують банківські 
послуги із забезпеченням переміщення грошей з рахунку на рахунок й утворенням
грошових фондів [4]. За такого трактування поняття «банківський продукт» 
автоматично стає більш значущим і масштабним порівняно з поняттям 
«банківська послуга». 

Всупереч такому підходу, деякі дослідники вважають, що банківська 
послуга є підсумком діяльності співробітників банку із задоволення потреб 
клієнта і результатом виконання банківських операцій. При цьому банківський 
продукт трактується як конкретний спосіб, яким банк надає свої послуги, 
конкретне втілення банківської послуги, наділене певними значеннями 
ринкових параметрів: ціни, якості, додаткового сервісу, термінів та інших умов 
надання [9].

На думку В. А. Перехожева, банківська послуга – це діяльність банку, 
спрямована на задоволення потреби клієнтів у прирості та отриманні 
додаткових ресурсів, проведенні розрахунків, зберіганні й інформаційному 
забезпеченні». Водночас банківський продукт, – на думку дослідника, є тим, 
що клієнт насправді набуває у банку. У такому трактуванні банківська послуга 
постає як абстрактна категорія, а банківський продукт – як конкретніша 
категорія. Йдеться, наприклад, про те, що кредитна послуга знаходить своє 
вираження в таких банківських продуктах, як кредитна лінія, овердрафт, 
іпотечний кредит та ін.» [6, с. 30]. 

Тобто, з одного боку, банківський продукт є формою виразу банківської 
послуги, а з іншого, – складається з упорядкованої сукупності банківських 
операцій. 

Деякі автори, такі як Е. А. Уткін, В. Д. Маркова., А. С. Гур’янов, 
Ю. І. Коробов, які є прибічниками так званого лінгвістичного або індиферентного, 
чи маркетингового підходу, доводять синонімічність понять «продукт» 
та «послуга». На думку цих дослідників, застосування певного поняття 
у науковій літературі зумовлюється лише лінгвістичними перевагами окремих 
націй. При цьому Е.А. Уткін наголошує, що «банківський продукт (послуга) –
це різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, які здійснюються 
комерційними банками за окрему плату за дорученням та в інтересах своїх 
клієнтів, а також дії, які мають на меті удосконалення та підвищення 
ефективності банківського підприємництва» [9]. 

Заслуговує на увагу підхід, прихильники якого розкривають суть понять 
«продукт», «послуга» і «операція» шляхом встановлення ієрархії понять. Згідно 
з цим підходом банківський продукт є способом надання послуг клієнтові 
банку; регламентом взаємодії службовців банку з клієнтом за умови надання 
послуги, тобто комплексом взаємопов'язаних організаційних, інформаційних, 
фінансових і юридичних заходів, об’єднаних єдиною технологією обслуговування
клієнта. Водночас банківська операція постає як система узгоджених за цілями, 
місцем і часом дій, спрямованих на вирішення конкретного завдання
з обслуговування клієнта. Разом з тим банківська послуга трактується як форма 
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задоволення потреби (у кредиті, розрахунково-касовому обслуговуванні, 
гарантіях, купівлі, продажу і зберіганні цінних паперів, іноземної валюти тощо) 
клієнта банку [10, с. 527].

При цьому розрізняють простий та складний банківські продукти: 
простий продукт реалізується одним функціональним підрозділом банку 
шляхом надання однієї послуги клієнту; складним є продукт, у реалізації якого 
можуть бути задіяні кілька підрозділів банку протягом тривалого часу шляхом 
надання комплексної послуги клієнтові [10, с. 527]. 

У сучасній науковій літературі існує також концепція, згідно з якою 
до складу банківських послуг відносять окремий, порівняно вузький сегмент 
діяльності комерційного банку. При цьому послугою вважається діяльність 
банківської установи, яка безпосередньо не пов’язана з активними і пасивними 
операціями [5, с. 556]. Водночас окремі науковці визначають банківські 
послуги як посередницькі операції комерційних банків, головною ознакою яких 
є отримання банком доходу у вигляді комісійних за обслуговування [2, с. 25]. 

Однак, цей підхід не враховує існування істотних відмінностей між 
поняттями «банківська послуга» і «банківська операція» та суперечить 
класифікації банківських послуг на традиційні, до яких належать депозитні, 
кредитні та розрахунково-касові послуги – тобто ті їх види, які витікають 
з самої специфіки банку, та нетрадиційні (консультаційні, посередницькі 
послуги, надання гарантій та поручительств тощо), зокрема, пов’язані 
з розвитком та використанням новітніх інформаційних технологій. 

У цьому контексті заслуговує на увагу позиція тих дослідників які 
вважають, що банківську операцію слід розглядати як технологічний процес, 
спрямований на використання наявних потужностей відповідних банківських 
підрозділів [3]. При цьому пасивні операції полягають у залученні тимчасово 
вільних коштів для формування ресурсів, активні операції передбачають 
розміщення сформованих банківських ресурсів з метою отримання прибутку, 
а комісійно-посередницькі – є операціями, які проводяться за дорученням 
та на користь клієнта за певну плату. Саме в результаті виконання комплексу 
цих операцій комерційні банки задовольняють потреби клієнтів у банківських 
послугах. Тобто під банківською послугою розуміється кінцевий результат 
діяльності банківської установи, що передбачає здійснення певних операцій 
та має на меті задоволення потреб клієнтів [3]. 

При цьому законодавство України не містить легальної дефініції поняття 
«банківська послуга», незважаючи на те, що у текстах нормативних актів воно 
вживається. Разом з тим згідно із законодавчою базою України банківський 
продукт визначаться як стандартизовані процедури, що забезпечують 
виконання банками операцій, згрупованих за відповідними типами і ознаками [7].

Узагальнення існуючих у сучасній науковій літературі підходів до аналізу 
дає можливість визначити найважливіші поняття, пов’язані з діяльністю 
банківської установи на ринку банківських послуг. 

Банківський продукт – економічне благо, що є зовнішнім виразом 
банківської послуги, адаптованої для реалізації клієнту в формі товару. 
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Банківська послуга – це регламентована сукупність фактичних та юридичних
дій, що здійснюються банком на замовлення клієнта на основі платності, 
спрямованих на задоволення потреб останнього. 

Варто зазначити, що при цьому найважливішими властивостями 
банківської послуги є абстрактність (невідчутність, складність для сприйняття), 
невіддільність послуги від джерела, нерозривність виробництва і споживання, 
неоднорідність якості, мінливість попиту, договірний характер, протяжність 
у часі, вторинність тощо [10, с. 749–753]. 

Банківською операцією є закінчена дія або сукупність дій банку (чи його 
підрозділів) у процесі надання банківської послуги, що є частиною 
технологічного процесу банківської установи. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Економіка сталого розвитку є невід’ємною складовою національної 
економіки, а національна економічна модель, в свою чергу, являє собою 
методологічну базу формування стратегії національного економічного розвитку 
країни. Вона забезпечує реалізацію конкретних заходів в економічній політиці 
держави.

Різноманітність національних економічних моделей на сучасному етапі 
економічного розвитку зумовлено дією економічних законів, а глобалізаційні 
процеси, що відбуваються у світовій економіці, зумовлюють їх трансформацію, 
чинниками якої виступають об’єктивні економічні, науково-технічні, соціальні, 
політичні, культурні процеси, тощо.

На сьогоднішній день більшість науковців дотримуються думки, 
що найбільш перспективною, для третього тисячоліття є модель (концепція) 
сталого економічного розвитку.

Концепція (модель) сталого економічного розвитку ґрунтується на доктрині
сталого розвитку, яка являє собою низку ідей, цілей, положень та постулатів 
різних наук. Значущості та систематизації концепція (модель) сталого 
економічного розвитку набула на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро у 1992 р., 
у якій взяли участь представники наукового та політичного світу із 179 країн. 
Ця конференція закликала всі країни, у тому числі й Україну, до прийняття 
національних стратегій та цілей сталого розвитку [1].

Усі питання сталого розвитку є дуже актуальними для України. 
Неузгодженість темпів економічного розвитку і вимог екологічної безпеки, 
домінування природомістких галузей з високою питомою вагою ресурсо-
та енергомістких застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, 
мілітаризація виробництва, відсутність культури праці та споживання, призвели 
до формування техногенного типу економічного розвитку. Як наслідок, нині 
антропогенне навантаження на природу наближається (а в окремих регіонах 
України вже наблизилося) до граничної межі її екологічної стійкості. За нею 
починаються кризові та катастрофічні зміни в природі, що негативно впливає 
на життєдіяльність людини і суспільства. Для оновлення ціннісних орієнтирів 
сталого розвитку виникає потреба розроблення інноваційних підходів, які 
стануть поштовхом до реалізації концепції сталого розвитку в наступні 
десятиліття [3].
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Концепція переходу України до сталого розвитку визначає цілісну 
систему поглядів на подальші шляхи взаємоінтегрованого гуманітарного, 
соціального, економічного та екологічного розвитку країни. Вона визначає 
також правові засади, принципи, цілі та першочергові завдання щодо переходу 
країни до сталого розвитку і є базовою для подальшого розроблення стратегії, 
плану дій, державних, регіональних та інших програм, проектів сталого 
розвитку на найближчу і віддалену перспективу [2]. 

На сьогоднішній день перед Україною стоїть низка цілей та завдань, 
які спрямовані на перспективну реалізацію концепції сталого економічного, 
не тільки розвитку, а й зростання.

Невід’ємною частиною концепції сталого розвитку (СР) є система 
індикаторів, яка розроблена Комісією ООН зі сталого розвитку. Індикатори СР, 
з одного боку, відображають соціальні, економічні і екологічні параметри 
у єдиному комплексі; з іншого – їх розвиток розглядається через зміну станів, 
кожен з який характеризується визначеною сталістю і здатністю до змін. Група 
економічних індикаторів:

- міжнародна кооперація для прискорення сталого розвитку і пов’язана 
з цим місцева політика; 

- зміна характеристик споживання; 
- фінансові ресурси і механізми;
- передача екологічно чистих технологій, співробітництво і створення 

потенціалу [4]. 
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, при 

дотриманні і виконанні поставлених цілей і завдань, базовими принципами 
діяльності державних та суспільних інституцій у напрямі забезпечення 
економічного зростання мають стати: орієнтація на використання передусім 
власних ресурсів, мінімізація зовнішніх запозичень та використання їх виключно
з метою розвитку, а не підтримання поточного існування, всебічне сприяння 
розвитку підприємницької діяльності, гарантування й захист прав власності, 
стабільність, прозорість і простота податкової системи, викорінення корупції на 
усіх рівнях та детінізація економіки. Стале економічне зростання неможливе 
без забезпечення повної і продуктивної зайнятості та гідної праці.

Згідно національній доповіді 2017 р. Мінекономрозвитку досягнення 
цілей апріорі передбачає збільшення частки валового нагромадження основного 
капіталу у структурі ВВП України (до 28% у 2025 р. та її стабілізація на рівні 
22% у 2030 році), яке надасть можливість поступово підвищити коефіцієнт 
інтенсивності оновлення виробничих потужностей (до 0,35 у 2030 р.) та відійти 
від сировинно орієнтованої структури економіки. Створення імпульсів для 
прискореного розвитку технологій та інновацій дозволить збільшити утричі 
частку високотехнологічної продукції та послуг у структурі експорту 
за п’ятнадцять років [2].

На цій основі підвищення ефективності національної економіки, а саме, 
зменшення матеріалоємності ВВП (до 0,77 у 2030 р.) та енергоємності 
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виробництва при майже дворазовому зростанні продуктивності праці 
сприятиме досягненню сталого соціально-економічного розвитку [2].

Підсумовуючи вище сказане, перспективою реалізації концепції сталого 
економічного розвитку для України, є: впровадження інноваційної моделі, 
модернізація інфраструктури та зростання економіки внаслідок структурної 
перебудови, а відтак, утвердження України як високотехнологічної держави.
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провідний інженер відділу регіональної фінансової політики,

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

ДОХОДИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ТА ТІНЬОВІ ДОХОДИ
ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС РЕГІОНУ

Останніми роками одним із важливих факторів збільшення доходів 
домогосподарств (особливо областей Карпатського регіону України) стала 
трудова міграція за кордон. Статистика свідчить, що в середньому один 
мігрант, який перебуває в Італії, щороку пересилає додому близько 5 тис дол. 
США, а по Карпатському регіону щорічні доходи тільки сільських 
домогосподарств від трудових мігрантів сягають 9 тис дол. США [1, с. 62]. 
За 2017 р. лише у Польщі українці заробили 4 млрд дол. США, переслали 
в Україну 2,5 млрд дол. США. Якщо врахувати той факт, що масштаби 
зовнішньої трудової міграції становлять 14-15% від загальної чисельності 
населення, то можна стверджувати, що доходи від трудової міграції в сучасних 
умовах є суттєвим джерелом формування сукупних доходів домогосподарств. 
За приблизними оцінками українські мігранти щорічно заробляють за кордоном 
близько 35,3 млрд. дол. США [3, с. 96], при цьому більшу частину цих коштів 
переправляють до України. Для більшості домогосподарств грошові перекази 
трудових мігрантів становлять понад половину їх сукупного доходу. Свої 

http://ecolib.com
http://www.un.org.ua
http://www.irbis-
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заробітки трудові мігранти витрачають, як свідчить практика, насамперед 
на поліпшення житлових умов, освіту, медичне обслуговування, придбання 
автомобілів, побутової техніки, тобто кошти спрямовуються в основному 
на споживання. На жаль, інвестиційний потенціал величезних коштів, 
зароблених за кордоном, в Україні практично не використовуються [1, с. 63].

Переважна більшість українських заробітчан працює в Російській Федерації
(43,2%), Польщі (14,3%), Італії (12,9%) та Чеській Республіці (12,9%) –
за даними Звіту щодо методології, організації, проведення та результатів 
модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні [6].

Українська трудова міграція за кордон нині стала важливим джерелом 
валютних надходжень у формі грошових переказів, які сприяють підвищенню 
добробуту сімей трудових мігрантів та забезпечують економічне зростання 
в країні. Однак обсяги та масштаби надходження коштів із закордону, 
зароблених українськими трудовими мігранта ми достеменно невідомі, що 
зумовлено відсутністю виваженої державної еміграційної політики, 
недосконалістю українського законодавства та непрозорістю схем переказу 
коштів [2, с. 56].

Рис.1. Обсяги приватних грошових переказів в Україну у 2007–2016 рр.

Починаючи з 2007 р. до 2013 р. обсяги переказів в Україну мають стійку 
динаміку до зростання, а зниження цього показника у 2009 р. пояснюється 
впливом фінансової кризи. А у 2014–2015 рр. відбулося стрімке зниження 
показника, що пояснюється складною ситуацією в країні. І уже з 2016 р. обсяги 
переказів знову збільшилися. 

В останні роки важливим джерелом реальних доходів населення України 
поряд із заробітками трудових мігрантів, значними залишаються тіньові 
доходи, які провокують низку негативних моментів у вітчизняній економіці, 
адже «тіньова діяльність спричиняє понад 43% загальної нерівності доходів» 
[7, 214]. Важливим завданням держави – спрямовувати свої зусилля на 
підвищення добробуту населення, збільшення частки оплати праці в структурі 
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доходів та ВВП, відновлення відтворювальної функції заробітної плати, 
посилення державних соціальних гарантій з виплати заробітної плати. 
Як показує зарубіжний досвід, частка заробітної плати у новоствореній вартості 
за первинного розподілу не повинна бути меншою від двох третин (при її 
зменшенні знижуються стимули до праці та знижується ефективність 
суспільного виробництва). В Україні частка заробітної плати у ВВП упродовж 
останніх років не перевищує 45%, тоді як у країнах ЄС – у середньому 65%. 
У собівартості вітчизняної продукції частка витрат на оплату праці становить 
близько 14%, у європейських країнах – 30-35% [8, 26]. Як наслідок, більшість 
українських працівників сьогодні перебуває за межею бідності (табл. 1).

Варто зауважити, що зазначений прожитковий мінімум розрахований 
тільки для біологічного виживання. До бідних варто відносити такі родини, 
які витрачають на харчування понад третину свого прибутку [7]. В Україні 
в 2015 р. на продукти харчування та безалкогольні напої домогосподарства 
витрачали 53,1% усіх сукупних витрат [4]. 

Таблиця 1
Диференціація життєвого рівня населення областей Карпатського регіону

Роки
Регіон 2000 2004 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кількість населення із середніми загальними доходами у місяць на одну особу, нижчими 
прожиткового мінімуму, у % до загальної кількості населення

Закарпатська 
область

82,7 78,4 16,9 39,2 11,3 12,9 9,8 6,2 7,7

Івано-
Франківська 
область

87,1 75,4 3,5 8,9 9,1 12,9 9,7 6,7 0,9

Львівська 
область

83,7 70,5 7,1 7,1 8,7 10,4 10,9 8,7 5,5

Чернівецька 
область

84,6 70,3 7,0 9,2 9,5 15,7 10,1 6,1 10,2

Довідково: середньорічний розмір прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в 
місяць), грн.

270,1 362,2 607,5 843,2 914,1 1042,4 1113,7 1176,0 1227,33
Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

Закарпатська 
область

3,1 2,6 3,1 2,4 2,8 2,3 2,3 2,6 3,0

Івано-
Франківська 
область

3,4 3,0 2,4 2,3 2,2 2,7 2,1 1,9 2,0

Львівська 
область

3,3 3,6 3,2 3,1 2,9 2,5 2,7 2,5 2,3

Чернівецьк 
область

3,9 3,9 2,7 2,4 2,6 2,7 2,4 2,3 2,7

Складено за: Офіційний сайт Державного комітету статистики України 
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

http://www.ukrstat.gov.ua
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Доходи трудових мігрантів є важливою складовою сукупних доходів 
домогосподарств, що суттєво впливають на добробут населення, сприяють 
зниженню бідності, але через те, що в Україні відсутня програма залучення цих 
коштів в економіку, вони спрямовуються на споживання, а не на розвиток 
економіки у вигляді інвестиційного ресурсу. Також, важливо ввести нові 
вимоги до звітування виробничо-господарської діяльності домашніх 
господарств та запровадити мотиваційні механізми, що мали би спонукати до 
збільшення доходів від такої діяльності та зниження обсягів тіньових доходів
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Полтавська державна аграрна академія

ІННОВАЦІЙНІ РЕЗЕРВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність питання про налагодження системи інвестиційної 
забезпеченості сільськогосподарських підприємств беззаперечна. Від його 
вирішення значною мірою залежить рівень розвитку їх матеріально-технічної 
бази, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, рівень 
життя сільського населення. Перехід до інноваційно-інтенсивних методів 
стримується низькою інвестиційною активністю сільськогосподарських 
підприємств. Необхідною умовою вирішення проблеми сталого і ефективного 

http://www.ukrstat.gov.ua/.
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розвитку аграрного сектора економіки є зміцнення власних інвестиційних 
позицій сільськогосподарських підприємств.

В Україні оцінка інвестиційного забезпечення діяльності сільсько-
господарських підприємств залишається незадовільною: сільськогосподарські 
підприємства, відчуваючи нестачу власних коштів та не маючи можливості 
залучати дорогі банківські кредити, у більшості своїй залишаються 
низькорентабельними та, подекуди, збитковими. Крім того, цільове фінансування
аграрного сектора економіки є недостатнім через незначні обсяги бюджетних 
коштів на підтримку розвитку галузі та незбалансованість бюджетів.

В результаті аналізу використання оборотних коштів у сільського-
сподарських підприємствах виявлено, що основною проблемою для них 
є зростання дебіторської заборгованості і велика питома вага цієї статті 
в оборотних активах. Тому з метою вдосконалення необхідно здійснити 
зменшення цієї статті оборотних коштів підприємства. В основу оптимізації 
обсягів дебіторської заборгованості підприємства може бути закладена ідея 
оптимального скорочення оборотності дебіторської заборгованості. 

Для забезпечення оптимізації розміру дебіторської заборгованості, 
управлінський персонал сільськогосподарських підприємств має вдатися 
до певних заходів, що забезпечать ефективну кредитну та збутову політику 
підприємства: розробка методології управління та послідовності перевірки 
дебіторської заборгованості; формування відділу роботи з дебіторами, 
призначення спеціальних менеджерів по окремих групах боржників, залежність 
оплати праці від динаміки дебіторської заборгованості; комп’ютеризація 
менеджменту дебіторської заборгованості; стимулювання дострокової оплати 
за продукцію; формування оптимальних форм розрахунків з покупцями, 
максимальне використання передоплати (навіть часткової), акредитивів, 
оформлення дебіторської заборгованості векселями, аграрними розписками; 
формування взаємовигідних строків розрахунків; постійний контроль за практикою
розрахунків з контрагентами; стимулювання своєчасної оплати продукції через 
впровадження системи заохочень та покарань за несвоєчасну виплату 
дебіторської заборгованості; планування дебіторської заборгованості, її лімітів 
та нормативів.

Прискорення інкасації дебіторської заборгованості проявляється у вико-
ристанні такої нетрадиційної для вітчизняних агропідприємств форми 
кредитування, як факторинг. Це основна форма рефінансування дебіторської 
заборгованості, що дає можливість для постачальника швидко отримувати 
гроші за відвантажений товар або надані послуги, і, таким чином, точно 
спланувати свої фінансові потоки, не очікуючи оплати від покупця 3. 
Це можливість отримання додаткового фінансування під дебіторську 
заборгованість.

Факторингове обслуговування є найкоротшим шляхом до розв’язання 
проблеми скорочення касових розривів, викликаних поставками товару, бо 
фактор (банк або факторингова компанія) має змогу виплачувати авансовий 
платіж у розмірі від 50 % до 90 % від суми вартості товару. Процент 
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фінансування залежить від платіжної дисципліни покупця. Банк оцінює 
кредитоспроможність наявних і можливих боржників клієнта (тобто його 
покупців) і заздалегідь встановлює граничний розмір авансу. Залишкова сума 
у розмірі 10 % (50 %), перераховується постачальнику після одержання 
платежу від дебітора, за вирахуванням комісійної винагороди фактора, яка 
складається із сплати за обслуговування і плати за фінансування [1].

Одним із найбільш дієвих інструментів інкасації дебіторської заборгованості
є надання знижок покупцеві при здійсненні готівкового розрахунку за придбану 
продукцію або при достроковій оплаті. Слід зазначити, що умови розрахунків 
обираються так, щоб, з одного боку, рання сплата була привабливою для 
покупців, а з другого – доцільною для продавців 2. У зв’язку з цим виникає 
необхідність оцінки можливості надання знижки при достроковій оплаті.

Розмір та умови надання знижки встановлюються з урахуванням темпів 
інфляції, середньорічної ставки відсотка за кредит, норми прибутку. В умовах 
інфляції падіння купівельної спроможності грошей за період характеризується 
коефіцієнтом падіння купівельної спроможності грошей, який є оберненим до 
індексу цін [2].

За допомогою дисконтної політики підприємство може максимізувати 
прибуток від продажів, збільшити свою частку ринку, підвищити оборотність 
дебіторської заборгованості і поліпшити показники ліквідності. При цьому 
визначення розміру дисконту (знижки) – це завжди пошук компромісу між 
додатковими вигодами і втратами від зниження ціни. Тому перш ніж запускати 
дисконтну систему на підприємстві, слід ґрунтовно проаналізувати розмір 
знижки, враховуючи всі економічні чинники, щоб вони були вигідними як для 
самого підприємства, так і для покупців.
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СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Основою ефективного функціонування єдиного світового ринку є вільне 
переміщення товарів, до якості яких в той же час діють певні вимоги, які 
містяться у технічних стандартах. Існування у міжнародній торгівлі технічних 
бар’єрів створює, з одного боку, перешкоди для виходу українських 
підприємців зі своєю продукцією на європейські та міжнародні ринки, 
з іншого – обмежує доступ вітчизняних споживачів до якісної закордонної 
продукції. Гармонізація технічних стандартів є тим механізмом, який дозволяє 
усунути дані перешкоди та сприяти успішному товарообігу між нашою країною 
та ЄС, передусім.

Система технічного регулювання (метрологія, стандартизація, оцінка 
відповідності) спрямована на забезпечення безпеки та відповідність товарів 
та послуг, захист внутрішнього ринку та розширення зовнішнього ринку країни,
сприяє розвитку новітніх технологій та підвищенню конкурентоспроможності 
економіки [1]. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, зокрема в частині стосовно зони вільної торгівля, 
передбачає виконання нашої країною певного переліку заходів, серед яких 
одним з найважливіших та найскладніших є усунення технічних бар’єрів 
в торгівлі, зафіксованих в зазначеній Угоді в Розділі 4 (Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею), Глава 3 (Технічні бар’єри в торгівлі) [2].

Однією з особливостей системи технічного регулювання України 
є обов’язкова сертифікація, яка була запроваджена в 1993 р. та мала своєю 
метою захист українського ринку від недоброякісної продукції, яка заполонила 
його в 90-х роках минулого століття. Але ця система була побудована 
на принципах та інфраструктурі, що діяла ще з радянських часів, та потребувала
трансформації та реформування згідно з вимогами ринкової економіки. Наміри 
України як найшвидше інтегруватися в світову економіку не можуть 
здійснитися без модернізації системи технічного регулювання. Ця мета ставить 
конкретні завдання:

- гармонізація профільного законодавства з вимогами СОТ та ЄС;
- впровадження гармонізованих європейських та міжнародних стандартів; 
- створення прозорої структури технічного регулювання; 
- створення ефективної системи ринкового нагляду [1].

На даний момент в світі найбільш ефективною вважається діюча 
в Європейському Союзі система технічного регулювання, яка від самого 
початку створювалась для формування єдиного економічного простору. 
Наявність угод про взаємне визнання результатів оцінки відповідності з такими 
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країнами, як США, Канада, Австралія, Японія, є підтвердженням «еталонності» 
європейської системи технічного регулювання.

Зазначимо, що Директиви Європейського Союзу встановлюють основні 
вимоги, яким повинна відповідати продукція, яку поставляють на внутрішній 
ринок країн членів ЄС. Директиви точно визначають необхідні результати, 
які повинні бути досягнуті при виробництві продукції, але в той же час 
не мають вимог до безпосереднього виробництва продукції, тобто виробник 
має свободу дій у виборі технічних умов виробництва, але загальні та основні 
вимоги Директив Нового підходу повинні бути виконані [3]. 

Директиви визначають мінімальні обов'язкові вимоги з безпеки для 
конкретних видів продуктів, які (Директиви) отримали назву «Нового підходу». 
Викладені основні вимоги в Директивах ЄС, повинні бути виконані в обов'язковому
порядку, перш ніж продукція зможе бути продана на території країн 
Європейської економічної зони.

Отже, можна виокремити основні напрями щодо виконання Україною 
намірів відносно трансформації системи технічного регулювання у відповідності
з європейськими нормами: 

- пріоритет використання міжнародних стандартів, тобто основою всіх 
технічних регламентів, що використовуються в Україні, мають бути саме 
відповідні міжнародні стандарти;

- добровільність стандартів за виключенням технічних регламентів. 
розроблених для захисту інтересів національної безпеки, захисту здоров’я 
та життя людей, тварин, рослин та навколишнього середовища тощо;

- деклараційний принцип підтвердження відповідності;
- скорочення переліку товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації:
– визнання міжнародних стандартів та оцінки відповідності інших країн-

членів СОТ[4].
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС визначило основні 

завдання у сфері технічного регулювання, якими наразі є приведення 
національного законодавства (базового та галузевого) у відповідність із 
законодавством ЄС та забезпечення реалізації його положень; здійснення 
необхідних адміністративних та інституційних реформ відповідно до Угоди про 
оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів та запровадження 
ефективної та прозорої адміністративної системи в сфері технічного 
регулювання, що створить сприятливі умови для розвитку експорту [5].

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Станом
на 01.01.2018 р. фонд національних стандартів становить 22636 національних 
стандартів, з яких 12988 – міжнародні та європейські стандарти, прийняті 
як національні, що становить 57,4 % їх загальної кількості, з яких 7277 –
на основі міжнародних стандартів та 5711 – на основі європейських стандартів 
(рис. 1).
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Рис. 1 Фонд національних стандартів 
*Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [5]

Наголосимо, що з метою трансформації системи технічного регулювання 
здійснено багато заходів з приведення національного законодавства у сфері 
технічного регулювання відповідно до вимог законодавства ЄС. Детальне 
вивчення та дотримання вимог системи технічного регулювання ЄС дозволить
українським виробникам підвищити якість своєї продукції. В свою чергу, 
це дозволить збільшити рівень інвестиційної привабливості України в цілому. 
Трансформація системи технічного регулювання на принципах, які діють 
в Європейському Союзі, є нагальною необхідністю для подальшого розвитку 
країни. Приведення правил і процедур української системи технічного 
регулювання у відповідність до міжнародної та європейської практики 
дозволить значно розширити ринки збуту для українських підприємців 
Наслідком даних процесів стане загальне підвищення рівня соціальної 
стабільності та добробуту країни.
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СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЯК ЧИННИК 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
В умовах сучасних інтеграційних процесів інформаційної економіки 

зростає роль нематеріальних активів у формуванні ринкової вартості компанії. 
Оскільки переважна більшість ринків зараз є ринками споживача, з’являються 
нові види і форми конкуренції: конкурують вже не стільки товари і ціни, 
скільки технології, ідеї, які уособлює той чи інший товар, внутрішньо-
організаційні відносини, якість обслуговування клієнтів та репутація –
найважливіші чинники формування іміджу. Саме завдяки іміджу привертається 
увага до продукту, що робить підприємство прибутковим та успішним і дає 
можливість бути привабливим для покупців та інвесторів в умовах інтеграції. 
Позитивний імідж підприємства є основним фактором його ефективного 
розвитку та стабільної позиції на ринку. Саме тому створення позитивного 
іміджу сьогодні є досить важливим, що актуалізує необхідність виявлення його 
впливу на конкурентоспроможність підприємства. 

Імідж підприємства – це той основний критерій, що впливає на 
економічний успіх і хоча дана категорія не є матеріальними благами, її високий 
рівень є основною рушійною силою для росту матеріальних активів 
і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому
ринку.

Згідно вікіпедії, «імідж» трактується як штучна імітація або створений 
зовнішній образ будь-якого об'єкта [1]. Якщо розглядати імідж організації, 
то найчастіше його визначення зводяться до того, що це уявлення 
громадськості, цілеспрямовано створені в свідомості людей, які базуються 
на основі інформації. На думку багатьох економістів, складовими поняття 
«імідж» для фірми є її фінансова спроможність, ефективність управління 
та організаційна культура [2]. Вчений Семенов A. К. наголошує, що кожне 
підприємство цілеспрямовано формує свій імідж, опираючись на його сильні 
сторони та унікальні особливості, що дають перевагу виділитися серед інших 
та залишитися у свідомості цільової аудиторії [3]. 

Отож, імідж підприємства – це його образ, сформований у свідомості 
людей за допомогою інформації. Він залежить від позитивного результату 
співпраці керівництва, персоналу, споживача, партнера тощо. Чинники, 
що впливають на імідж підприємства, можуть бути внутрішні та зовнішні. 
До внутрішніх чинників відносять вміння і навички персоналу, тобто вміння 
говорити з кожною цільовою аудиторією на її мові, враховуючи переваги 
і очікування та залишати позитивне враження. Зовнішні чинники включають 
одяг і речі, міміку, пози і жести. Отже, імідж є складним явищем, що 
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відображає внутрішні і зовнішні сторони об’єкту і потрібно враховувати їх 
нерозривний взаємозв’язок, а тому керівництво компанії повинне створювати 
мобільну, креативну, працездатну команду, стежити за репутацією своїх 
топ-менеджерів, підвищувати рівень корпоративного управління, формувати 
позитивну кредитну історію, взаємодіяти зі ЗМІ, давати інтерв’ю, брати участь 
в різних тематичних програмах, надавати гарантії і підвищувати безпеку 
співпраці із споживачами та бізнес-партнерами.

Костюк В. Г. та Сторожук В. В. вважають, що формування іміджу 
підприємства суттєво впливає на його конкурентоспроможність, фінансові 
результати, співпрацю з клієнтами та бізнес-партнерами як на внутрішньому 
так і на зовнішньому ринках [4]. Однак, імідж організації може бути 
позитивним і негативним. Приваблювати клієнтів, підвищувати свою 
конкурентоспроможність на ринку, отримувати додаткові прибутки та 
інвестиції від партнерів дає можливість лише позитивний імідж. В умовах 
інтеграції, особливо в епоху фінансово-економічної кризи лояльність 
зацікавлених груп до компанії все важче підтримувати, адже за наявності 
широкого вибору треба щось більше, ніж стандартна пропозиція співпраці. 
Саме тому ефективне формування іміджу організації передбачає ряд 
компонентів, які беруться до уваги цільовими групами: емоційна 
привабливість; особливості діяльності підприємства; розвиток виробничої 
і соціальної інфраструктури; інвестиційна привабливість; інноваційна 
активність; якість стосунків з партнерами; репутація керівництва; соціальна 
відповідальність; фінансово-економічні показники тощо. Враховуючи потрібні 
елементи керівництво має проводити цілеспрямовану роботу та подавати 
відповідну інформацію, яка формується на підставі проведення маркетингової 
комунікаційної кампанії.

В іміджі виділяються три типи: об’єктивний, суб’єктивний і модельований. 
Об’єктивний (поточний) імідж – враження громадськості про організацію, 
її лідерів, яке вже є у цільової аудиторії. Він здатний змінюватися при зміні 
економічної, соціальної, культурної ситуації, часом без «відома» або зусиль 
іміджмейкерів. Суб’єктивний (дзеркальний) імідж представляє собою особисті 
уявлення організації про те, якою її бачать навколишні. При цьому 
суб'єктивний імідж може не відображати реальної ситуації. Модельований 
(шуканий) імідж – це продуманий, змодельований бажаний образ організації. 
Технології PR дозволяють створювати і просувати шуканий імідж. За допомогою
реклами підприємства цілеспрямовано формують свій імідж, який дозволяє 
висвітлити найбільш ціннісні характеристики та позитивно вплинути на клієнта. 
Саме ці особливості і визначають основні функції іміджу, а саме: пізнавальну 
(інформаційна), номінативну (свій стиль, своя фразеологія), естетичну 
(ушляхетнює носія за умови, що є позитивним).

Сьогодні, в умовах інтеграційних процесів, імідж організації не терпить 
стихійного формування, саме тому менеджери наймають компетентних осіб, 
серед яких: піар-агенти, маркетологи, бренд-менеджери, а також соціальні 
психологи. Їх головною метою є аналіз репутації організації. Для цього 
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досліджується зовнішня і внутрішня цільова аудиторія, проводиться 
опитування про те, що для них є найбільш значущим, що могло б вплинути на 
оцінку організації. Далі PR-агенти займаються створенням позитивного образу 
організації – її іміджу. Для створення певного рівня іміджу організації 
необхідно декілька атрибутів. До них належать такі, як позиціонування 
організації, тобто зайняття певної конкретної ніші на ринку; емоціоналізація –
поширення певної емоційно цікавої інформації, яка запам’ятовується; 
візуалізація – створення чітких візуальних елементів іміджу – товарних знаків, 
логотипів тощо.

Не варто забувати і про вирішення ряду питань всередині компанії, серед 
яких основними є: якість продукту і менеджменту, здатність залучати 
та утримувати кваліфіковані кадри, фінансова стабільність, ефективне 
використання активів, інвестиційна привабливість, застосування нових 
технологій, соціальна відповідальність та охорона навколишнього середовища.

Для подальшого дотримання позитивного іміджу компанії необхідно: 
слідувати встановленій стратегії розвитку організації; скеровувати зусилля 
на підтримку позитивного іміджу та репутації; оновлювати бренд. 

Отже, імідж в реаліях сьогодення є дуже важливим в діяльності 
підприємства, оскільки привертає увагу споживачів та партнерів, збільшує 
об’єми продаж тим самим підвищуючи конкурентоспроможність підприємства. 
Для формування і підтримки позитивного іміджу керівництву потрібно 
постійно прикладати зусилля на внутрішню та зовнішню аудиторію, 
створювати позитивний образ організації, що потребує постійного розвитку 
її конкурентних переваг на ринку і дає можливість збільшувати її репутаційний 
капітал та конкурентоспроможність. Основними напрямами реалізації даних 
завдань мають бути: стратегія підприємства та методи її реалізації, 
позиціонування на ринку, розширення діяльності, підвищення кваліфікації 
і авторитетності керівників і спеціалістів, підвищення якості продукції 
та сервісу, формування престижу фірми, надійність клієнтів і партнерів, 
посилення соціальної відповідальності. 

Література
1. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/

wiki.
2. Падафет Ю.Г. Механізм формування іміджу державної установи: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний 
ресурс] / Ю.Г. Падафет; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 
Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2005. – 16 с. 

3. Семенов А. К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. // 
А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. – М.: Информационно-внедренческий центр 
"Маркетинг", 1999. - 200 с. 

4. Костюк Г. В та ін. Формування позитивного іміджу підприємства. / 
Г.В. Костюк, В.В. Сторожук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://lubbook.org/book_654_glava_16_organ.html.

https://uk.wikipedia.org/
http://lubbook.org/book_654_glava_16_organ.html.


96

Коробчук Т.І.,
кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Луцький національний технічний університет

Мостовенко Н.А.,
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Луцький національний технічний університет

КРЕДИТНА ПРИРОДА ФАКТОРИНГУ 
В ЕКОНОМІЦІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Факторинг, як і будь-який економічний термін, має власну історію. Він 
походить від англійського слова «Factoring» – посередник. Своє існування він 
починає з Англії в якості учасника процесу торгівлі. Подальший розвиток 
факторинг отримав у США, забезпечуючи підтримку грошових потоків для 
компаній. А в 60-х рр. минулого століття факторингові операції почали 
використовувати у вітчизняній практиці реалізації товарів в якості вексельної 
форми комерційного кредиту. У сучасній підприємницькій практиці зовнішнє 
фінансування відіграє важливу роль. У ситуаціях, коли зростають витрати, або 
зменшується дохід, практичного значення набувають такі його форми: гранти, 
венчурний капітал, кредитні послуги – кредитні лінії та факторинг.

У чому ж сутність факторингу? Розглянемо підходи до визначення 
поняття «факторинг». Відповідно до Конвенції про міжнародний факторинг, 
прийнятій у 1988 р. Міжнародним інститутом уніфікації приватного права, 
факторинг – процес перепоступки факторинговій компанії не оплачених 
боргових вимог (рахунків-фактур) у поєднанні з елементами фінансового, 
бухгалтерського, інформаційного, збутового, страхового, юридичного та іншого
обслуговування постачальника.

Герасимович А. А. вважає факторинг різновидом посередницької діяльності, 
за допомогою якої посередник (факторинговий відділ банку) за певну плату 
одержує від підприємства право стягнути і зарахувати на його рахунок належні 
йому від покупців суми грошей (право інкасувати дебіторську заборгованість) [1].

Балабанов І. Т. визначає факторинг як різновид торговельно-комісійної 
операції, пов’язаної з кредитуванням оборотних коштів [2].

Асоціація Укрфактор стверджує, що факторинг – це комісійно-
посередницька діяльність, пов’язана з поступкою фактору (банку або 
небанківській установі, яка здійснює факторингові операції) клієнтом-
постачальником неоплачених платежів вимог (рахунків-фактур) за поставлені 
товари, виконані роботи, послуги і, відповідно, одержання платежу за ними, 
тобто з інкасуванням дебіторської заборгованості клієнта (одержанням коштів 
за платіжними документами). Фактор стає власником неоплачених платіжних 
вимог і бере на себе ризик їх несплати [3].
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ПАТ «КБ Глобус» вважає, що факторинг – це комплекс банківських 
послуг для виробників і постачальників, які здійснюють торгівельну діяльність 
на умовах відстрочення платежу. Факторинг включає в себе фінансування, 
управління дебіторською заборгованістю клієнта (облік дебіторської 
заборгованості, контроль термінів платежів), збір дебіторської заборгованості 
та інформаційно-аналітичне обслуговування клієнта по факторингу (щоденне 
надання звітів про стан дебіторської заборгованості) [4].

Юридична компанія Bitlex стверджує, що факторинг – це фінансування 
під відступлення права грошової вимоги, за якого одна сторона (фактор) 
передає грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, 
а клієнт відступає факторові своє право грошової вимоги до третьої особи 
(боржника) [5].

З усього вищесказаного можна виділити основні характеристики 
факторингу:

 виключно грошова вимога до третьої особи;
 передача саме грошових коштів або зобов’язання фактора віддати

їх у розпорядження іншої сторони;
 оплатний характер взаємин між фактором і клієнтом.
На фінансовому ринку послуги факторингу надають не лише банки,

а й факторингові компанії. У чому ж різниця між ними? Банки, насамперед,
ґрунтуються на рівень стану платоспроможності учасників факторингу,
своєчасності розрахунків та управлінні фінансуванням на користь
постачальника. Факторингова компанія, в основному, обслуговує тільки одного
дебітора (члена свого холдингу, або торгову мережу), що забезпечує
пріоритетність дебітора, а не постачальника.

Проте в обох випадках факторинг має значні переваги над стандартним 
кредитуванням:

зручний та швидкий спосіб нарощення грошових потоків; 
претендування на факторинг не залежить від кредитної оцінки;
для отримання факторингової послуги потрібна мінімальна 

документація;
оскільки факторинг – це не позика, то підприємство не вважається 

боржником, а кредитні ризики практично невеликі;
факторинг забезпечує необхідний капітал саме тоді, коли це необхідно 

підприємству;
якщо дебіторська заборгованість зростатиме, то й сума фінансування 

може збільшитися;
фінансування по факторингу може відбутися протягом 24 годин; 
можливість коригування тарифів. 
Таким чином, факторинг використовують у сфері бізнесу та підприємництва

для додаткового фінансування оборотних засобів, оптимізуючи грошові потоки.
Отже, факторинг – це ефективна фінансова послуга кредитного характеру, 

яка дозволяє оптимізувати фінансування дебіторської заборгованості 
за рахунок зниження кредитних ризиків та активізації фінансових активів фірм, 
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підприємств. Тому за допомогою факторингу можливе не лише збільшення 
обсягів продажу та зростання прибутковості, а й забезпечення 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, що відіграє головну роль 
в забезпеченні сталого розвитку економіки.
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ЕФЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Інтелектуальна власність, як специфічна категорія, ще недостатньо 

досліджена наукою. У ній ще досить багато не порозумінь, що в таких випадках
істотно ускладнює і без того суперечливий механізм регулювання відносин 
у сфері інтелектуальної власності. Водночас, вже досить точно визначені 
об’єкти і суб'єкти даної категорії. 

У якості об’єктів інтелектуальної власності виступають наукові 
відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, товарні знаки, 
наукові, літературні і художні твори, комп’ютерні програми, інтегральні 
мікросхеми, продукти біотехнології, репрографії та ін. 

Суб'єктами інтелектуальної власності, що створюють зазначені об'єкти 
виступають вчені, винахідники, раціоналізатори, конструктори, технологи, 
дизайнери, художники, письменники, поети, драматурги, композитори, 
виконавці художніх творів і інші творчі особистості. 

Інтелектуальній власності також властиві всі ті ознаки, що були 
розглянуті вище стосовно до об'єктів звичайної власності. Водночас, у даному 
випадку коло розглянутих ознак розширюється. Мова йде про творче 
походження об'єктів інтелектуальної власності, що також необхідно розглядати 

http://ukrfactor.com/faktoring/
https://globusbank.com.ua/ua/faktoring.html
https://www.bitlex.ua/
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в якості найважливішої ознаки. У табл.1 приведена коротка характеристика 
основних ознак власності стосовно до її різновидів. 

Суспільна корисність об’єктів інтелектуальної власності визначається 
насамперед в позитивному ефекті від їх використання в різних сферах життя 
суспільства. Стосовно до предмету розгляду можна виділити наступні види 
ефектів. 

1. Економічний ефект – полягає в економії суспільної праці 
(матеріальних, трудових, фінансових і других видів ресурсів) при використанні 
результатів творчої діяльності. Його наявність у кінцевому рахунку приводить 
до зростання доходів (прибутку) суспільства (приріст національного доходу) 
або конкретних осіб. 

Таблиця 1
Розпізнавальні ознаки звичайної та інтелектуальної власності

Ознаки власності Види власності
Звичайна власність Інтелектуальна власність

Володіння Фізичний захват об’єкта 
власності та утримання його 
як завгодно довго (за бажанням 
власника)

Інтелектуальне (інформаційне) 
володіння

Користування Використовується власником 
або за його дорученням другою 
особою. В процесі користування 
відбувається моральне і фізичне 
старіння об'єкту. 

Використовується власником. 
Користування об’єктом другими 
особами регулюється діючим 
в країні законодавством. Об’єкт 
старіє тільки морально. 

Розпорядження Передача (продаж) об’єкта 
другій особі означає її повну 
відчуженість і втрату права 
власності. Об’єкт власності 
може бути легко змінений 
або знищений

Передача об’єкта другій особі не 
означає повну його відчуженість 
від розробника.
Пріоритет, авторське право 
зберігається, що відбивається 
у відповідних договорах та 
угодах

Творче походження Не є особливою ознакою 
власності

Є обов’язковою ознакою 
власності

2. Соціальний ефект – полягає в створенні більш сприятливих умов для 
життєдіяльності суспільства, певної його частини або конкретної особистості. 
Його наявність веде до створення умов для всебічного розвитку особистості, 
більш повного застосування її творчих сил, спроможностей, талантів. 
У кінцевому рахунку будь-яка творча діяльність повинна бути спрямована 
на людину, відповідати цілям формування гармонійно розвинутої, духовно 
багатої особистості, створювати для неї всі необхідні умови для ефективної 
праці, комфортного побуту і повнокровного відпочинку. 

3. Пізнавальний ефект – полягає в створенні нової інформації, що 
дозволяє людині впізнати щось нове про розвиток природи і суспільства. Його 
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наявність є базою для подальшого поступового розвитку прогресу в суспільстві 
в усіх сферах. 

4. Негативний ефект – полягає в існуванні деяких негативних наслідків 
або результатів використання даного об’єкту інтелектуальної власності. Його 
наявність може викликати негативні емоції в суспільстві або його частині, 
причинить збиток навколишньому середовищу, провокувати конфлікти між 
окремими країнами або групами осіб, мати побічні негативні результати і таке 
інше. Для об’єктів інтелектуальної власності, що відрізняються особою 
новизною і творчою природою, наявність негативного ефекту дуже можлива. 
У цьому зв’язку необхідні додаткові дослідження і розробки по мінімізації 
потенційних негативних наслідків до їх повного усунення. Однією зі сторін 
творчості повинно бути забезпечення безпеки його продукту для умов 
проживання сучасних і майбутніх поколінь. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАТЕНТУВАННЯ НА РИНОК 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Прискорені темпи науково-технічного прогресу в світі, впровадження 
технологій глобалізації і міжнародного співробітництва сприяють 
прискореному зростанню товарообігу на світовому ринку інтелектуально-
інноваційних технологій, збільшенню його місткості та деталізації напрямів 
функціонування. Аналіз динаміки патентування інтелектуальних технологій 
в світі показує, що в останні роки у світі відзначається тенденція до зростання 
кількості заявок на патенти. На цей процес в промислово розвинутих країнах 
суттєво впливають процеси глобалізації та інтернаціоналізації світової 
економіки, наміри фірм захистити свої технічні рішення за межами 
розташування свого головного офісу. Показники світового ринку 
інтелектуально-інноваційних технологій, на основі узагальнення існуючих 
наукових розробок та власних досліджень автора, представлено нами в табл.1.

Як виходить з даних табл.1, в світі в остання роки різко зростає обсяг 
продаж інтелектуально-інноваційних технологій, зокрема, наукомісткої 
продукції, патентів, ноу-хау, інжинірингових послуг та ін. Разом з тим, тільки 
три країни (Японія, США, Китай) продукують 60% всіх поданих заявок 
на патенти у світі, причому слід відмітити, що в останній час Китай за темпами 
зростання обсягів патентування обігнав Японію, в якій за цей же період темпи 
обсягів патентування дещо знизилися. Загальносвітове збільшення обсягів 
патентування інтелектуальних технологій (приблизно на 7…8% щорічно) 
на 80% забезпечене заявками на патенти з США та Китаю.

Одночасно слід відмітити зростання кількості заявок на об’єкти 
інтелектуальної власності в Європі, в останній час цей показник значно 
перевищує рівень зростання ВВП найбільших європейських країн. У більшості 
із 20 провідних європейських патентних відомств темпи зростання кількості 
заявок виражають двозначними цифрами.

Таблиця 1 
Кількісно-якісна характеристика світового ринку інтелектуально-інноваційних 

технологій
Показник-характеристика Значення показника Примітка та коментар

Загальна місткість світового 
ринку об’єктів 
інтелектуальної власності

2,8…3 трлн. дол. Згідно наявних прогнозів світовий 
ринок інтелектуальної власності до 
2020 року зросте до 4 млрд. дол. 

Витрати на проведення 
НДДКР

Близько 400 млрд.
$ щорічно

Темпи приросту 4% щорічно; 
зростання частки ВВП на 
фінансування НДДКР – до 10%
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Місткість ринку торгівля 
ліцензіями на ОІВ

Близько 80 млрд. 
$ щорічно

Темпи приросту цього сегменту 
доходять до 12% щорічно

Місткість ринку експортних 
операцій з ОІВ

Близько 200 млрд. 
$ щорічно

Темпи приросту цього сегменту 
доходять до 8% щорічно

Місткість ринку 
торгівельних марок

Близько 400 млрд. 
$ щорічно

В світі зареєстровано більше 25 млн. 
товарних знаків

Місткість ринку 
інжинірингових послуг

Більше 200 млрд. 
$ щорічно

Частка світового ринку ОІВ 
промислово розвинутих
країн

Складає ≈ 90% 
світового ринку

Частка ринку ОІВ країн 
великої сімки

Складає близько 
70% світового 
ринку ОІВ

Світові лідери за обсягом
заявок на винаходи 
(патентні відомства) 

Китай – 530 тис.; 
США –510 тис.;
Японія – 350 тис.;
Південна Корея –
190 тис. 

Світова кількість заявок на видачу 
патентів на винаходи: близько 
2,2 млн. заявок щорічно 

Галузі – світові лідери 
по торгівлі ліцензіями

Електротехніка –
19%; 
машинобудування –
18%; хімія – 17%; 
транспорт – 10%. 

Частка загального ринку, яка 
належить галузям – лідерам складає 
близько 60% всього обсягу 
комерційних операцій

Одним з обов’язкових чинників, без наявності якого не може 
повнокровно функціонувати ринок інтелектуального продукту, є наявність 
системи патентування, тобто охорони виключних прав творчих особистостей, 
які є суб’єктами інтелектуального ринку. З цього виходить, що надзвичайно 
важливими для формування, розвитку, оцінки та аналізу ринку інтелектуального 
продукту є відомості про патентування об'єктів інтелектуальної власності 
в державі, найважливішими з яких є об'єкти промислової власності – які 
визначають добробут нації, а саме: патенти, населення, природні ресурси 
та організація економіки, перший найбільш чутливий до змін всіх перерахованих
факторів. Отже, винахідницька активність та кількість тісно пов’язаних з нею 
патентів є достовірним індикатором наявності товару на ринку інтелектуальної 
власності.

Слід зробити окремий наголос на існування низки переваг, які отримує 
ринок інтелектуально-інноваційних технологій завдяки наявності та розвитку 
системи патентування прав на результати творчої діяльності. До основних 
з них, на наш погляд, слід віднести наступне:

- наявність патенту продукує стимули розвитку промисловості в цілому 
і машинобудування зокрема, прискорення темпів науково-технічного прогресу 
в промисловій сфері, так як система міжнародної та національної правової 
охорони наукових результатів надає реальні шанси виходу на зовнішній ринок 
та розвитку національного;

- патент підтримує розвиток промислової ініціативи, так як дозволяє 
ідентифікувати значущість окремих інтелектуальних здобутків з їх авторами;
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патент створює психологічну упевненість розробника інтелектуально-
інноваційної продукції в тому, що його потенційні комерційні результати 
будуть належати лише йому. Це спонукає виробника до розширення сфер свого 
бізнесу, збільшенню обсягів ринкової пропозиції свої виробів;

- патентування впливає на розвиток ринку в промисловій сфері, так як 
активно протидіє появі на ринку контрафактних виробів та створює систему 
кримінально-адміністративної відповідальності за порушення виключних прав;

- наявність патенту в певній мірі виконує рекламні функції та здійснює 
пропаганду наукового результату в цільовій аудиторії потенційних споживачів, 
інформує науково-технічну спільноту про сучасні досягнення в конкретній 
промисловій галузі, визначає майбутні напрями науково-технічних досліджень, 
сприяє їх формуванню та розвитку;

- патентна система є важливим фінансовим стимулом, необхідним для 
інвестування капіталів у технологічні розробки, так як значним чином сприяє 
зменшенню ризиків капіталовкладень в наукові розробки;

- патент є загальновизнаним та широко вживаним кількісним показником, 
який оцінює та аналізує сучасні тенденції в галузі винахідництва та патентної 
активності як в окремих країнах (регіонах), так і в усьому світі. 

Звичайно, є і певні недоліки патентної системи, які не сприяють 
інтелектуальному розвитку. Нам нашу думку, до них варто віднести:

- суттєве збільшення кількості патентних заявок призводить до 
погіршення якості роботи патентних відомств, збільшення термінів розгляду 
патентних заявок, що в певній мірі затримує вихід на ринок прогресивних 
розробок, уповільненню темпів науково-технічного прогресі в цілому;

- наявність різних систем патентування призводить до наявності процесів 
дублювання, розгляду ідентичних заявок в різних країнах, що в підсумку 
призводить до збільшення трансакційних витрат потенційних споживачів, 
пов’язаних з отриманням ліцензій;

- часто патенти є ініціатором багатьох судових розглядів, провокує 
та примножує кількість судових суперечок, які також гальмують процеси 
впровадження результатів творчої праці у виробництва та розвиток ринку 
виключних прав;

- сучасна патентна система не виключає випадків отримання патентів 
низького рівня, взаємозалежних патентів, що встановлює правові перепони на 
шляху розвитку та зростанню місткості ринку ІІТ; 

- патенти можуть отримати і недобросовісно використовувати деякі 
бізнес-організації, які не ставлять перед собою задачу розвитку науково-
технічного прогресу або підвищення рівня промислової практики. 

Ряд вчених вказують також на несумісність інтелектуальної власності 
з економічним прогресом, патенти захищають ідеї і тим самим гальмують 
економічний прогрес. Насамперед, прогрес завжди спирається на минулі 
досягнення, і патенти роблять відкриті змагання неможливими. 
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РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ 
У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Розвиток процесів глобалізації світової економіки є передумовою 
виникнення глобальних фінансових центрів, роль та значення яких суттєво 
зростає внаслідок активізації процесів глобалізації. На сучасному етапі 
розвитку світової економіки глобальні фінансові центри є однією з основних 
частин світової фінансової системи. Оскільки глобальні фінансові центри 
є місцем локалізації національних та міжнародних банківських, фінансових 
та кредитних установ, транснаціональних корпорацій, валютно-фінансових 
бірж, інвестиційних фондів, вони є центрами міжнародних валютно-фінансових 
операцій.

Вплив глобальних фінансових центрів поширюється не лише на країну 
базування, але і на світову економіку в цілому. Роль глобальних фінансових 
центрів у світовій економіці постійно зростає. Тож необхідним є проведення 
досліджень щодо впливу глобальних фінансових центрів на світову економіку. 

Характерними ознаки сучасних глобальних фінансових центрів є відкритість 
економіки та високий рівень економічного розвитку країни базування, 
економічна та політична стабільність (зокрема стабільність курсу національної 
валюти), наявність розвиненої кредитно-банківської системи (окрім 
банківських, фінансових та кредитних установ, пенсійних та страхових фондів, 
необхідною умовою є наявність розвиненої фінансової інфраструктури, тобто 
компаній, які надають ділові послуги бізнесу), інвестиційна привабливість 
країни базування, ліберальне податкове та валютне законодавство (наразі 
до рейтингів глобальних фінансових центрів [2] включені острови, що є 
офшорними зонами, зокрема Бермудські – 29 місце, Кайманові – 31 місце, 
Віргінські – 37 місце, Джерсі – 40 місце), наявність розвиненого ринку 
капіталів [1]. 

Останні п’ять років лідерами рейтингу глобальних фінансових центрів 
є Лондон та Нью-Йорк (табл. 1). У рейтингу представлені міста у яких 
зосереджуються банківські та фінансові установи, які є активними учасниками 
світових глобалізаційних процесів, та концентруються транскордонні фінансові 
потоки. Зокрема, процеси фінансової глобалізації є чинником виникнення 
глобальних фінансових центрів.



106

Табл 1. 
Перша десятка міст у рейтингу глобальних фінансових центрів 2014-2017 р.р.

(дослідження Z/YenGroupу)

Глобальний 
фінансовий центр

GFCI 14
(09.2013)

GFCI 16
(09.2014)

GFCI 18
(09.2015)

GFCI 20
(09.2016)

GFCI 22 
(09.2017)

Місце в рейтингу та кількість балів
Лондон 1 (794) 2 (777) 1 (796) 1 (795) 1 (780)

Нью-Йорк 2 (779) 1 (778) 2 (788) 2 (794) 2 (756)
Гонг Конг 3 (759) 3 (756) 3 (755) 4 (748) 3 (744)
Сінгапур 4 (751) 4 (746) 4 (750) 3 (752) 4 (742)

Токіо 5 (720) 6 (718) 5 (725) 5 (734) 5 (725)
Шанхай 16 (690) 20 (690) 21 (698) 16 (700) 6 (711)
Торонто 11 (699) 11 (703) 8 (714) 13 (710) 7 (710)
Сідней 15 (692) 23 (682) 15 (705) 11 (712) 8 (707)
Цюріх 6 (718) 7 (717) 7 (715) 9 (716) 9 (704)
Пекін 59 (598) 32 (668) 26 (676) 26 (683) 10 (703)

Джерело: складено за даними [2]

Для того, щоб фінансовий центр перетворився на глобальний фінансовий 
центр, саме місто та країна (оскільки розвиток фінансово центру нерозривно 
пов'язаний з розвитком країни його розміщення), повинні відповідати певним 
критеріям (табл. 2).

Табл. 2 
Чинники конкурентоспроможності глобальних фінансових центрів

Бізнес середовище Людський капітал Інфраструктура
Розвиток 

фінансового 
сектору

Репутація

Політична 
стабільність 

та верховенство 
закону

Наявність 
кваліфікованого 

персоналу

Будівельна 
та транспортна 
інфраструктура

Глибина та 
ширина 

промислових 
кластерів

Бренд та 
сприйняття

Нормативно-
правове та 

інституціональне 
середовище

Гнучкість ринку 
праці

Розвиненість 
інформаційно-

комунікативних 
технологій

Наявність 
власного капіталу

Рівень 
запровадження 

інновацій

Макроекономічна 
стабільність

Рівень розвитку 
освіти та науки

Зручне географічне 
розміщення

Активна участь 
країни у 

міжнародній 
торгівлі

Розвиток 
культури

Ліберальне валютне 
та податкове 

законодавство
Якість життя

Відповідність 
глобальним 

стратегіям сталого 
розвитку

Наявність
розвинутої 
банківської 

системи

Привабливість 
у порівнянні 

з іншими 
містами

Джерело: узагальнено на основі [1, 2, 3]
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В умовах розвитку міжнародної торгівлі та збільшення міжнародних 
фінансових потоків, роль глобальних фінансових центрів постійно зростає. 
Кожна країна повинна мати за мету створення глобального фінансового центру 
для залучення іноземного капіталу, розвитку інфраструктури, створення 
додаткових робочих місць, покращення інвестиційного клімату, підвищення 
податкових надходжень, підвищення іміджу країни на світовому ринку, 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни.

Створення глобального фінансового центру можливе в будь-якій країні. 
Щодо підвищення глобального фінансового центру на території України можна 
сказати, що найбільш актуальним є розвиток фінансового ринку, покращення 
роботи інститутів державного та місцевого управління, підвищення 
ефективності роботи банківської системи та фондових бірж [3].

Табл. 2 
Індекс глобальної конкурентоспроможності України

Позиція 
в рейтингу

Кількість 
балів (max 7)

Позиція в 
рейтингу

Кількість 
балів (max 7)

GCI 2017-2018 81 3,20 GCI 2012-2013 73 4,14
GCI 2016-2017 85 4,00 GCI 2011-2012 82 4,00
GCI 2015-2016 79 4,03 GCI 2010-2011 89 3,90
GCI 2014-2015 74 4,14 GCI 2009-2010 83 4,00
GCI 2013-2014 84 4,05 GCI 2008-2009 72 4,09

GCI 2017-2018
Позиція в рейтингу Кількість балів (max 7)

1. Ефективність інститутів 118 3,20
2. Інфраструктура 78 3,90
3. Макроекономічна середа 121 3,50
4. Здоров’я та початкова освіта 53 6,00
5. Вища освіта та профпідготовка 35 5,10
6. Ефективність ринку товарів та послуг 101 4,00
7. Ефективність ринку праці 86 4,00
8. Розвиток фінансового ринку 120 3,10
9. Технологічний рівень 81 3,80
10. Розмір внутрішнього ринку 47 4,50
11. Конкурентоспроможність компаній 90 3,7
12. Інноваційний потенціал 61 3,40

Джерело: складено за даними [2]

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності Україна займає 81 місце. 
Проаналізувавши даний рейтинг можна визначити найменш конкуренто-
спроможні позиції та позиції, за якими Україна має конкурентні переваги. 
Найгірші позиції Україна займає за рівнем розвитку фінансового ринку 
та рівнем макроекономічної стабільності. Чи чинники є одними з основних для 
успішної інтеграції України до світового фінансового ринку. Підвищення рівня 
глобальної конкурентоспроможності повинно бути пріоритетним завданням для 
нашої держави. 
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ІМІДЖ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ 
ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Формування позитивного іміджу України на міжнародній арені 
є важливою складовою зовнішньої політики держави. Україні потрібна 
цілеспрямована, послідовна та систематична робота з покращення іміджу для 
політичної та економічної підтримки іноземних партнерів, припинення 
військових дій на території країни, захисту від агресивних дій Росії, повернення 
окупованих територій, залучення іноземних інвестицій для економічного 
розвитку. 

Одним з потужних інструментів формування іміджу країни вважають 
світові рейтинги країн за різними показниками. Рейтинги дають інформацію 
світовій спільноті про будь-яку державу, надаючи стислий аналіз факторів, 
критеріїв, оцінок експертів. На основі рейтингів світові кредитори, інвестори, 
політики, іноземні громадяни отримують позитивне чи негативне уявлення про 
країну та приймають рішення на користь тієї чи іншої держави. Таким чином, 
покращення позицій України в авторитетних світових рейтингах є важливою 
складовою іміджевої політики держави.

Так, за версією Світового Банку (The World Bank) Україна зайняла 
76 місце із 190 за легкістю ведення бізнесу [2]. Сусідами України у рейтингу 
стали Бутан – 75 і Киргизстан – 77 місце. Для порівняння серед географічних 
сусідів найнижче місце рейтингу зайняла Угорщина – 48 місце. Росія отримала 
35-те місце у рейтингу, серед сусідів найвище розташувалась Польща –
27-ме місце, а першу сходинку отримала Нова Зеландія. Україна також значно 
відстала від географічних сусідів у рейтингу економічної свободи, де отримала 
150 зі 180. Поряд з Україною у рейтингу опинилися Камерун – 149 та Сьєрра-
Леоне 151. Завдяки цим рейтингам формується імідж України, як економічно 

http://www.longfinance.net/programmes/financialcentrefutures/global-financial-
http://eurodev.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015/ABSTRACTS__1/
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слабкої та непривабливої країни для потенційних інвесторів. Підтвердженням 
цього може стати й місце України у світовому економічному рейтингу –
166 місце з 178. Цей рейтинг складають американський дослідницький інститут 
The Heritage Foundation та одна з найбільших і найвпливовіших американських 
газет The Wall Street Journal. Рейтинг складається на основі 10 факторів: 
гарантія прав власності, свобода від корупції, ефективність та прозорість 
державних витрат, свобода торгівлі та гнучкість ринку праці[4].

Покращення позицій у глобальних економічних рейтингах може 
дозволити Україні вирішити одразу декілька проблем: привабити іноземних 
інвесторів, відновити функціонування промисловості, збільшення експорту 
товарів, підвищення зарплат українців, підсилення конкуренція усередині 
країни, покращення економічної ситуації України.

Соціальна складова є не менш важливою ніж економічна. У дослідженні 
Індексу соціального розвитку Україна зайняла 64 місце з 130 представлених [3] 
Ця позиція дозволяє стверджувати, що Україна є представником групи 
відносно розвинених країн, у якій спостерігаються точкові зміни замість 
повномасштабних перетворень. Основними критеріями оцінювання країни 
було: доступ до інформації та комунікацій, свобода вибору та особиста свобода, 
доступ до вищої освіти, особиста безпека, толерантність, харчування та базове 
медичне обслуговування, доступ до базової освіти та якість навколишнього 
середовища.

Покращення цих показників та підвищення позицій у рейтингу 
безпосереднє вплине на ставлення до України серед іноземців. Країна стане 
більш привабливою для іноземних туристів, студентів, політичних партнерів 
та інвесторів. Крім того це призведе до зміни ставлення до України не лише з 
боку іноземців, але й від місцевого населення.

За даними Global Innovation Index Україна піднялася з 56-го на 50-те 
місце в рейтингу найбільш інноваційних країн світу.[1] Позитивні зміни 
у позиціях науково-технологічній сфері країни призведе не лише до входу 
на новий рівень у сфері технологічних та інноваційних розробок, але ще й 
зробить Україну більш привабливою для інвесторів, іноземних вчених та 
розробників. У цій сфері Україні потрібно працювати над покращенням 
фінансування та організації сфери науки та технологій, створювати комфортні 
умови для розробників та венчурних інвесторів. Окрім того необхідно тісно 
співпрацювати з європейськими країнами у сфері інновацій. Для досягнення 
позитивних змін Україні необхідно налагодити механізм фінансування 
інноваційної діяльності, шляхом використання державних та недержавних 
коштів для створення новітніх технологій, матеріальне заохочення праці 
науковців та винахідників.

Стан культурного розвитку України є значно вищим ніж у соціальній 
та економічній сферах. Рейтинг України оцінюється через світові культурні 
чи спортивні проекти. Україна постійно має гідних представників на культурних
конкурсах, зокрема, перемоги та призові позиції на Євробаченні. Перемоги 
українських боксерів Віталія та Володимира Кличків, Олександра Усика. 
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Перемоги на Олімпіадах, чемпіонатах з футболу, баскетболу, хокею та інше, 
успіхи діячів мистецтв, культури, науки, мають безпосередній вплив 
на формування позитивної думки іноземців про Україну. 

Однією з найважливіших характеристик для кожної із країн є 
комфортність для проживання. За даними World Happinnes Report Україна 
знаходиться на 132 позиції із 157 у рейтингу «Міжнародний індекс щастя».[5] 
У формуванні цього рейтингу використовували дані про рівень ВВП на душу 
населення, соціальні ініціативи держави, середня тривалість життя, свобода 
слова та життєвого вибору, рівень корупції. Цей рейтинг свідчить про рівень 
задоволеності життям всередині країни і формує привабливість країни для 
переїзду на постійне місце проживання. 

Місця, які країна займає у глобальних світових рейтингах є важливим 
чинником для формування позитивного іміджу країни. Позиції у світових 
рейтингах є результатом обчислень різних та специфічних показників країни 
та показують стан справ у країні. Для покращення іміджу та підвищення своєї 
позиції у світових рейтингах Україні потрібно проводити економічні, політичні 
та соціальні реформи. До того ж, профільні міністерства повинні знати критерії, 
за якими аналізують країну та методи комунікації для ефективного 
представлення вигідних сторін України, можливості корегувати деякі 
показники. Щоб створити сприятливий іміджу України на світовій арені 
потрібно розробити концепцію та державну стратегію формування бренду 
України, який поліпшить образ держави, зробить його привабливим шляхом 
конкретно вжитих заходів.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕЛІ САНАЦІЇ ДЕПРЕСИВНОГО 
РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Фінансова санація депресивного регіону, є комплексною програмою для 

депресивних регіонів, що слугує інструментом лікування вже «хворих» 
регіонів, засобом концентрації фінансових ресурсів, необхідних для повного 
оздоровлення регіону. Вона має на меті усунути основну причину депресивного 
стану – це відсутність стимулів до забезпечення соціально-економічної безпеки. 
На цій основі доцільно окреслити основні етапи планування фінансової санації 
депресивного регіону, що дозволить сформувати послідовність дій в системі 
санації (рис. 1).

Рис. 1. Етапи планування санації депресивного регіону

Розробка санаційних заходів повинна створюватись обласними, 
районними органами та затверджуватись законодавчою владою регіону, 
залежно від його проблем. Тобто суб’єктами стратегічної моделі реалізації 
санації депресивного регіону є територіальні органи влади та управління, 
а суб’єктами реалізації – усі суб’єкти соціально-економічних відносин регіону. 
Таким чином, модель охоплює різноманітні інтереси суб’єктів соціально-
економічних відносин, а також центральних і місцевих органів влади та управління.

Основними завданнями стратегічної моделі реалізації санації депресивного 
регіону є забезпечення рівноваги між фінансовими можливостями і потребами 
регіону, ефективності процесів формування та використання власної фінансової 
бази, створення додаткових джерел наповнення фінансових ресурсів регіону, 
за яких є можливим проведення процесу фінансового оздоровлення 
депресивного регіону.

Таким чином, роль та значення моделі реалізації санації у забезпеченні 
соціально-економічної безпеки в депресивному регіоні зводиться до:
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 формування власної фінансової бази регіону, яка дозволить достатньою 
мірою задовольнити потреби регіону та забезпечити безпечне його 
функціонування; 

 встановлення напрямів результативного використання коштів в процесі 
фінансового оздоровлення;

 виявлення пріоритетних напрямків розвитку та послаблення залежності 
від зовнішніх джерел фінансування. 

Тобто така модель передбачає забезпечення фінансової спроможності 
за трьома напрямами: забезпечення соціально-економічної безпеки через 
фінансову достатність розвитку регіону, забезпечення соціально-економічної 
безпеки через фінансову дієздатність розвитку регіону, забезпечення соціально-
економічної безпеки через фінансову стійкість соціально-економічного 
розвитку регіону.

Проте, низька дієздатність депресивних регіонів лише посилює небезпеку 
та не виконує умов взаємозалежності напрямів забезпечення соціально-
економічної безпеки, за якими виконання одного напрямку, посилює 
ефективність іншого та забезпечує результативність наступного кроку в системі. 
Однак, для більшості регіонів України, віднесених до депресивних, практичне 
вирішення та впровадження напрямків є проблематичним, що доводить наше 
твердження щодо використання індивідуального підходу в системі санації 
з врахуванням причин та глибини депресії. 

Тому формування стратегічної моделі реалізації санації депресивного 
регіону повинна включати в себе 3 етапи.

1. Визначення цілей та принципів санації що побудовані на єдності заходів 
на державному, регіональному та місцевому рівнях

2. Розробка санаційної моделі депресивного регіону, що включає в себе три 
послідовні напрямки: встановлення рівня бюджетного забезпечення;
забезпечення рівня економічної та соціальної безпеки. Для досягнення 
поставленої мети доцільно сформувати інструменти реалізації та перетворення 
в регіон соціально-економічної безпеки: бюджетне інвестування, фінансове 
вирівнювання; бюджетне регулювання, міжбюджетні трансферти; податкове 
навантаження, податкові пільги; грантові програми, прямі платежі з цільовим 
використанням.

3. Визначення фінансових ресурсів на діагностику та лікування
депресивного стану в регіоні. Саме рівень забезпечення фінансовими ресурсами 
дозволяє долати кризові ситуації та забезпечувати безпеку в довгостроковій 
перспективі. У зв’язку з диспропорційністю в даному напрямку, необхідно 
здійснювати пошук джерел формування фінансових ресурсів. Це залучені 
та позикові ресурси депресивного регіону і власні фінансові ресурси 
депресивного регіону. Серед власних фінансових ресурсів стратегічно 
важливими можуть бути: фінансові ресурси тіньового сектору економіки; 
фінансові ресурси в системі «регіон-центр»; фінансові ресурси населення 
у вигляді заощаджень; фінансові ресурси, що беруть участь в офшорних 
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схемах; ресурси фінансово-кредитних установ, не задіяних у фінансово-
економічному процесі; фінансові кошти суб’єктів господарювання.

Разом з тим, щоб бути фінансово спроможним та посилити бюджетну 
забезпеченість регіону доцільно нарощувати власну дохідну базу, і, насамперед,
за рахунок ефективності використання наявного ресурсного потенціалу. Тому, 
на сучасному етапі розвитку, забезпечення сталого розвитку базується 
на фінансовій спроможності регіону через ефективну дієздатність учасників 
економічного процесу. Не можливо вирішити соціально-економічні проблеми 
розвитку без належного бюджетного забезпечення, про що свідчать результати 
досліджень. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
В УКРАЇНІ

Упродовж усього періоду з моменту проголошення незалежності України 
енергетика залишалася найбільш слабким сегментом вітчизняної економіки. 
Накопичення низки проблем у паливно-енергетичному комплексі та їх 
безуспішне вирішення протягом останніх десятиліть стали поштовхом для 
перегляду напрямів зростання енергетичної незалежності країни за рахунок 
освоєння власного потенціалу відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

Однією з найвагоміших причин, що спонукала Україну стати на шлях 
розвитку відновлювальної енергетики (ВЕ), стала перманентна залежність від 
імпорту вуглеводнів. Незважаючи на те, що Україна має запаси всіх видів 
викопних паливно-енергетичних ресурсів (нафта, природний газ, уран, вугілля), 
на сьогодні рівень їх видобутку забезпечує країну власною енергетичною 
сировиною лише на рівні 47–50%, решта – імпортується. Водночас структура 
споживання первинних енергоресурсів в Україні характеризується високою 
часткою природного газу (близько 37%), власний видобуток якого складає 
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лише третину від загального обсягу споживання. Диверсифікація енергетичних 
ресурсів за рахунок залучення ВДЕ до загального енергобалансу країни 
є не лише базисом для захисту національної економіки від волатильності цін 
на органічні енергоресурси, а й потенційною можливістю знизити ризики, 
пов’язані з їх використанням у якості важелю політико-економічного впливу 
країнами-імпортерами.

Іншим суттєвим фактором, що змусив уряд країни виокремити «зелену» 
енергетику як окремий вектор подальшого розвитку України, є проблема 
нераціонального використання традиційних енергетичних ресурсів через 
застарілу технологічну структуру національної економіки, що обумовлює 
значне забруднення довкілля [1]. Так, станом на кінець 2015 р. Україна займала 
другу позицію в світі за енергоємністю валового внутрішнього продукту (ВВП). 
Цей показник для України в 4 рази перевищував показник Великобританії, 
у 2,5 рази – показники Швеції та Норвегії та майже у 1,5 рази – показник 
Казахстану [2]. Це стало причиною того, що починаючи з 1991 року 
по теперішній час Україна посідає перше місце за викидами діоксиду вуглецю 
на одиницю ВВП у світі [3]. Крім того, входить до 30 країн світу, що є 
найбільшими забруднювачами викидами діоксиду вуглецю в результаті 
використання викопного палива [3]. Варто зазначити, що саме сектору 
“Енергетика” належить перше місце за викидами діоксиду вуглецю серед інших 
секторів національної економіки України: його внесок становить близько 76% 
від сукупної емісії цього парникового газу протягом останніх років [1]. Саме 
заміщення традиційних технологій енерговиробництва відновлювальними 
енергетичними ресурсами здатне прискорити перехід до низьковуглецевої 
економіки, що, у свою чергу, матиме позитивний вплив на стримування 
процесів глобального потепління та зміну клімату планети, адже генерація 
енергії на основі більшості технологій ВЕ не супроводжується викидами 
парникових газів в атмосферне повітря.

Певним поштовхом до фокусування уваги на розбудові сектору “зеленої” 
енергетики стала інтеграція України до Європейського Союзу (ЄС) та її вступ 
до Європейського Енергетичного Товариства (ЄЕТ), повноправним членом 
якого вона стала 1 лютого 2011 р. Серед низки пріоритетних напрямів співпраці 
з ЄС в енергетичній сфері, спрямованих на гармонізацію національного 
енергетичного законодавства до відповідних директив ЄС, забезпечення 
надійних поставок природного газу, запровадження енерго- та ресурсо-
зберігаючих технологій тощо, одну із ключових позицій займає розвиток ВЕ. 
Так, відповідно до ст. 20 Договору про заснування ЄЕТ, кожна країна-учасниця 
повинна ввести в дію закони, нормативно-правові та адміністративні 
положення, необхідні для виконання вимог Директиви Європейського 
Парламенту та Ради 2009/28/ЄС щодо заохочення використання енергії, 
виробленої з ВДЕ. Крім того, обов’язковою вимогою є встановлення 
індикативних національних цілей у сфері ВЕ. Так, як член ЄЕТ, Україна має 
зобов’язання до 2020 р. досягти рівня 11% енергії з ВДЕ у загальній структурі 
енергоспоживання країни. Таким чином, вступ України до ЄЕТ надає чудову 
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можливість екстраполювати провідний досвід формування енергетичної 
політики у цілому та ефективні апробовані практики в сфері управління 
ринками відновлювальних енергетичних ресурсів зокрема.

Світові тенденції щодо переходу до децентралізованого енерговироб-
ництва також обумовлюють зацікавленість у розвитку ВЕ. Варто зазначити, 
що однією із переваг ВДЕ є можливість їх використання у безпосередній 
близькості від кінцевих споживачів. Це, у свою чергу, відкриває широкі 
можливості для їх використання при розподіленому виробництві енергії, що 
передбачає виробництво теплової та електричної енергії споживачами для 
власних потреб, які спрямовують її неспожиті надлишки до загальної мережі. 
Децентралізовані системи енергопостачання дозволяють не лише освоювати 
місцевий потенціал відновлювальних енергетичних ресурсів, але й значно 
зменшують витрати на транспортування енергії, є більш ефективними з точки 
зору управління даними тощо [4]. Особливий інтерес ВДЕ представляють 
у частині стабільного забезпечення енергією територій з низькою щільністю 
населення, які розташовані на великих відстанях від об’єктів централізованого 
енергопостачання. Реалізація децентралізованих проектів ВЕ в таких регіонах 
має вагоме значення як у частині забезпечення енергетичної незалежності цих 
територій, так і їх економічного розвитку.

«Зелена» енергетика є досить молодою та наукоємною галуззю, а відтак 
представляє суттєвий інтерес у частині активізації вітчизняних наукових 
досліджень та розробок в даній сфері, що, насамперед, може стати поштовхом 
до виробництва вітчизняного обладнання та комплектуючих для галузі ВЕ. 
Таким чином, розвиток ВЕ може мати позитивний влив на розвиток наукової 
діяльності, оновлення виробничих потужностей промислових підприємств 
України, поліпшення платіжного балансу країни за рахунок збільшення 
експорту такої продукції у майбутньому.

Одним із додаткових позитивних результатів розбудови генеруючих 
потужностей на основі ВДЕ є зростання кількості робочих місць в секторі ВЕ. 
На фоні сповільнення темпів зайнятості в окремих галузях світової економіки, 
загальна кількість робочих місць в «зеленій» індустрії продовжує динамічно 
зростати. Так, за даними [5] станом на кінець 2016 р. у світовому секторі ВЕ 
працювало 9,8 млн осіб. Найбільша кількість зайнятих спостерігалася 
в секторах сонячної енергетики, рідких біопалив та вітроенергетики. Для 
України, де ринок праці характеризується негативними тенденціями, зокрема 
значним рівнем безробіття та міграцією робочої сили до європейських країн, 
розбудова ВЕ може стати базисом для частково вирішення проблем зайнятості 
населення.

Таким чином, залучення ВДЕ до енергетичного балансу країни може 
вирішити низку нагальних проблем паливно-енергетичного комплексу та вже 
у найближчій перспективі гарантувати економічні, екологічні та соціальні 
вигоди для української держави в цілому.
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МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ ТРЕНДІВ ІНДУСТРІЇ 4.0
В умовах сьогодення важко уявити хоча б одну сферу людської 

життєдіяльності, яка б не зазнала трансформації від впливом розвитку та 
поширення цифрових технологій. Інтелектуалізація та діджиталізації практично 
усіх суспільних процесів відкриває перед людством цілком нову еру розвитку, 
що актуалізує питання пошуку виважених рішень щодо використання даного 
потенціалу та подолання викликів, пов’язаних із стрімкими технологічними 
нововведеннями.

Беручи до уваги сферу економіки, слід зазначити, що певні сектори, 
як от телекомунікація, медіа, банківський, фінансовий сектор тощо, уже 
адаптувалися до цифрових трансформацій. Однак іншим секторам, як от, 
промисловість, ще належить долучитись до даних процесів та виробити чітку 
дорожню карту щодо використання вигод від інтелектуалізації та подолання 
труднощів, пов’язаних із нею.

Безповоротність технологічного прориву підтверджується щорічною 
динамікою нарощення цифрового потенціалу людства: 
- станом на 2017 р. більш, як 50 % населення світу були залученими до мережі 

Інтернет, причому зростання рівня підключеності до всесвітньої павутини 
більше не розглядається як розкіш для багатих та високорозвинених країн, 
а, швидше, як один з найпотужніших в історії людства інструментів 
подолання бідності та прогалин у сфері охорони здоров'я, освіти, захисту 
прав та свобод тощо;

- щорічно зростає швидкість обробки даних та здешевлюється способи 
та інструменти їх зберігання; 

http://www.ren21.net.
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- людство перейшло у сферу промислового Інтернету, який об'єднує 
інтелектуальні машини, передові аналітичні засоби та творчість людей. 

Таким чином, уряди країн світу, особливо ті, левову частку 
господарського комплексу яких посідає виробнича сфера, не можуть ігнорувати 
дані цифрові та інноваційні трансформації, а повинні докласти усіх зусиль 
до розуміння того, як працюють нові бізнес-моделі та яким чином слід 
модифікувати операційні системи управління виробничими процесами задля 
отримання найбільшої вигоди для усіх стейкхолдерів.

Варто зазначити, що уряди США та Німеччина є лідерами в процесах 
адаптації власних промислових секторів до цифрових трансформацій та 
сформували на даному етапі платформи співпраці зацікавлених сторін даних 
процесів. 

Зокрема, в Німеччині сформована державна ініціатива щодо хай-тек 
стратегії до 2020, а саме, щодо мобілізації всіх національних ресурсів з метою 
прискорення технологічних змін та утримання німецького лідерства в світовій 
конкуренції. Національна платформа Industry 4.0 має загальну мету забезпечення
та посилення провідної міжнародної позиції Німеччини у галузі промисловості 
шляхом просування цифрових структурних змін, а також створення необхідних 
для цього рамкових умов. Передумовою створення даної платформи стало 
розуміння надто високої міри мережевості розвитку економіки та світу, що 
передбачає неминучість та необхідність співпраці, участі та координації усіх 
відповідних контрагентів. У зв’язку з цим у Німеччині було ініційовано 
створення платформи, яка б давала єдине загальне розуміння галузі 4.0 у діалозі 
з політикою, бізнесом, наукою, профспілками та асоціаціями, а також 
працювала над розробкою рекомендацій щодо успішного переходу до галузі 4.0 
промислових компаній. 

Поширення трендів Індустрії 4.0. для бізнесу, що працює в сфері
промислового виробництва, зумовлює необхідність фокусування перспективних
інвестиційних стратегій на таких блоках, як: 
1. Бази даних, комп’ютеризація і мережизація зв’язків: обмін даними, 

інтелектуальний зв’язок та контроль різноманітних елементів та етапів 
ланцюжка створення доданої вартості.

2. Аналіз та інтерпретація даних: сучасні алгоритми збору, обробки, аналізу 
та інтерпретації даних під конкретні цілі та рішення.

3. Інструменти та механізми співпраці «людина-машина»: автоматизація 
процесів на основі доповненої реальності, віртуальної реальності і роботизації.

4. Новітні виробничі технології: 3D – поліграфія тощо.
Використання переваг цифрових трансформацій та активна промоція 

трендів Індустрії 4.0. у сучасних умовах господарювання вимагає врахування та 
подолання ряду проблем та викликів на шляху організації даного поступу. 
Найбільш узагальнено їх можна поділити на наступні блоки: 
1. труднощі для бізнесу, що зумовлені недостатнім досвідом роботи з сучасними

технологіями, а також недостатнім аналітичним ресурсом для точного 
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та мобільного економічного оцінювання існуючого та перспективного 
впливу новітніх технологій на виробничі стратегії;

2. компаративна консолідація інформації та даних відокремлених виробничих 
модулів та продуктивних систем; 

3. превентивні технології, оцінка та подолання ризиків у інтегрованих 
системах захисту даних;

4. кадрове забезпечення новітніх виробничих та управлінських процесів 
перехресного типу (брак фахівців, що мають глибокі комплексні 
компетенції у бізнесі, програмуванні, аналізі баз даних тощо).

Таким чином, на шляху переходу та адаптації промислових секторів 
до нового цифрового та інтелектуального формату діяльності, першочерговими 
пріоритетами управлінського механізму є створення інституційних платформ 
співпраці інноваторів, освіти, публічного сектору та бізнесу. 

Для отримання максимальних ефектів від діджиталізації приватний 
сектор у найкоротші терміни повинен просувати технологічні нововведення 
у виробничі процеси та стратегії розвитку як в індивідуальному порядку, 
так і на основі кластерної співпраці з іншими компаніями в суміжних секторах; 
публічний сектор має забезпечити усі інституційні рамки для організації 
політики технологічних проривів; академічний сектор, насамперед, повинен 
модифікувати існуючі системи підготовки кадрів та запропонувати якісно 
новий сегмент професійної підготовки спеціалістів, що відповідають запитам 
Індустрії 4.0.

Лещух І.В.,
кандидат економічних наук,

м.н.с. сектору просторового розвитку,
Державна установа «Інститут регіональних досліджень

ім. М. І. Долішнього НАН України»

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

У 2012 р. було прийнято Закон України «Про індустріальні парки» [1], 
яким передбачено стимулюючі заходи щодо функціонування зазначених 
просторово-інституційних форм підприємницької діяльності. 

Механізм надання податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів 
для ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних 
парків регламентується ст. 266, ст. 284 та ст. 288 Податкового кодексу України [2]. 
Так щорічно за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування:

1) встановлюються пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, що сплачується на відповідній території, з об’єктів 
житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 
фізичних або юридичних осіб;
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2) встановлення пільг щодо земельного податку, що сплачується на 
відповідній території; 

3) встановлення мінімального розміру орендної плати за оренду земельних 
ділянок державної і комунальної власності.
Крім вищезазначеного, інструментами підтримки розвитку індустріальних

парків на місцевому рівні можуть бути: а) виділення коштів з місцевого 
бюджету для фінансування робіт із забезпечення інженерною інфраструктурою 
певних земельних ділянок або створення умов для доступу до цих ділянок; 
б) сприяння на місцевому рівні оформленню всіх дозвільних та інших 
документів, необхідних для реалізації проектів; в) організаційна та фінансова 
участь у наборі та організації навчання потенційних і діючих співробітників 
компаній-суб’єктів індустріальних парків. 

При цьому, всі зазначені преференції щодо місцевої підтримки 
функціонування індустріальних парків можуть бути передбачені в договорі про 
створення та функціонування індустріального парку.

Пільговий режим щодо оподаткування діяльності підприємств, які 
входять до індустріальних парків (рис. 1), регламентується також Митним 
кодексом України. 

Рис. 1. Механізм звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні товарів 
ініціаторами створення – суб’єктами господарювання, керуючими компаніями 

та учасниками індустріальних парків
Складено автором на основі положень Митного кодексу України

Ст. 287 Митного кодексу [3] встановлено, що при ввезенні на митну 
територію України від оподаткування митом звільняються устаткування, 
обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в Україні, 

Мінекономрозвитку готує проект рішення Уряду щодо 
переліку та обсягів товарів для кожного ініціатора 
створення (керуючої компанії, учасника), який 
погоджується з Мінфіном, ДФС та іншими 
заінтересованими центральними органами виконавчої 
влади.

І етап

ІІ етап

ІІІ 
етап
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які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення –
суб’єктами господарювання, керуючими компаніями індустріальних парків для 
облаштування індустріальних парків, а також учасниками індустріальних 
парків – для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних 
парків. При цьому, вивільнені кошти повинні спрямовуватися відповідними 
суб’єктами на:
1) облаштування індустріальних парків, у тому числі з використанням новітніх, 

енергозберігаючих технологій;
2) запровадження новітніх технологій, пов’язаних з господарською діяльністю 

у межах індустріальних парків;
3) збільшення випуску продукції та зменшення витрат за видами господарської 

діяльності, передбаченими цим Законом, у межах індустріальних парків;
4) здійснення науково-дослідної діяльності у межах індустріальних парків;
5) повернення кредитів та оплати інших запозичень, використаних 

на облаштування індустріальних парків та здійснення у їх межах 
господарської діяльності, а також для сплати відсотків за такими кредитами 
та запозиченнями.

Іншими можливостями державної підтримки розвитку індустріальних 
парків у частині пільгового оподаткування митними платежами є:

1. Звільнення від сплати ввізного мита з метою інвестування на підставі 
зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора 
до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями – відповідно 
до ст. 280 Митного кодексу України. 

2. Ввезення за пільговими ставками ввізного мита (до 0%) товарів, що 
походять з держав-членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими 
Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого 
сприяння, в т.ч. з ЄС і Канадою – відповідно до ст. 280 Митного кодексу 
України.

3. Ввезення без сплати ввізного мита устаткування, яке працює 
на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, 
засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-
енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва 
альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних 
джерел енергії – відповідно до ст. 282 Митного кодексу України.
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РОЛЬ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ТА ГАЛУЗЕВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

В умовах глобалізації зростає роль оптової торгівлі як на національному, 
так і регіональному рівнях. Розвиток оптової торгівлі розширює можливості 
оптових підприємств у налагодженні господарських зв’язків між виробниками 
і споживачами.

Дестабілізація багатьох оптових підприємств, нестабільність у 
взаємовідносинах з постачальниками товарів, занепад складського фонду 
призвели до погіршення якості обслуговування оптових покупців. Тому 
у сучасних умовах набуває особливої актуальності вирішення проблем, 
що виникають в оптових продажах.

Організація продажу товарів є найважливішим об’єктом комерційної 
та маркетингової діяльності оптових торговельних підприємств.[1, с. 317]

Роль і призначення оптової торгівлі найбільш наочно можна простежити 
при розгляді її функцій.

Оптова торгівля виконує наступні ринкові функції, такі як:
- інтегруюча – по забезпеченню взаємозв’язків між партнерами-виробниками, 

продавцями і покупцями, а також знаходження оптимальних каналів збуту 
продукції;

- оціночна – по визначенню рівня суспільно необхідних витрат праці через 
ціноутворення;

- організуюча і регулююча – по забезпеченню раціональної побудови 
і гармонійного функціонування економічної системи.

Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частини: 
традиційні – головним чином організаційно-технічні (організація оптової 
купівлі-продажу, складування і зберігання запасів, перетворення асортименту 
товарів, їх транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку 
ринку.[2,C.46]

Оптовий продаж зі складів має здійснюватись за допомогою наступних
методів:

1) на основі особистого відбору;
2) за телефонними та письмовими замовленнями;
3) за допомогою посилочних операцій;
4) через роз’їзних торгових агентів;
5) за контрактами.[3, с. 253 ]

Слід наголосити, що в організації торгових закупівель важливе значення
має визначення потреби в товарах, обсягу закупки відповідно до попиту 
населення, визначення строків та частоти доставки партій товарів, забезпечення 
ритмічності та безперервності постачання товарів від постачальників. 
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Вирішення цих завдань вимагає від комерційних працівників всебічного 
вивчення попиту населення та обґрунтування замовлень на закупівлю 
товарів.[4, C.44]

Отже, при організації закупівель слід дотримуватись таких вимог:
- вести закупівлю товарів на підставі матеріалів вивчення попиту покупців;
- закуповувати товари у необхідному обсязі та асортименті;
- забезпечувати регулярність товаропостачання шляхом укріплення та розвитку 

господарських зв’язків із постачальниками;
- за необхідністю виявляти можливості додаткових закупівель потрібних 

товарів на підставі укладання договорів або в порядку одноразових 
комерційних угод;

- вивчати не тільки існуючих постачальників, а й вести пошук нових 
потенційних джерел закупівлі товарів;

- контролювати хід доставки за строками, асортиментом та якістю продукції, 
дотримуватись встановлених графіків відвантаження та централізованої 
доставки товарів;

- вимагати від постачальників постійного оновлення асортименту товарів, 
підвищення їхньої якості, включення до постачання нових видів товарів.
[5, с. 17 ]

Таким чином, оптова торгівля є важливим важелем маневрування 
матеріальними ресурсами, сприяє скороченню зайвих запасів продукції на всіх 
рівнях і усуненню товарного дефіциту, бере участь у формуванні регіональних 
і галузевих товарних ринків. Через оптову торгівлю посилюється вплив 
споживачів на виробників; в свою чергу виробник сам підбирає споживачів.
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МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Інтелектуальний потенціал машинобудівного підприємства з економічної 

точки зору на сьогоднішній день займає головну роль, бо його формування 
та використання є досить важливим і складним завданням управління. Саме це 
потребує пошуку та створення нових методів і підходів його оцінки для 
ефективного забезпечення конкурентної переваги підприємства на ринку. Цілу 
низку особливостей має управління інтелектуальним потенціалом 
машинобудівного підприємства. До них відносяться: компетенції, здібності, 
технології, інтелектуальні ресурси, ефективні комунікації, інноваційна 
активність тощо. Ці особливості значною мірою впливають на розвиток 
інтелектуального потенціалу.

Поняттю «інтелектуального потенціалу» як економічної категорії 
присвячено таким науковим працям та дослідженням, аналіз яких наведено 
у таблиці 1. На наш погляд, ці наведені визначення не зовсім чітко 
відображають сутність, структуру та сучасні особливості інтелектуального 
потенціалу підприємства. Вони відображують те, що трудові ресурси повинні 
накопичувати та застосовувати знання для успішної діяльності підприємства. 
Тому ми пропонуємо свої доповнення, а саме: додати нову складову, 
що відповідає за креативне (нестандартне) мислення та генерацію ідей. 

Зміст терміну «інтелектуального потенціалу» як економічної категорії, 
з нашої точки зору, буде мати наступне визначення: інтелектуальний потенціал –
це система накопичених знань, навичок, умінь, кваліфікації та досвіду 
персоналу, що формується під впливом природних здібностей та інвестицій 
в них для подальшої економічної ефективності діяльності підприємства, 
необхідного саморозвитку, покращення якості умов праці в сучасному 
суспільстві тощо [1–2]. У цьому визначенні відображаються ключові складові 
інтелектуального потенціалу підприємства, такі як: знання, навички, 
кваліфікація персоналу, інвестиції, ефективність та ін. Дослідити всі ці складові 
детально досить складно, адже це охоплює зовсім різні науки. Тому вважаємо 
за доцільне, навести стислу характеристику визначень інтелектуального 
потенціалу.
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Таблиця 1 
Визначення терміну «інтелектуальний потенціал»

(Розроблено авторами)
Автор Визначення терміну

Мойсенко І.П. Інтелектуальний потенціал – це можливості, які можуть бути 
розкриті або часто не розкриті, але реально існують для 
виконання конкретних дій [1].

Река Г.В. Інтелектуальний потенціал підприємства – це сукупність 
можливостей та здібностей людини взагалі, які незалежні 
від використання в тому чи іншому виробництві[2].

Кендюхов О.В. Інтелектуальний потенціал – можливості сьогодення 
та майбутнього, які використовуються для досягнення 
конкретних цілей [3].

Перерва П.Г., 
Глізнуца М.Ю.

Інтелектуальний потенціал підприємства – система знань, 
яка формує інноваційну економіку та нове високорозвинене 
суспільство, при цьому забезпечує соціально-економічний 
розвиток[3–4].

Ситник Й.С. Інтелектуальний потенціал – це приховані знання та навички 
економічної системи для здійснення інтелектуальної, 
організаційної, технічної, наукової, соціальної, управлінської 
діяльності, котрі можуть реалізувати себе у формі 
інтелектуального капіталу на ринкових засадах[5].

Вовканич С.Й. Інтелектуальний потенціал підприємства – це здатність 
накопичувати та застосовувати нові знання, інформації, навички, 
ідеї, проекти, котрі можуть стати інтелектуальною власністю 
України[5].

Лаврентєв В.А.,
Шаріна А.В.

Інтелектуальний потенціал – сукупність індивідуальних 
особливостей працівників, їх теоретичних знань та практичного 
досвіду, які вони використовують для створення інновацій 
на різних промислових, торгових підприємствах[6].

Таким чином, можна стверджувати, що в широкому сенсі інтелектуальний 
потенціал підприємства (людини чи суспільства) – це сукупність цілої низки 
інтелектуальних здібностей та інтелектуальних ресурсів, яка буде 
використовуватися певною системою для досягнення мети із самозбереження 
та розвитку[3–4]. У вузькому сенсі інтелектуальний потенціал підприємства 
часто порівнюють з інтелектуальним потенціалом суспільства (факторами щодо 
його відтворення) або з інтелектуальним капіталом, тобто з його структурною 
чи управлінською складовою, до якої входять організаційний, економічний, 
управлінський досвід, знання, навички, здібності, кваліфікація, інтелектуальний 
капітал, корпоративна культура, етика, креативне мислення й таке інше.

У економічному енциклопедичному словнику термін «потенціал» 
визначається як наявність економічних ресурсів, їх оптимальної структури, 
котрі повинні бути раціонально використані для досягнення намічених цілей.

Як зазначають П. Г. Перерва та О. П. Косенко, інтелектуальний потенціал 
підприємства часто виступає в формі інтелектуального капіталу, що сприяє 
розвитку інновацій, ефективно впливає на економічні та соціальні явища. Саме 
інтелектуальний капітал встановлює індивідуальний темп та характер для 
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оновлення технології виробництва різної продукції. Все це призводить 
до конкурентних переваг на ринку та до значного приросту прибутків 
підприємства. В цьому розумінні інтелектуальний потенціал конкретної 
організації - являє собою сукупність інтелектуального, людського, та 
інформаційного капіталів, при цьому є ключовим чинником в досягненні 
конкурентоспроможності[5].

За результатами вище наведеного монографічного аналізу дослідження 
поняття «інтелектуальний потенціал підприємства, як економічна категорія» 
можна запропонувати своє бачення цього визначення:

«Інтелектуальний потенціал підприємства» - це економічна категорія, яка 
складається з науки, освіти, інновацій, технологій, ідей та всіх видів 
інтелектуальної діяльності, при цьому здатна до створення, використання, 
впровадження та розвитку інноваційних продуктів і технологій шляхом 
перетворення знань, навичок, проектів та набутого досвіду. 

До складу структури інтелектуального потенціалу входить: накопичений 
обсяг знань, інтелектуальний рівень співробітників, досвід інноваційної 
діяльності, сукупність інтелектуальних здібностей працівників (знань, умінь, 
навиків, інформації, ідей, проектів, цінностей, благ та ін.) і можливостей щодо
їх розвитку, розкриття і використання[6].

Отже, здійснений аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок 
про те, що інтелектуальний потенціал в сучасних соціально-економічних 
умовах повинен бути: 1) запасом економічної міцності та могутності країни; 
2) стратегічним (перспективним) розвитком економіки знань чи при переході 
національної економіки на інноваційний шлях; 3) гарантом економічної 
та національної безпеки; 4) конкурентоспроможним фактором на світових 
ринках.
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МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ: 
ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Найважливішим чинником соціально-економічного розвитку держави, 
яка прагне включитися у світові потоки сучасних технологічних, 
інфраструктурних, інституціональних перетворень – є майбутні покоління. 
Падіння життєвого рівня населення України, починаючи з 1994 р., змушує 
більшою мірою, ніж раніше обмежувати розмір українських сім'ї. Не народжуючи
бажаного числа дітей, молоді сім’ї прагнуть зберегти власний рівень житті. Такі 
темпи депопуляції населення обмежують можливість країни у формуванні 
майбутнього конкурентоспроможного трудового потенціалу. Значно погіршують
демографічні показники безробіття, яке виступає як важливим стимулятором 
активності молоді, так і її великою проблемою. Зростання безробіття сприяє 
відтоку молодих осіб за кордон де їм пропонується набагато вищі заробітні 
плати, привабливі соціальні пакети, можливості для самовдосконалення, освіти 
та самореалізації.

Така негативна тенденція вимагає запровадження та реалізацію заходів 
сприяння зайнятості молоді, що здатні враховувати її інтереси та потреби 
з метою розвитку репродуктивного потенціалу.

Людський капітал молоді є стратегічним ресурсом розвитку суспільства, 
який характеризується, як фізичною, так і інтелектуальною мобільністю 
особистості. Натомість на сьогодні, молодіжне безробіття, можна визначити 
однією з актуальних проблем держави. За офіційними даними державної 
служби зайнятості наприкінці 2017 р. показник зареєстрованих безробітних 
молоді у віці до 35 років становив 33,4 % всіх безробітних, що лише на 6,4% 
менше ніж у 2013 р.

При цьому справжні масштаби молодіжних проблем на ринку праці 
набагато більші. Незважаючи на те, що молодь є найбільш активною та 
перспективною частиною населення, яка має швидку здатність до навчання, 



127

енергійність, впевненість у власних силах, вона є особливо вразлива. Внаслідок 
безробіття у багатьох молодих людей постають проблеми в розвитку 
і становленні особистості. Насамперед, велика кількість безробітної молоді 
може посприяти соціальній нестабільності.

Офіційні статистичні данні підтверджують, що сьогодні набагато меншій 
кількості молоді вдається знайти роботу. Протягом грудня 2017 р. державною 
службою зайнятості працевлаштована 6 555 осіб, з числа безробітної молоді 
віком до 35 років, що на 882 особи менше аналогічного періоду 2016 року. 
Відсоток працевлаштованої молоді від загальної кількості працевлаштованих 
у грудні 2017 р. знизився на 11,6% у порівнянні з 2013 р.

Представники цієї категорії населення випробовують сьогодні труднощі, 
пов'язані з невідповідністю структури та якості підготовки кадрів вимогам 
ринку праці. Відмінною рисою ринку праці серед молоді є низька 
конкурентоспроможність та небажання багатьох роботодавців брати на роботу 
молодих співробітників без досвіду роботи.

Ситуація сьогодення вказує, що зіткнувшись з перспективою безробіття, 
молоді люди схильні шукати роботу за кордоном де їм пропонується набагато 
вищі заробітні плати, привабливі соціальні пакети, можливості для 
самовдосконалення, освіти та самореалізації.

Підтримка і розвиток конкурентоспроможності молоді є дуже актуальним 
і стратегічним пріоритетом державної політики кожної держави. З метою 
поступового зниження молодіжного безробіття та зменьшення зовнішних 
міграційних рухів в Україні на сьогодні доцільно розглянути питання 
державного регулювання у напрямку забезпечення зайнятості, підвищення 
конкурентоспроможності молоді на ринку праці, яке забезпечить необхідні 
умови для відтворення населення та трудових ресурсів. В умовах сучасного 
українського ринку праці перспективу розвитку мають активні заходи, 
спрямовані на комплексне регулювання попиту і пропозиції праці.

На сьогодні одним з напрямків державної політики зайнятості можна 
визначити формування молодіжного бізнес мислення.

Орієнтація на бізнес, визначена у багатьох міжнародних практиках 
профорієнтаційної роботи. У Польщі успішно реалізується проект «Старт до 
кар’єри», який спрямовано на професійну активізацію молоді та зорієнтовано 
на підготовку фахівців, які можуть ефективно вийти на ринок праці, розпочати 
власний бізнес, отримати інвестиції на його розвиток [5].

Профорієнтаційна діяльність Великобританії базується на активних 
формах та методах навчання, яке призвело до створення у англійських школах 
міні-підприємств, де учні мають можливість здійснювати маркетинг та продаж 
послуг [2]. Американські школи готують підприємців за спеціальними 
програмами підготовки та перепідготовки, орієнтованих на різні напрямки 
менеджменту. Кожна програма має жорсткі вимоги по засвоєнню матеріалу 
і використовує активні методи навчання, наприклад, психологічний тренінг. 
У Канаді навчання основам бізнесу здійснюється місцевими підприємцями 
за спеціально визначеними програмами [6].
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Професійна орієнтація та професійне навчання є основними формами 
роботи з молоддю до підготовки к підприємництву.

Так, Постановою Кабінету Міністрів від 17. 09. 2008 р. № 842 
«Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації 
населення» визначено, що фактором, що сприяє професійному самовизначенню 
та реалізації здатності особистості до праці є дієва система професійної 
орієнтації [3]. Відповідно до Плану реалізації Програми державної служби 
зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017–2020 рр. системна 
профорієнтаційна робота зі шкільною молоддю, учнями та студентами 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів потрібна відповідати 
національним інтересам і світовим тенденціям розвитку економіки [4].

Сьогодні на ринку праці молодих фахівців без досвіду роботи можна 
назвати певним терміном crystal (англ. «кришталь»). З одного боку, молоді 
люди мають прозорі уявлення про отриману професію, але з другого природно 
чисті молоді люди мають великі амбіції та багаж теоретичних знань. Властиві 
для молоді якості прагнення до всього нового, та відсутність страху до 
помилок, багато науковців розглядають як креативне мислення. Саме молоді 
люди стають носіями ідей інноваційного розвитку а їх креативне мислення 
сприятиме створенню та впровадженню нових-технологій.

Розглянути молодіжне безробіття скрізь призму підприємництва
та створення капіталу стає викликом для сучасної державної служби зайнятості,
як сервісної установи.

Сьогодні державна служба зайнятості вже займає активну позицію щодо 
підтримки підприємницької ініціативи та формування бізнес мислення своїх 
клієнтів. З метою формування економічно активної поведінки та підприємницького
способу мислення молоді, навичок і мотивації до розвитку малого та 
середнього бізнесу, ми пропонуємо на базі місцевих центрів зайнятості
створити молодіжні бізнес-клуби (школа, центр). Завданням бізнес-клубу 
(школа, центр) стає також формування корпоративної культури та свідомості 
щодо переваг підприємництва серед молоді.

Цільовою аудиторією бізнес-клубу (школа, центр), може виступати
зайняте населення (студенти професійно-технічних та вищих навчальних 
закладів) та безробітне населення віком до 35 років. Мета бізнес-клубу (школа, 
центр) на базі місцевих центрів зайнятості стає підвищення рівня знань молоді, 
щодо започаткування власної справи та бізнес-планування. 

Такі структури, що сприяють молодіжному підприємництву 
виступатимуть інформаційними майданчиками для інвесторів, з числа 
представників місцевої адміністрації, фондів розвитку та вітчизняні і міжнародних
донори.

Сучасна молодь відрізняється від попередніх поколінь відмінним володінням 
сучасними технологіями, інформованістю, незалежністю і впевненістю в собі. 
Молоді люди мають великий потенціал щодо зайняття підприємництвом, яке 
стане засобом власної самореалізації та фінансової незалежності. Створивши
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власні нові джерела зростання молодь викликає мультиплікаційний ефект –
створення нових робочих місць.

Підтримка молодіжного підприємництва висвітлює значимість не лише 
як способу вирішення проблеми зайнятості сучасної молоді, але й як ресурсу 
модернізації та підвищення конкурентоспроможності економіки міста, регіону, 
країни.
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ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Место, которое занимает автомобиль в социально-экономических 
отношениях сегодня, позволяет утверждать о данном продукте 
автомобилестроительной отрасли как о товаре общественной важности, 
в отдельных аспектах этих же отношений автотранспортное средство входит 
уже в группу товаров первостепенной необходимости.

По различным оценкам, одна задействованная трудовая единица 
автомобилестроительной промышленности способна обеспечить производственную
занятость не менее шести трудовым единицам в смежных отраслях. Этим же 
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фактом объясняется постоянство научно-технической деятельности в основной 
отрасли и устойчивость спроса на товары и услуги отраслей второго эшелона. 
Не вызывает сомнение и устойчивость существования и развития рынка сбыта 
данного товарного продукта как внутри страны, так и за ее пределами. 

Мировые позиции нашей страны в мировых масштабах данной отрасли 
достаточно значительны, поскольку производственные мощности предприятий 
отечественной автомобильной индустрии способны обеспечить выпуск всех 
типов наземных автотранспортных средств. В данном аспекте особо следует 
отметить о возможности выпуска гражданских транспортных средств, 
транспортных средств военного назначения и специализированных 
транспортных средств. Совокупность предприятий автомобилестроения
Украины производят легковые, грузовых автомобили, автобусы и прицепы, 
спецтехнику, разновидности городского транспорта, практически все виды 
военной техники. В данной отрасли функционируют предприятиям по 
производству компонентов к автомобильной техники с различными объемами 
производственной программы. Основным конкурентным преимуществом 
национального производителя перед производителями Европы, Китая и по 
некоторым товарным позициям России, является возможность изготовления 
не только легковых автомобилей, но и спецтехники, военных автомобилей, 
пользующихся спросом на мировой арене. 

Проведенный сравнительный анализ отечественных производственных 
показателей по выпуску легковых автомобилей за период с 2009–2011 гг.
с соответствующими объемами стран Западной Европы позволяет утверждать 
об исключительной малоразвитости этой отрасли на Украине (см. табл. 1).
Из официальной статистики Ассоциации автопроизводителей Украины 
«Укравтопром» [1] известно, что стабильно действующих предприятий по 
итогам конца 2016 – начала 2017 гг. практически не осталось, данная тенденция 
продолжает сохраняться и в первой половине 2018 г. Отметим, что из общего 
количества предприятий, что вступили в данную ассоциацию в 1997 г., а их 
насчитывалось не менее двадцати, на сегодня активными (с разной степенью 
работоспособности) ее членами являются лишь восемь.

Таблица 1
Количественная характеристика автомобилестроения Украины [1].

Страна

Количество 
выпущенных 

легковых 
автомобилей на 

1000 жителей, ед.

Доля 
автомобилестроения 

в промышленном 
производстве, %

Доля 
автомобилестроения 

в формировании 
ВВП, %

Количество 
персонала, тыс. 

чел.

Словакия 103 23,9 10,1 145
Чехия 105 21,2 8,9 225

Украина 9 0,8 менее 0,4 18,4
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На первую декаду 2018 г. основными предприятиями, которые 
в сложившихся политико-экономических условиях не выходят на минимальные 
производственные показатели, но продолжают существовать (см. табл. 2) 
являются: (а) ЗАО «Запорожский автомобильный завод», (б) Корпорация 
«Богдан», (в) ТОВ «ВО Кременчугский автосборочный завод», (г) ПАО 
«АвтоКраз», (д) Корпорация «Эталон» с заводами в Чернигове и Борисполе, 
(е) Компания Еврокар, (ё) ОАО «Черкасский автобус» и (ж) ОАО «Завод 
«Часовярские автобусы». 

Таблица 2
Производственные показатели субъектов автомобилестроительной отрасли 

Украины [1]
Название Январь 2017 г., ед. Январь 2018 г., ед.

ОАО «ЗАЗ»
Легковые –0

Грузовые – 59
Автобусы – 2

Легковые – 0
Грузовые – 30
Автобусы – 7

Корпорация «Богдан»
Легковые – 0
Грузовые – 0
Автобусы – 0

Легковые – 0
Грузовые – 0
Автобусы – 3

ПАО «АвтоКраз»
Грузовые, спецтехника, 

военная техника – данные 
отсутствуют

Грузовые, спецтехника, 
военная техника –

данные отсутствуют
ООО «Кременчугский 

автомобиль сборочный завод»
Автомобили – 7 349 (2014 г.) -

Корпорация «Эталон» (по двум 
заводам)

Грузовые – 0
Автобусы – 0

Грузовые – 0
Автобусы – 20 

(Черниговский завод)
Компания «Евокар» Легковые – 300 Легковые – 479

ОАО «Завод «Часовярские 
автобусы»

Автобусы – 14 Автобусы – 17

ОАО «Черкасский автобус» Автобусы – 19
Грузовые – 0 

Автобусы – 12
Грузовые – 2

Анализ состояния производственных показателей, представленный 
в таблице 2, позволяет утверждать о глубокой стагнации отрасли в целом, 
что прежде всего объясняется общей неблагоприятной политической ситуацией 
в стране, продолжающейся около пяти лет. Политическая нестабильность 
естественным образом повлекла за собой экономический коллапс в государстве, 
потерю значительной доли внутреннего и внешнего рынков сбыта для 
продукции данных предприятий. Из числа существующих предприятия, только 
два национальных предприятия продолжают выпуск товарного ассортимента, 
производственные мощности которых загружены менее чем на 20% от реально 
возможного уровня.

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что окончательный развал 
отрасли, вплоть до ее полного уничтожения, как субъекта экономических 
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отношений вполне возможен. Объективно оценивая существующие трудности 
в отрасли, можно утверждать о необходимости проведения глубокой 
реорганизации, которая уже сегодня является жизненно важным шагом на пути 
предотвращения катастрофических последствий. Текущее экономическое 
состояние отечественного автомобилестроения Украины ставит перед 
государством серьезную задачу по выведению его из кризиса, что в свою 
очередь требует разработки соответствующих управленческих механизмов.
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ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
КРОС-КУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Сучасні крос-культурні комунікації є наслідком процесу інтеграції 
культур, який набуває все більших обсягів. Сьогодні міжкультурні комунікації 
розвиваються в специфічному культурному та соціально-психологічному 
контексті. Цей процес охопив різноманітні сфери суспільного життя, і майже 
неможливо знайти етнічні спільноти, які б не відчули вплив з боку культур 
інших народів. 

З одного боку, на основі економічної та інформаційної інтеграції світ 
об’єднується. З іншого ж – інтеграційні процеси ведуть до зростання культурної
самосвідомості і культурної самоідентифікації.

Для прогнозування подальшого розвитку крос-культурних відносин 
за основу взято модель розвитку туристичної галузі. Загалом виділяють чотири 
таких моделі. 

Перша модель передбачає відсутність центрального органу державного 
управління в галузі туризму. Всі питання, пов’язані з розвитком туризму, 
вирішуються на рівні регіонів або самостійно суб’єктами господарювання 
на основі оперативного регулювання та принципів ринкової економіки.

Основна умова використання цієї моделі полягає в привабливості країни 
для іноземних туристів і відсутності потреби реклами національного 
туристичного продукту на світовому ринку. 

http://ukrautoprom.com.ua/wp-content/uploads/
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Перша модель прийнятна лише у випадках, коли туристичний ринок 
настільки потужний, що не потребує підтримки з боку держави. Важливе 
значення при цьому мають розвинена інфраструктура, система безпеки 
туристів, високий рівень надання банківських, страхових послуг та послуг 
медичного обслуговування [1].

Друга модель передбачає наявність спеціального державного органу, що 
займається розвитком і контролює діяльність туристичної галузі. Міністерство 
має значні повноваження в сфері інвестицій, маркетингових досліджень, 
підготовки кадрів, реклами тощо. 

Така модель управління характерна для країн,що розвиваються та країн 
з перехідною економікою, для яких туризм є основним джерелом надходжень 
до бюджету. Також дана модель властива державам з багатою туристичною 
історією, які постійно мають підтримувати належний туристичний імідж. 

Для реалізації цієї моделі потрібні значні фінансові інвестиції, 
забезпечення державної підтримки підприємств, створення системи безпеки 
туристів. 

Третя модель розвитку туризму переважає в європейських державах. 
Вона передбачає, що питання розвитку туристичної галузі вирішується на рівні 
спеціалізованого галузевого підрозділу [1].

Характерними рисами цього типу розвитку туризму є : погодження 
інтересів держави, місцевої влади та приватного бізнесу; в країнах діє велика 
кількість організацій, які займаються питанням розвитку туризму.

Четверта модель розвитку туризму – комбінована – передбачає створення 
комбінованого міністерства, яке окрім туризму охоплює інші напрями 
соціально-економічної політики. 

Для країн, які дотримуються цього типу державного регулювання, 
характерне визначення туризму як пріоритетного напрямку розвитку 
економіки, що досягається за допомогою чіткого розподілу повноважень між 
центральною та регіональними туристичними адміністраціями. Основними 
цілями державної туристичної політики подібних міністерств є забезпечення 
збалансованості в розвитку туризму та інших галузей економіки, а також 
просування національного туристичного продукту за кордоном [1].

На нашу думку, незважаючи на те,що туризм для України не є сьогодні 
пріоритетним напрямком розвитку економіки, найбільш прийнятною для країни 
є саме четверта модель розвитку туризму. 

Базуючись на основних ознаках цієї системи, спробуємо змоделювати 
подальший розвиток крос-культурних комунікацій в галузі туризму. 

Насамперед, відзначимо значущість державного регулювання в сфері 
крос-культурних комунікацій. Можливе впровадження спеціального 
департаменту, що відповідатиме за здійснення міжкультурної комунікації, 
її розширення та забезпечення функціонування на правовій основі. 

Наступний крок – запровадження різноманітних проектів, що 
пов’язуватимуть туризм та культуру. А також вихід країни на світову арену 
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через представлення на різноманітних форумах та виставках з концептуально 
новою стратегією подальшого розвитку. 

Доцільно розробити концепцію «крос-культурні комунікації через призму 
туризму», пріоритетним напрямком якої має стати розвиток туризму та 
ототожнення його з поняттям «міжкультурної взаємодії». 

Врешті, співпраця з країнами, які також розвивають туризм за четвертою 
(комбінованою) моделлю розвитку туризму. Це Туреччина, Греція, Польща, 
Туніс, Індонезія, Болгарія, Йорданія та інші. 

Використовуючи зв’язки з діаспорами українців у світі просувати 
національний туристичний продукт, популяризувати туризм, культуру, 
національні здобутки, розвивати комунікації. Створювати та розвивати спільні 
проекти, результати яких презентувати на різноманітних форумах.

Через співпрацю з діаспорами залучати інвестиції до державних проектів, 
позиціонувати Україну в світі як країну з потужними можливостями розвитку 
туризму та міжнародної співпраці в галузях освіти, науки, культури та 
комунікації. 

Українська діаспора є важливим демографічним, інтелектуальним, 
соціокультурним та інформаційним ресурсом держави. Вона відіграє значну 
роль в утвердженні України як впливового учасника в галузі міжнародних 
відносин, адже потенційно являє собою потужний дипломатичний механізм.

Визначимо також очікування від співпраці з українською діаспорою. 
Україні і діаспорі потрібно разом визначити та почати реалізовувати єдину 
ідею, яка спроможна поєднати зусилля всього світового українства. Цією ідеєю 
може стати входження України до групи світових країн-лідерів.

Наступний крок – розробка стратегії і тактики реалізації обраної ідеї. 
Виходячи з культурних, економічних та інших особливостей України, 
менталітету українського народу, історичних традицій та сучасних здобутків 
доцільно стратегію економічного розвитку країни зосередити на декількох 
пріоритетних галузях. Для українців це можуть бути аграрна, космічна, 
інформаційна, освітня галузі (в першу чергу гуманітарні та фундаментальні 
науки), а також туристична. 

Західна діаспора може виявити себе в нових галузях, насамперед 
бізнесових. Це, зокрема, туризм, торгівля з Україною та пріоритетна галузь –
інформаційні технології та комунікація. Останнє має надзвичайну вагу 
і вирішальним чином вплине на розвиток країни і нації. 

Отже, співпраця із закордонними співвітчизниками з боку України 
відбуватиметься за двома напрямками: на рівні громадських організацій 
та на рівні державних установ, які передбачають таку співпрацю. Що стосується
співпраці української діаспори з державними установами, то тут участь беруть 
чимало як органів центральної виконавчої влади, так і місцевого 
самоврядування, але необхідне вдосконалення цієї сфери. Є і законодавство 
України, яке регулює співпрацю із закордонним українством. Це, насамперед, 
закон «Про правовий статус закордонних українців», указ президента «Про 
національну концепцію співпраці із закордонними українцями», програма 
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кабміну щодо облаштування закордонних українців, що повертаються 
в Україну, та інші.

Усвідомлення людиною того, що вона є громадянином не тільки своєї 
країни, але і світу, веде до розширення туристичних поїздок, збільшення 
пропозицій на ринку різноманітних турів, особливо цільових. 

За прогнозами ВТО кількість подорожуючих у світі до 2020 р. зросте 
до 1,6 млрд. чоловік за рік, що означає збільшення туристичних прибутків 
у 2,4 рази. 

При цьому доходи від туризму, за прогнозами ВТО, до 2020 р. збільшаться 
до 2000 млрд. доларів США.

Передбачається, що при щорічному зростанні на 8% кількість 
туристичних прибутків в Китай досягне до 2020 року 137,1 млн. осіб.

Другим за популярністю туристичним напрямком стануть США 
(102,4 млн.), далі-Франція (93,3 млн.), Іспанія (71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.).

Щоденні витрати туристів, за винятком коштів на авіаперевезення, 
збільшаться до 5 млрд. доларів у день.

За прогнозами ВТО, очікується бурхливий розвиток виїзного туризму. 
Найбільшими країнами-постачальниками туристичних потоків стануть 
Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія.

Обсяг туризму між країнами Західної і Східної Європи буде зростати, 
в основному, в напрямку зі Сходу на Захід.

І все ж таки разом з економічним піднесенням країн Східної Європи, 
розбудовою туристичної інфраструктури, розвитком транспортних систем 
міжнародний туризм для країн, що розвиваються, стане джерелом не тільки 
надходження іноземної валюти, але і створення нових робочих місць.

Таким чином, тенденції розвитку міжнародного туризму носять 
позитивний характер. Зростаючий інтерес туристів до іншої культури, велика 
кількість реклами, доступність інформації сприяють збільшенню можливостей 
спілкування між народами, що дозволяє пересічним громадянам краще 
розуміти один одного.

Література
1. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: монографія/ 

Александров В.В. [та ін.]; за ред. проф. В.В. Александрова; Харк. нац. ун-т 
ім. В.Н. Каразіна. – Х.: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2010.- 268 с.



136

Ніколаєва А.М.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,

Луцький національний технічний університет

ФІНАНСОВИЙ РИНОК В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Фінансовий ринок завжди був невід’ємною складовою соціально-
економічної системи, що забезпечує функціонування і зростання національної 
та регіональних економік країни, концентрацію і централізацію фінансових 
ресурсів на перспективних напрямах соціально-економічного розвитку 
територій, збалансованість суспільного відтворення, цивілізоване фінансування 
дефіциту державного бюджету. Останнім часом значення фінансового ринку 
в економіці розвинених країн істотно зросло, його стабільне функціонування 
стало обов’язковою передумовою економічного прогресу, політичної і соціальної 
рівноваги в суспільстві. З розгортанням процесів фінансової глобалізації 
фінансовий ринок перетворився на домінуючий фактор розвитку господарської 
системи, яка впливає на всі її структурні рівні. В умовах сучасного етапу 
ринкового реформування української економіки дослідження ролі фінансового 
ринку та його впливу на реальний сектор економіки набуває все більшої 
актуальності.

Роль фінансового ринку в суспільному відтворенні виражається в результаті
здійснення властивих йому фундаментальних функцій. Повнота цієї реалізації 
багато в чому детермінована рівнем розвитку фінансового ринку. Слід 
зазначити, що хоча наявність тісного зв’язку між рівнем розвитку фінансового 
ринку і інтенсивністю протікання відтворювального процесу можна вважати 
давно визнаним фактом, сам характер цього зв’язку до цих пір залишається 
предметом дискусій економістів.

Одна позиція, яка вперше була чітко сформульована ще Й. Шумпетером [1], 
виходить з активного впливу фінансових інститутів на суспільне відтворення 
за рахунок більш ефективної трансформації заощаджень в інвестиції. З іншого 
боку, багато відомих дослідників і зараз вважають, що фінансовий ринок 
виконує відносно пасивну роль, яка виражається лише в обслуговуванні 
виникаючих потреб економіки в посередницьких послугах. До таких 
дослідників належить, зокрема, P. Лукас, який вважає, що значення фінансового
ринку для економічного розвитку занадто переоцінено [2].

Фінансовий ринок завжди займав центральне місце в економічних 
і фінансових теоріях. Обґрунтування ролі фінансових ринків у відтворювальному
процесі є ядром теорії фінансового посередництва, функціональні дослідження 
фінансових ринків пов’язані і з цілою низкою інших теорій – економічного 
зростання, заощаджень та накопичень, грошово-кредитного регулювання. 
Трактування ролі фінансового ринку в суспільному відтворенні різними 
науковими напрямами має свою специфіку, що, перш за все, пов’язано 
з відмінністю вихідних концептуальних основ. При цьому в характері 
постановки завдань і відповідно спрямованості висновків теорії знайшли 
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відображення особливості становлення фінансового ринку на різних етапах 
його розвитку.

Так на ранніх стадіях становлення фінансового ринку панувала 
ортодоксальна думка, що діяльність фінансових інститутів, під якими зазвичай 
розумілися банки, пов’язувалася виключно з функцією забезпечення 
господарського обороту грошима. При цьому стверджувалося, що грошовий 
фактор не впливає на відносні ціни, що забезпечують рівність попиту 
і пропозиції, а значить, не зачіпає реальні змінні. Згодом ця позиція була 
переосмислена науковцями-економістами в умовах стрімкого розвитку 
фінансового ринку.

У рамках неокласичної платформи економічної науки роль фінансового 
ринку в суспільному відтворенні стала зв’язуватися з ефективним розподілом 
ресурсів в економіці на основі подолання невизначеності результату 
інвестування і зниження ризику вкладень. Оскільки фундаментальні положення 
неокласичного напряму побудовані на принципах мінімізації державного 
втручання в економічні процеси і забезпечення максимальної свободи сил 
ринкового саморегулювання, роль фінансового ринку розглядається, виходячи 
з уявлень про повну і автоматичну трансформацію заощаджень в інвестиції, 
досягнення макроекономічної рівноваги та оптимальності розподілу 
фінансових ресурсів у суспільному відтворенні. Так, наприклад, відповідно 
до теорії А. Пігу [3], фінансовий ринок і його інститути є посередником між 
потенційними і реальними інвесторами, які приймаючи на себе інвестиційні 
ризики, забезпечують раціональний розподіл капіталу і, як наслідок, 
стимулювання економічного зростання.

У межах нової інституційної теорії роль фінансового ринку в суспільному 
відтворенні пов’язується, насамперед, зі здатністю його інститутів 
концентрувати і транслювати інформацію, зменшувати інформаційну 
асиметрію, і внаслідок цього мінімізувати трансакційні витрати. У контексті 
такої теорії фінансові інститути розглядаються як підприємства, що 
спеціалізуються на зборі і використанні інформації: вони є організаціями, 
які служать джерелом інформації і тим самим запобігають її асиметрії.

У результаті «інформаційної» спеціалізації фінансових інститутів 
з’являються інші фінансові продукти і послуги, зокрема й ті, які передбачають 
управління ризиками. Оскільки нові технології обробки і передачі інформації 
призводять до виникнення нових видів фінансових інструментів, тому зростає 
необхідність розвитку фінансових інститутів для її збору і використання. 
Інформація про ефективність використання тих чи інших ресурсів розпорошена 
між економічними агентами, фінансовий ринок консолідує цю інформацію. 
При цьому, чим більший обсяг ресурсів залучений в ринковий обмін, 
опосередкований обігом фінансових інструментів, тим вище інтенсивність 
протікання відтворювального процесу.

В сучасних умовах фінансові інструменти перестають бути чисто 
національними регуляторами економічного розвитку і перетворюються 
в суттєвий засіб економічного і політичного впливу одних країн на інші. 
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Створені за останні десятиліття інформаційні системи посилюють здатність 
фінансового капіталу до швидкого переміщення. Міжнародні переміщення 
капіталу в більшості випадків є короткостроковими і можуть швидко змінити 
напрямки при поліпшенні або погіршенні умов в тій чи іншій країні. Стихійний 
характер протікання процесів, динамізм і постійна зміна форм діяльності 
на фінансових ринках пов’язані з високими ризиками. Разом з тим слід 
зазначити, що глобалізація, інформаційні технології, фінансові інновації, 
використання сучасних методів управління портфелями активів дозволяють 
виробити особливу систему управління ризиками та їх оптимізації: ризики 
переміщуються туди, де вони можуть бути оцінені, ідентифіковані та 
контрольовані. 

В умовах слабкого розвитку фінансової інфраструктури економіка країни 
або регіону приречена на низькі темпи зростання і зниження інвестиційної 
привабливості, оскільки сучасний інвестиційний процес невід’ємний від 
високорозвиненого фінансового ринку. На думку дослідників-експертів, 
чим більш відсталою є економіка і чим пізніше починається її реформування, 
тим важливіша політика стимулювання пропозиції через фінансові ринки.

Отже, представлені підходи в контексті аналізу ролі фінансових ринків 
в суспільному відтворенні дозволяють обґрунтувати положення про те, 
що фінансовий ринок впливає на суспільний відтворювальний процес 
за напрямками, заданими його фундаментальними функціями. Разом з тим 
реалізація зазначених функцій залежить від цілого ряду факторів, серед яких 
особливу значимість мають глобальні, трансформаційні та інституційні 
чинники.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, КОТРІ ВПЛИВАЮТЬ 
НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГУ
Економіка нашої країни, переходячи з планово-розподільної системи 

функціонування в ринкову, досі зберігає чимало елементів минулої системи. 
Не секрет, що багато промислових підприємств було створено в конкретних 
регіонах зовсім не тому, що саме там існувала можливість забезпечити найвищу 
якість і найменшу собівартість продукції, а з кон’юнктурних політичних 
міркувань, наприклад, щоб в області було таке важливе для країни 
підприємство і цей регіон був не гіршим за інші за показниками свого 
промислового розвитку. Сьогодні практично в кожному регіоні країни можна 
знайти підприємства, і нерідко вони є такими, що визначають існування цілого 
міста, і які довести до конкурентоспроможного стану саме в даному місці 
неможливо. 

Інвестиційна привабливість підприємства, що входить до холдингу, 
є комплексом якісних і кількісних показників, котрі всебічно визначають 
спроможність примноження інвестованого капіталу і є похідною 
характеристикою від інвестиційного клімату в країні, і як інтегральний 
показник, що формується під впливом чинників прямого і непрямого впливу, 
визначає бажання чи відмову інвестора вкладати гроші в такий інструмент 
як підприємство. Для визначення методики оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства необхідно враховувати все можливе поле факторів, що впливають 
на його інвестиційну привабливість. 

На думку Москвіна В. А. [1, с. 238] та Ендовицького Д. А. [2, с. 374] 
фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства, можна 
умовно розділити на дві групи: зовнішні фактори стосовно підприємства 
і внутрішні. Зовнішні фактори – це фактори, які не залежать від результатів 
господарської діяльності підприємства. До них належать інвестиційна 
привабливість території, інвестиційна привабливість галузі. До внутрішніх 
факторів відносяться фактори, які залежать безпосередньо від результату 
господарської діяльності підприємства. Тому саме внутрішні фактори 
є основним важелем впливу на інвестиційну привабливість підприємства. 
До них належать: фінансовий стан підприємства, організаційна структура 
управління підприємством, ступінь інноваційності продукції компанії, 
стабільність генерування грошового потоку, рівень диверсифікації продукції 
компанії тощо. Бланк І. А. [3, с. 343], Воробйов Ю. М., Воробйова О. І. 
[4, с. 340] у своїх роботах відокремлюють п’ять показників: важливість галузі, 
характеристики споживання продукції, рівень державного втручання, соціальна 
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роль галузі, фінансові умови роботи галузі.
Отже, основні компоненти інвестиційної привабливості підприємства 

наочно можно представити у наступному вигляді рис. 1.

Рис. 1. Основні компоненти інвестиційної привабливості підприємства 
(складено автором).

Усі розглянуті фактори було згруповано у дві групи: фактори 
опосередкованого впливу і фактори безпосереднього впливу підприємства 
на інвестиційну привабливість. До першої групі можна віднести фактори, які 
не піддаються впливу окремого підприємства, на них можна впливати тільки 
на державному рівні. До другої групи відносяться фактори, на які підприємство 
може впливати і змінювати їх показники, характеристики тощо. Для підприємства
найважливішими є фактори безпосереднього впливу, саме завдяки ним воно 
самостійно може впливати на інвестиційну привабливість. Найбільшу вагу 
серед факторів безпосереднього впливу займають такі фактори, як: кадровий 
потенціал, тривалість інвестиційної програми, стан майна та фінансових 
ресурсів, розмір витрат.

У виборі галузевих напрямів інвестування Всесвітній банк керується 
такими групами чинників для прийняття рішень:

• ринкові (розмір ринку, темп зростання його потенціалу, циклічність 
попиту, еластичність цін, прибутковість, диференціація продукту);

• чинники конкуренції (стан конкуренції галузевого ринку, наявність 
рівних конкурентів, інтенсивність конкуренції, ступінь спеціалізації 
конкурентів, наявність товарів-замінників, завантаження потужностей);

• бар'єри входження в галузь та виходу з неї (капіталоємність галузі, 
наявність каналів розподілу і доступ до них, доступ до сировинних ресурсів, 
захищеність із боку держав);

• взаємовідносини з постачальниками;
• технологічні фактори (рівень технічних нововведень у галузі, складність 

продукції і виробництва, патентно-ліцензійна ситуація в галузі, капіталоємкість 
і наукоємність продукції);
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• соціальні фактори (демографічні процеси, ступінь охоплення робітників 
профспілками і вплив громадських організацій, виробничі стосунки робітників 
із керівництвом).

Для промислового підприємства холдингу важливішими є внутрішні 
фактори або фактори безпосереднього впливу, оскільки саме завдяки ним воно 
здатне самостійно впливати на свою інвестиційну привабливість. В свою чергу, 
серед внутрішніх факторів найбільшу вагу займають такі фактори, як: кадровий 
потенціал, тривалість інвестиційної програми, стан майна та фінансових 
ресурсів, розмір витрат. На рис. 2 показано найважливіші фактори, що 
впливають на інвестиційну привабливість промислового підприємства 
холдингу. 

Рис. 2. Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість 
промислового підприємства холдингу.

При цьому необхідно підкреслити, що інвестор при виборі об’єкта 
інвестування найбільше звертає увагу на стан майна, стан фінансових ресурсів, 
розмір витрат підприємства, який визначається ступенем зношеності основних 
фондів, їх спроможністю виготовляти продукцію на високому рівні, рівнем 
ліквідності, платоспроможністю, показниками фінансової стійкості, 
показниками ділової активності, станом необоротних та оборотних активів, 
їх оновленістю та вибуттям. Розмір витрат підприємства включає всі витрати 
підприємства, пов’язані з його операційною діяльністю [5, с. 195].

Визначивши фактори, що впливають на формування інвестиційної 
привабливості, можна зробити висновок про більш уразливі сторони 
підприємства і, як наслідок, провести більш об’єктивне та повне її оцінювання.
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На підставі аналізу існуючої літератури запропоновані кількісні та якісні 
фактори, котрі впливають на інвестиційну привабливість промислового 
підприємства наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.
Фактори впливу на інвестиційну привабливість промислового 

підприємства
Зовнішнє оточення та 

ринкова позиція 
підприємства

Фінансовий стан 
підприємства

Управління підприємством

Зовнішнє ринкове оточення Рентабельність власного 
капіталу за чистим 
прибутком 

Фінансова прозорість 
і розкриття інформації

Географія ринку збиту 
продукції

Рентабельність продажів 
за чистим прибутком 

Корпоративне управління 

Інвестиційний клімат 
регіону, в якому знаходиться 
підприємство

Коефіцієнт оборотності 
активів

Частка акцій у вільному обігу 
на вторинному ринку цінних 
паперів

Ступінь конкуренції на ринку
збуту

Коефіцієнт співвідношення 
позикових і власних коштів

Дотримання прав дрібних 
акціонерів з управління 
підприємством

Екологічне оточення Коефіцієнт поточної 
ліквідності

Ступінь захищеності прав 
акціонерів 

Інвестиційна привабливість 
галузі, до якої належить 
підприємство

Фінансовий стан 
підприємства

Частка державної власності 
в статутному капіталі 
товариства

Стадія життєвого циклу 
основного виду продукції

Коефіцієнт власності 
(автономії)

Розмір винагороди членам 
ради директорів

Проведений огляд засвідчив важливість та необхідність відокремлення 
і систематизування факторів, що комплексно характеризують інвестиційну 
привабливість промислового підприємства холдингу. Їхнє вивчення та моніторинг
формують підґрунтя для ефективного діагностування рівня та індексу 
інвестиційної привабливості конкретного промислового підприємства та України
в цілому для реального інвестора. Отже, усі розглянуті фактори, що комплексно 
дають характеристику інвестиційної привабливості промислового підприємства 
холдингу, тісно взаємодіють та взаємовпливають один на одного.
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ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Інтеграційні процеси, які проявляються через утворення нової цілісності 
в результаті певного упорядкування, узгодження та об’єднання в просторі 
і в часі структур та функцій вже існуючих систем на будь-якому рівні їх 
організації можуть стати тим поштовхом в результаті якого вибудується 
ефективне співвідношення елементів, які сформують унікальну регіональну 
економічну систему відповідних господарських стосунків, зміцниться механізм 
міжрегіональної взаємодії та створяться точки економічного зростання. 

Різні сучасні аспекти формування й розвитку, вдосконалення форм 
і механізмів міжрегіональної інтеграційної взаємодії як фактора забезпечення 
сталого розвитку регіонів України розглядаються в роботах Бистрякова І., 
Кредісова А., Кругмана П., Макогона Ю., Новицького В., Гранберга А., 
Капустіної Л., Бандура С., Гейця В., Данилишина Б., Долішнього М., 
Дорогунцова С., Куценко В., Сторонянської І., Чернюк Л. та ін. Водночас, 
не зменшується потреба в подальшому науковому обґрунтуванні питань, що 
стосуються пошуку найбільш оптимального співвідношення економічної 
взаємодії на регіональному рівні й забезпечення ефективних міжрегіональних 
інтеграційних процесів, які передбачають можливість отримання синергетичного
ефекту в умовах непередбачуваних змін середовища.

Основою процесу еволюції суспільно-господарського регіонального 
простору України є міжрегіональна інтеграційна взаємодія, тобто комбінування 
елементів, взаємозвязок і взаємодія поточних і перспективних потенціалів 
окремих територій з метою досягнення синергетичного ефекту [1, с. 2]. 

Враховуючи зазначене, науковці окреслили декілька підходів до поняття 
міжрегіональних інтеграційних процесів [3, с. 4]. Відповідно ринкового 
підходу, інтеграційний процес передбачає ліквідування перепон, які можуть 
заважати взаємодії регіональних ринків товарів, послуг, капіталу, робочої сили. 
Методологічні засади зазначеного підходу базуються на неоліберальній теорії, 
які розглядають будь-який вплив держави як втручання в природній ринковий 
процес та спотворення ринкової інформації для економічних суб’єктів, що 
в даному випадку проявляється через наявність міжрегіональних меж. Іншій 
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підхід базується на спробах синтезу некейнсіанської, інституціональної та 
управлінської теорій і проявляється через принципову необхідність активної 
ролі держави, державних та недержавних інститутів в регулюванні ринкових 
процесів. Зазначений підхід концентрується на оптимізації розподілу функцій 
і відносин між місцевими органами державної влади за участі різних асоціацій 
підприємців, громадських організацій. Ще один підхід, який має умовну назву 
«мережевий» розглядає соціально-економічний простір як систему межуючих, 
перетинаючих регіонів, що характеризуються співробітництвом та конкуренцією
між різними адміністративними областями. Відповідно до цього підходу межі 
регіонів не стільки розділяють їх та створюють штучні перепони економічної 
і соціальної інтеграції, скільки перетворюються в своєрідні мости, що об’єднують
регіони. 

Базовими передумовами міжрегіональних інтеграційних процесів є: 
наявність зовнішньої дії, яка робить неможливою відособлене існування 
систем, їх подальший розвиток стає можливим тільки в результаті сумісного 
функціонування, тобто у соціально-економічних системах з'являються 
завдання, які передбачається вирішити виключно за допомогою об'єднання. 
При цьому інтегровані об'єкти повинні знаходитися або на одному рівні ієрархії 
даного типу систем, або бути однорідними за цільовою ознакою інтеграції. 

Враховуючи перспективну значущість регіональних інтеграційних 
процесів, в державі мають бути сформовані відповідні напрями регіональної 
інтеграційної політики, що включають в себе: 

 розвиток правової та інституційної бази інтеграції (завершення створення 
правових основ децентралізаційних механізмів із належним окресленням 
повноважень держави та регіонів; підтримка становлення і розвитку 
інтеграційних форм просторової організації та саморозвитку економіки 
(міжрегіональні асоціації економічної взаємодії, міжрегіональні фінансово -
промислові групи і т.д.); 

 інвестиційну діяльність, що має розглядатися в контексті поліпшення 
якості економічного простору (забезпеченням функціонування магістрального 
транспорту, енергетичної системи, основних телекомунікацій) та концентрація 
фінансових ресурсів на реалізації виважених програм державного фонду 
регіонального розвитку і пріоритетному фінансуванні ретельно відібраних 
виробничих та інфраструктурних об'єктів, які активізують міжрегіональну 
інтеграцію; 

 запуск економічних регуляторів на посилення однорідності і інтегрованості
економічного простору (бюджетна децентралізація, налагодження банківської 
системи і платоспроможності діючих суб'єктів ринку; збереження економічного 
контролю держави над стратегічними і структуроутворюючими об'єктами, 
а також природними ресурсами; підтримка підприємств, особливо 
бюджетоутворюючих, в слабких районах; забезпечення зовнішньоекономічної 
безпеки регіонів).

З точки зору формування регіональної політики й забезпечення
ефективних інтеграційних процесів на регіональному рівні значну роль 
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відводиться самостійності діяльності місцевих органів влади, а її стрижнем 
повинна бути робота, яка спрямована на інституційне забезпечення переваг 
конкретного регіону включаючи інвестиційний та підприємницький клімат. 
Роль держави повинна визначатися створенням таких інституційних умов, які 
сприяли б ефективному розвитку регіональної ініціативи в інституційній 
розбудові, а також ефективному використанню бюджетних трансфертів для 
фінансування переданих державою повноважень. Домінуюча тенденція до 
економічної інтеграції обумовлює розвиток інтеграційної взаємодії між 
регіональними економічними системами та формування якісно нового рівня 
міжрегіональної організації господарських відносин.

Таким чином, враховуючи еволюційні, засадничі, мотиваційні переваги 
формування ефективних міжрегіональних інтеграційних процесів, можна 
стверджувати про переважну необхідність забезпечення таких процесів та 
політики щодо них як на державному, так і на регіональному рівнях.
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ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ 
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У сучасних умовах Україна перебуває в ресурсній та енергетичній 
залежності від зовнішніх ринків сировини, що спричиняє питання ефективного 
використання природних ресурсів, які знаходяться на її території. Одним із 
стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки є зелена економіка, суть якої 
полягає в підвищенні добробуту людей і одночасному зниженні ризиків для 
довкілля та екологічних ресурсів.

Термін «зелена економіка» розглядається в контексті зниження викидів 
вуглецевих сполук, підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів, 
формування системи відповідності інтересам суспільства [1]. Політика зеленої 
економіки відбувається в двох основних напрямах: озеленення економічного 
зростання та пошук потенціальних можливостей, що виникають у результаті 
впровадження принципів зеленої економіки [2].

Основною її метою є формування дієвого середовища для економічного 
і соціального прогресу, що базується на мінімізації негативного впливу 
на довкілля та ефективному використанні природних ресурсів при збереженні 
гідного рівня життя населення та реалізується через такі підцілі:

 захист, збереження, відтворення природних ресурсів і недопущення 
безповоротної втрати біорізноманіття шляхом мінімізації негативного 
антропогенного впливу на оточуюче середовище, забезпечення цілісності 
екосистем, підвищення якості природних ресурсів;

 підвищення ресурсоефективності (збільшення продуктивності залучених 
у господарський обіг природних ресурсів і зменшення обсягу відходів завдяки 
впровадженню замкнутого циклу виробництва та максимально повній 
утилізації відходів), з переорієнтацією на переважне використання 
відновлювальних ресурсів;

 економічний розвиток на основі структурних змін, що ведуть до підвищення 
ваги «зелених» секторів з відповідним скороченням «коричневих»;

 забезпечення соціального прогресу в «зеленому» сегменті економіки
 створення «зелених» робочих місць, зростання доходів населення, 

отриманих за рахунок зайнятості у «зеленому» секторі економіки, підвищення 
якості товарів та послуг за рахунок надходження на ринок «зеленої» продукції 
тощо[3, c.56].
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«Зелені інвестиції» є важливим інструментом сталого розвитку економіки 
будь-якої країни, проте їх відсутність може поглибити важке екологічне 
становище країни. Взагалі упровадження «зелених інвестицій» дасть змогу 
покращити екологічну ситуацію в державі, прискорити екологізацію 
виробництва, забезпечити раціональне використання природних ресурсів [4].

За даними Держенергоефективності , щороку в Україні вивозиться 
10 млн. тон побутових відходів, із яких можна виробляти 3,5 млн. Гкал тепла 
та 1,2 млрд. кВт*год, заміщуючи 700 млн. кубометрів газу на рік[5].

На сьогодні в Україні регулювання системи природокористування 
здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегія) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. 
№ 2818-VI [6].

Відповідно до Проекту Закону про приєднання України до Статуту 
Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (ІRENA) від 
05.12.2017 р. № 2222-VIII, наша держава зможе збільшити «зелені» інвестиції, 
отримувати дешеві кредити на «зелені» проекти, розробляти спільні механізми 
фінансування підготовки та впровадження якісних проектів [7].

Втілення моделі «зеленої» економіки передбачає зростання ролі держави 
і міждержавних органів в економічному та екологічному регулюванні, 
взаємодію держави і бізнесу, створення умов для розвитку бізнесу на основі 
нових екологічних стандартів і технологій та державну підтримку соціально-
екологічно відповідальних підприємств, сприяння діяльності некомерційних 
екологічних організацій та об’єднань, створення умов для розвитку екологічної 
культури населення та популяризацію просвітницьких екологічних ініціатив 
і програм ресурсозбереження [8, c. 50]. 

Таким чином, соціально-економічна модернізація суспільства та 
впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні передбачає мінімізацію 
негативного впливу на довкілля та ефективне використання природних 
ресурсів.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Важливим завданням економіки є здатність своєчасно та у повному обсязі 

задовольняти потреби споживачів, зокрема продовольчі потреби населення, які 
є основою забезпечення ефективного відтворення робочої сили, підвищення 
продуктивності праці та покращення добробуту громадян загалом. 
Першочерговим у забезпеченні продовольчих потреб населення виступає 
розвиток сільськогосподарської галузі, зокрема виробництво продукції 
тваринництва, яка є основним джерелом білка, необхідного для нормального 
функціонування людського організму. Черкаська обл. є лідером серед інших 
регіонів України за результативністю сільськогосподарського тваринництва, 
оскільки за результатами господарської діяльності 2016 р. за обсягом 
виробництва м’яса посідає 2 місце, молока – 8, яєць – 10 [1].

У структурі сільськогосподарського виробництва частка тваринництва 
на початок 2017 р. складає 38,79%, скоротившись за попередні 16 р. майже 
на 10 п. п. [1]. Причиною низької зацікавленості сільськогосподарських 
товаровиробників у веденні бізнесу у галузі тваринництва є високий рівень 
фінансових та матеріальних затрат. У зв’язку зі зміною господарських відносин 
між сільгоспвиробниками та переробними підприємствами, недосконалістю 
системи ціноутворення та реалізації продукції тваринництва, невідповідністю 
способів постачання кормів та задоволення наявної потреби у них та інших 
ресурсах, незабезпеченістю цілеспрямованою підтримкою з боку держави 
собівартість сільськогосподарської продукції у сфері тваринництва значною 
мірою перевищує ціну її реалізації [2, c. 93]. 

Як наслідок, відбувається значне скорочення чисельності поголів’я 
худоби та обсягу сільськогосподарського виробництва. Так, за період 
2000-2016 рр. поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 58,3%, а обсяг 
вирощених тварин – на 39,5% [3].

https://espreso.tv/news/2017/10/10/ukrayina_zaluchyla_700_mln_yevro_investyci
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-u-
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Для забезпечення інтенсивного розвитку ринку м’яса важливого значення 
набуває збалансування обсягів виробництва та реалізації продукції, з перспективою
перевищення числового значення першого над останнім. Це сприяє 
нарощуванню живої маси сільськогосподарських тварин та формуванню 
ресурсів для їх подальшого відтворення.

Інтенсивність вирощування худоби та птиці характеризується 
співвідношенням обсягу вирощених сільськогосподарських тварин до їх маси, 
реалізованої на забій. При інтенсивному господарюванні значення показника 
перевищує 1 [4] (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Динаміка інтенсивності вирощування сільськогосподарських 
тварин у Черкаській обл. за 2010-2016 рр., пункти

Джерело: складено автором за даними [5]

Інтенсивність вирощування сільськогосподарських тварин у Черкаській обл.
за аналізований період скорочується, до того ж, за 2016 р. обсяг реалізованих 
на забій тварин перевищив значення фактично одержаного приросту худоби 
та птиці на 3,6 тис. т або 1%. Найбільше скорочення спостерігається 
у вирощуванні великої рогатої худоби, де за результатами 2016 р. обсяг 
вирощеної худоби лише на 79% забезпечував обсяг її реалізації на забій. Тобто, 
продукція на ринок надходить постійно, що створює враження задоволення 
попиту споживачів у межах їх платіжної спроможності, однак, м’ясні ресурси 
не відтворюються. Як наслідок, поголів’я худоби скорочується, особливо 
молодняку (станом на кінець 2016 р. питома вага одержаного приплоду 
молодняку в загальній вазі тварин склала: 9,3% серед великої рогатої худоби, 
1,4% серед свиней та 1,6% серед свійської птиці) [6]. 

Головною метою сільськогосподарського виробництва, зокрема 
тваринництва, є забезпечення продовольчої безпеки населення. Однак, попит 
на продукцію головним чином визначається платіжною спроможністю 
споживачів, яка останнім часом скорочується. Динаміку рівня забезпечення 
продовольчих потреб населення Черкаської обл. в продукції тваринництва 
представлено у таблиці 1.
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Таблиця 1
Динаміка рівня забезпечення річних потреб населення Черкаської обл. 

у продукції тваринництва за 2000-2016 рр.

Показник
Рік

2000 2013 2014 2015 2016

Виробництво м’яса на одну особу (у забійній масі;кг) 52 251,4 258,9 251,6 261,6
Співвідношення обласного та загальнодержавного 
значень, рази

1,5 4,8 4,7 4,6 4,8

Виробництво молочних продуктів на одну особу (кг) 349,4 404,7 421,8 425 419,5
Співвідношення обласного та загальнодержавного 
значень, рази

1,4 1,6 1,6 1,7 1,7

Виробництво яєць на одну особу (шт.) 265 587 680 536 456
Співвідношення обласного та загальнодержавного 
значень, рази

1,5 1,4 1,5 1,4 1,3

Рівень задоволення споживчих потреб населення Черкаської обл., рази, зокрема:

у м’ясі 1,3 4,5 4,9 4,7 5,2
у молочних продуктах 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9
у яйцях 1,3 1,9 2,2 1,8 1,7

Джерело: складено автором за даними [3; 7]

Обсяг м’ясної продукції, що виробляється в сільському господарстві 
області в співвідношенні до однієї особи населення, майже в п’ять разів 
перевищує середнє значення по Україні. До того ж, відбувається зростання 
показника з 1,5 рази в 2000 р. до 4,8 рази у 2016 р. За обсягом виготовлених 
молочних продуктів у розрахунку на одного мешканця значення по області 
перевищує загальнонаціональне у 1,7 рази, складаючи у 2016 р. 419,5 кг, 
що на 200% перевищує показник 2000 р. 

У виробництві яєць, навпаки, простежується скорочення співвідношення 
обласного та загальнодержавного значень з 1,5 рази у 2000 р. до 1,3 рази 
у 2016 р. Однак, це спричинено випереджаючим зростанням загальнонаціонального
забезпечення громадян України над значенням по області. За аналізований 
період обсяг виробництва яєць на одну особу по Україні збільшився на 97,8%, 
а по області – на 72,1%, складаючи у 2016 р. 456 яєць [3].

При цьому, рівень споживання за аналізований період зростає не такими 
швидкими темпами, а за останні роки, навпаки, знижується: у споживанні м’яса 
на одну особу скорочення у 2016 р. проти 2013 р. склало 9,2%, у споживанні 
молочних продуктів та яєць – 4,6% та 13,1% відповідно. У результаті чого, 
рівень задоволення продовольчих потреб населення Черкаської обл. зріс 
у кілька разів, особливо в забезпеченні м’ясом. Це підтверджує погіршення 
фінансового становища населення, зниження рівня їх купівельної спроможності 
(індекс цін на продукти харчування, починаючи з 2014 р., щороку зростає 
в середньому на 20,7% [8]), що змушує заощаджувати на задоволенні базових 
потреб у їжі.
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Висновки. Отже, не зважаючи на лідируючі позиції Черкаської обл. 
на вітчизняному ринку продукції сільськогосподарського тваринництва, 
простежується стійка тенденція до скорочення обсягів виробництва даної 
продукції. Основними причинами є високий рівень фінансових та матеріальних 
затрат виробництва. До того ж, скорочується інтенсивність вирощування 
сільськогосподарських тварин, тобто м’ясні ресурси повноцінно не 
відтворюються. Окрім того, при зниженні обсягів споживання продукції 
тваринництва населенням Черкаської обл., рівень задоволення споживчих 
потреб зростає, що вказує на зниження платоспроможного попиту споживачів. 

Література
1. Статистичний збірник «Сільське господарство України», офіційний сайт 

Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm

2. Ксьонжик І. В. Тваринництво: розвиток та перспективи залучення фінансових
ресурсів / І. В. Ксьонжик // Облік і фінанси АПК : міжнародний науково-
виробничий журнал. – Київ. – 2012. – С. 93-95

3. Статистичний збірник «Тваринництво України», офіційний сайт Державного 
комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm

4. Методика проведення розрахунків основних показників обсягів виробництва 
продукції тваринництва у господарствах усіх категорій, офіційний сайт 
Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/270/metod.htm

5. Статистичний збірник «Стан тваринництва в Україні», офіційний сайт 
Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_st_bl.htm

6. Статистичний збірник «Виробництво продукції тваринництва в Україні», 
офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/
07/Arch_st_bl.htm

7. Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів 
харчування населенням України», офіційний сайт Державного комітету 
статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_st_bl.htm

8. Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007–2017рр., офіційний сайт 
Головного управління статистики у Черкаській обл. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/ind_dinamspoj_
17.pdf

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/270/metod.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_st_bl.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_st_bl.htm
http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/ind_dinamspoj_


152

Придатько Е.М., 
викладач, 

Красноармійський індустріальний інститут,
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Захарова О.В., 
д.е.н., професор,

Черкаський державний технологічний університет

СТАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР 
МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Процес формування персоналу носить локальний характер, а ступінь його 

ефективності є чинником успішності функціонування конкретного 
промислового підприємства. Водночас досягти закладених у Державному 
бюджеті України на 2018 р. 3,0% зростання національної економіки можливо 
лише за умови підвищення якості використання людського потенціалу регіону 
і країни в цілому, для чого необхідно забезпечити умови для результативного 
протікання процесів формування персоналу кожного суб’єкта господарювання 
незалежно від його розміру й напряму діяльності. Реалізувати таку амбітну 
мету на практиці достатньо складно, проте можливо за однієї умови – якщо 
кожна людина в країні буде ефективно виконувати суспільні функції відповідно 
рівню її професійної компетентності, нагромадженого практичного досвіду та 
набутих під час безперервного процесу навчання передових знань. Прагнення 
до максимально повного виконання означеної умови дозволить не лише 
забезпечити високі темпи зростання національної економіки, а й наблизитися 
до розв’язання багатьох гострих для України соціальних проблем, таких як 
зовнішня міграція економічно активного населення, безробіття молоді, низький 
рівень і якість життя населення, незадовільний рівень співвідношення між 
народжуваністю й смертністю тощо. Тобто можна вважати, що саме 
результативність процесів формування персоналу окремого підприємства 
лежить у основі досягнення галуззю та економікою в цілому сталих тенденцій 
зростання та набуття ознак її оздоровлення.

Встановлено, що на процеси формування персоналу впливає значна 
кількість зовнішніх чинників, до яких було віднесено попит на продукцію, 
конкуренцію між товаровиробниками, стан економічного розвитку країни, 
нормативно-правове регулювання та збалансованість можливостей ринку праці 
та потреб виробничої сфери. Оцінити вплив одного з найбільш потужних 
зовнішніх чинників на процеси формування персоналу промислового 
підприємства – стану економічного розвитку країни – достатньо складно через 
його комплексність та багатоаспектність. Водночас з метою дослідження було 
обрано два базових показника, за динамікою яких можна робити висновки про 
наявність або відсутність позитивних зрушень у соціально-економічному 
розвитку країни – валовий внутрішній продукт і чисельність безробітного 
населення, рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка валового внутрішнього продукту у цінах попереднього 
року та питомої ваги безробітного населення у економічно активному 

населенні
протягом 2010-2016 рр.*

 Побудовано автором за даними [1; 2]

Протягом досліджуваного періоду динаміка валового внутрішнього 
продукту в цілому мала позитивну тенденцію, за виключенням 2014 р. коли 
в країні розпочалися суспільно-політична та фінансово-економічна кризи, які 
негативним чином вплинули на всі сфери її життя. Одночасно загострення 
у наслідок кризи інфляційних процесів призвело до скорочення реального 
наявного доходу населення у 2014 р. порівняно із попереднім роком на 11,5%, 
а у 2015 р. – на 22,3% [3]. Отже можна стверджувати, що у основі зростання 
валового внутрішнього продукту у 2015 р. лежали виключно негативні 
інфляційні важелі. Водночас у 2016 р. зростання валового внутрішнього 
продукту на 42,0% порівняно із 2015 р. вистачило для того, щоб реальний 
наявний доход населення зріс на 0,8%. Проте вважати і це зростання виключно 
позитивною тенденцією не можна через той факт, що відсоток безробітних 
у економічно активному населенні країни у 2014 та 2016 рр. досяг досить 
високих рівнів, які не спостерігалися в Україні з 2003 р. [2]. Отже, стан 
економічного розвитку країни можна визначити як незадовільний, що не може 
відповідним чином не позначитися й на ефективності процесів формування 
персоналу промислових підприємств України. За таких умов для підприємства 
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можливий цілий спектр негативних наслідків від відсутності на ринку праці 
талантів і до неможливості забезпечити їм гідну оплату праці. Отже керівництву 
слід спрямувати зусилля на розробку дієвих заходів й управлінських рішень щодо 
мінімізації встановленого негативного зовнішнього впливу на внутрішні 
процеси формування персоналу.
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СВІТОВА ПРАКТИКА ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

У світовій практиці найбільш поширеним є методики оцінки 
регіональної конкурентоспроможності розроблені Всесвітнім економічним 
форумом в Давосі, Міжнародним інститутом розвитку управління, 
Департаментом торгівлі і промисловості, Міністерства фінансів Великобританії 
і Європейського Союзу.

Всесвітній економічний форум у Давосі (ВЕФ) використовує у своїх 
дослідженнях так званий Індекс конкурентоспроможності економічного росту, 
вимірюючи з його допомогою здатність економіки досягти і підтримувати 
стабільний економічний ріст у середньо- та довгостроковій перспективі. Індекс 
базується на трьох складових: макроекономічне середовище, якість суспільних 
інститутів, використання нових технологій. Він робить свої висновки 
на показниках, де тільки 1/3 –тверда статистика, а 2/3 – експертні оцінки, 
отримані шляхом опитувань. Цей рейтинг складається на основі зворотного 
співвідношення: 2/3 твердої статистики і 1/3 експертних оцінок. Причому 
статистичні дані беруть з офіційних (міжнародних, національних і регіональних) 
джерел. Ці дослідження охоплюють 60 країн та соціального – економічного 
аналізу проводиться пропонується за 323 різними критеріями, згруповані 
в чотири конкурентні чинники. Цей рейтинг містить дані, зібрані серед 
міжнародних і регіональних організацій та приватних інститутів, охоплює 

http://www.ukrstat.gov.ua/.
http://www.ukrstat.gov.ua/.
http://www.ukrstat.gov.ua/.
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4166 респондентів і агрегує дані за 5-річний період. Надійність рейтингу 
забезпечується за рахунок кооперації з 57 інститутами-партнерами в світі. 
Таким чином, дані для здійснення оцінки збирають шляхом проведення 
опитування менеджерів та бізнесменів з різних країн і компаній.

Міжнародний інститут розвитку менеджменту, що стабільно входить 
до трійки лідируючих бізнес-шкіл світу, видає щорічні дані світової 
конкурентоспроможності. Вони на сьогодні вважають найкомпетентнішим 
річним звітом про конкурентоспроможність країн і регіонів (видається 
з 1989 р). Оцінка конкурентоспроможності ґрунтується на оцінці середовища, 
що забезпечує конкурентоспроможність підприємств, по всіх країнах. При 
цьому відмінність даної методики від підходу ВЕФ полягає в тому, що вона 
виходить з положення неможливості звести конкурентоспроможність тільки 
до зміни ВРП і продуктивності факторів, а враховує динамізм і зростання 
показників підприємств, що впливають також на соціальні, культурні 
та політичні фактори зворотнього впливу. Для того щоб дати оцінку 60 країн, 
включених у вибірку, ВЕК використовує 320 критеріїв. З них 83 стосуються 
економічних показників, 77 оцінюють ефективність влади, 69 вимірюють 
ефективність бізнесу і 94 відносяться до якості інфраструктури, а також 
результати анкетування керівництва компаній.

Євразійський інститут конкурентоспроможності займається оцінкою 
конкурентоспроможності регіонів і в своїх дослідженнях враховує більше 
10 показників регіонального розвитку, в тому числі рівень середньодушового 
валового регіонального продукту (ВРП), чисельність населення, багатство 
кластерних портфелів, бізнес-клімат, а крім того, наявність у регіональних 
керівників стратегії на «Випереджаючий розвиток і партнерство з бізнесом». 
Вважаємо своєрідною особливістю враховувати такі документальні стратегії 
регіонального розвитку, однак звертаємо увагу на відсутньому аналіз їх 
на декларативність.

Країни ЄС використовують індекс конкурентоспроможності регіонів 
ЄС, який є першим інтегральним показником. Він забезпечує цілісну картину 
територіальної конкурентоспроможності для кожного регіону 28 держав -
членів ЄС, розширює традиційний аналіз конкурентоспроможності, включаючи 
не лише економічні, але й соціальні елементи. Таким чином, поняття 
регіональної конкурентоспроможності, що лежить в основі індексу, можна 
визначити як «здатність регіону забезпечити привабливе та стале середовище 
домогосподарствам та індивідам». Індекс конкурентоспроможності регіонів 
ЄС – це зважений інтегрований показник, котрий складається з трьох 
суб-індексів – базового, ефективності та інноваційності. До базових показників 
належать такі групи показників: інституційні, макроекономічні, показники 
інфраструктури, показники здоров’я та якості початкової та середньої освіти. 
Три перші групи показників обчислюються на загальнодержавному рівні, 
решта – на регіональному. Ефективна діяльність інституцій сприяє зниженню 
операційних витрат, розвитку підприємництв та функціонуванню ринку праці. 
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Ціллю цих показників є визначення рівня корупції в регіоні та інституційного 
клімату для підприємств [1]. 

Великобританія для оцінки регіональної конкурентоспроможності 
використовує індикатори, згруповані в розділи, що публікуються в звіті 
«Конкурентоспроможність і положення регіонів» :

1. Загальна конкурентоспроможність: валова додана вартість і загальний 
чистий дохід сім'ї в розрахунку на одну людину; продуктивність праці; 
інвестиції і випуск продукції компаніями Великобританії і компаніями, 
що належать іноземним власникам; експорт товарів і послуг.

2. Ринок праці: доходи, зайнятість, безробіття, число осіб які отримують 
допомогу по безробіттю, рівень освітньої та професійно-технічної підготовки.

3. Соціальна депривація: число осіб, які отримують допомогу 
по бідності, відсоток населення, залежний від такої допомоги.

4. Розвиток бізнесу: реєстрація і коефіцієнт виживання бізнеса, загальна 
підприємницька активність, дослідження, розробка, зайнятості в різних галузях 
промисловості, використання високих і середніх технологій.

5. Земля і інфраструктура: транспорт, вартість оренди промислоної 
власності і офісів, повернення в оборот занедбаних земель.

Для порівняльного аналізу регіонів, визначення рівня їх розвитку 
і конкурентоспроможності Європейський союз (ЄС) регулярно видає звіт 
«Економічна і соціальна інтеграція», де використовуються класи основних 
регіональних індикаторів:

1. Економіка: ВВП на душу населення, зайнятість по секторах 
економіки, подача патентних заявок.

2. Ринок праці: відсоток безробіття, відсоток зайнятості.
3. Демографія: населення, його щільність і вікова структура.
4. Освіта: рівень освітньої підготовки осіб у віковій категорії 25–59 років.
Після широкого застосування вище перелічених методик надання оцінки 

рівня територіальної конкурентоспроможності ряд економістів – вчених 
наголосили на ключових зауваженнях:

1. Фатхутдинов Р. А. відзначив, що зведені індекси засновані на слабких 
теоретичних передумовах і іноді на недостовірних статистичних методах. Хоча 
їх автори і намагаються підійти до виведення індексів конкурентоспроможності 
з наукової пересторогою, найчастіше вони далекі від міцної наукової бази, тому 
що вони засновані на принципі зведених багатокритеріальних індексів. 
Оскільки в економічній теорії відсутній консенсус з питання витоків 
економічного зростання, вибір цих критеріїв більшою мірою пов'язаний з 
конкурентним баченням и думками авторів, ніж з строгим науковим підходом. 
Крім того, Всесвітній економічний форум, як і Всесвітній щорічний рівень 
конкурентоспроможності країн, використовують лише віддалені посилання на 
теоретичні моделі зростання, розроблені в економічній літературі і тому вони 
знайшли себе емпіричне застосування. Ці показники не використовують 
комплексних статистичних та економетричних даних по темі, які сьогодні 
є в наявності [2]:



157

2. Економіст Бикова І. В, зазначила відсутність теоретичної моделі 
конкурентоспроможності та методологічного обґрунтування визначення 
індексів ваги. Крім цього, велика кількість показників, які використовуються 
в розрахунках індексів в масштабі малої відкритої економіки або регіону 
неможливо отримати в результаті їх фізичної відсутності або складності 
розрахунків [3] ;

На наш погляд, зведені індекси часто змінюють критерії, які 
використовуються при дослідженні, однак ним відповідає певна соціально –
економічна політика та її курс на ціленаправлені якісні зміни в виборі 
інструментів для підвищенні свого рівня конкурентоспроможності регіону. 
Також, прослідковується національна особливість в підборі методів та 
інструментів, що в свою чергу і є основною причиною не широкого 
використання іншими країнами. Наприклад, такі показники як рівень 
освідченості населення в Україні є на досить високому рівні серед країн Європи 
та світу, однак рівень працевлаштуванні за спеціальністю та рівень 
продуктивності праці є одним їз найнижчих. Така диспропорція комплексно 
охоплює економічні проблеми в державі і одночасно не є основною причиною 
низького рівня конкурентоспроможності регіону. 

Інститут регіональної політики Росії визначає рейтинг конкуренто-
спроможності регіонів IRPEX . Для визначення і для ранжирування регіонів, 
рейтингом оцінюються 130 економічних, соціальних, фінансових, 
територіальних чинників. Частина з них береться з офіційних джерел 
(статистичних даних спеціальних служб по тарифам, податків), а частина -
з експертних і соціологічних опитувань. Рейтингом IRPEX оцінюються такі 
складові розвитку регіону: динаміка і стійкість економічного положення 
регіону, рівень конкурентоспроможності, вид конкурентних переваг, які б 
змогли забезпечити регіону високу позицію в рейтингу (маються на увазі 
територіальний, фінансовий, соціальний або економічний вид конкурентних 
переваг). Після ретельного аналізу всіх показників конкурентоспроможності 
регіони розподіляються за такими групами: лідируючі, відносно благополучні, 
середня група, що відстають і проблемні [4].
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ФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Аграрний сектор - найважливіша складова частина економіки України, 

значимість якої визначається незамінністю і особливою роллю продовольства.
Характеризуючи сучасний стан ринку агропродовольчої продукції визначено, 
що він ще не є досконалим, спостерігається повільне формування схеми 
просування продукції від виробника до споживача, яка була б здатна впливати 
на скорочення витрат готової продукції, підвищувати її якість та сприяти 
стабілізації цінової політики. Саме розвиток об’єктів інфраструктури аграрного 
ринку повинен забезпечувати виявлення та усунення міжгалузевих суперечок 
між сільським господарством, переробною промисловістю, торгівлею та 
споживачами. Сільськогосподарська продукція та продовольство виступають 
предметом купівлі-продажу на аграрному ринку. Найвагомішою складовою 
аграрного ринку є продовольча база, яка здатна гарантувати забезпечення 
населення товарами продовольчої групи та створення резервних фондів для 
підтримки на належному рівні продовольчої безпеки країни [1]. 

Херсонщина – унікальний регіон, де сконцентровані найбільш сприятливі 
ґрунтово-кліматичні умови для виробництва біологічно повноцінної продукції 
плодоовочевих і баштанних культур. Південний регіон історично займався 
вирощуванням плодоовочевих та баштанних культур, садівництвом та 
виноградарством. На протязі всього періоду формування агропромислового 
потенціалу – Херсонщина є лідером в країні по виробництву плодоовочевої 
продукції. В структурі посівних площ під виробництвом плодоовочевої 
та баштанної продукції займають третину всіх сільськогосподарських земель. 
В 2016 р. особливо порадували своїми здобутками овочівники області, які 
зібрали 1,5 млн. тонн плодово-овочевих, баштанних культур та винограду, 
у тому числі 1,2 млн. тонн овочів. Також область є лідером в Україні 
по виробництву овочевих та баштанних культур, яких у 2013 році вирощено 
та зібрано майже 2,0 млн тонн. Серед овочевих культур найбільше значення 
мають помідори, капуста, цибуля, перець солодкий, баклажани[2]. Далеко 
за межами області відомі херсонські кавуни і томати – знак якості, своєрідна
візитна картка нашого регіону. 

Основні завдання сільського господарства на сьогодні полягають 
у нарощуванні обсягів виробництва продукції рослинництва, зокрема завдяки 
ефективному використанню зрошуваних земель, впровадженню крапельного 
зрошення, у створенні інфраструктури, необхідної для зберігання, постачання 
та реалізації сільськогосподарської продукції. Сучасний ринок вимагає 
розвитку системи маркетингу сільськогосподарської продукції. В Україні 
стрімкими темпами розвивається система логістики, оптової торгівлі овочами 
через організовані продовольчі ринки де продавець гарантує якість та збут 
продукції на економічно вигідних умовах.

Швидкими темпами нині розбудовуються тепличні господарства нашої 
області. Під теплицями зайнято 627,7 га земель. Високоефективне 
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використання меліорованих земель та площ в закритому ґрунті у подальшому 
дадуть змогу щороку отримувати до 3 млн. плодо-овоче-баштанних культур 
та довести загальні обсяги валової продукції сільського господарства до 8 млрд. 
грн. Крім цього забезпечить підвищення рівня продуктивності праці 
і отримання додаткових прибутків від вирощування сільгоспкультур на 1 млрд. 
грн. Кінцевою метою овочівництва залишається ефективна реалізація 
виробленої продукції, налагодження стійких каналів збуту. Адже овочевий 
бізнес буде успішним лише у тому разі, коли є відповідні складські приміщення 
для зберігання великих партій продукції. В Херсонській області 
сільгосптоваровиробниками третина вирощеної плодоовочевої продукції 
реалізовується відразу, близько 30% направляється на переробку, частина 
споживається через мережу супермаркетів, а решта просто псується. Тому 
особлива увага в області направлена на створення інфраструктури аграрного 
ринку. Лише третина товаровиробників продають продукцію після сезонного 
підвищення цін та кілька відсотків займаються прямим експортом.

Враховуючи, що на сьогодні у мережі роздрібної торгівлі реалізується не 
підготовлена вітчизняна продукція, а в зимовий період реалізація її компенсується
за рахунок імпорту. Дану ситуацію можливо вирішити за рахунок створення 
сучасних підприємств, які були б облаштовані сучасними системами вентиляції 
і підтримки клімату, необхідного для довготривалого зберігання продукції[3]. 
В Херсонській області діють 53 об'єкта для зберігання плодово-овочевої 
продукції загальною ємністю 155,8 тис. тонн. Однак, найважливішою 
особливістю ринку сільськогосподарської продукції є те, що воно у більшій 
мірі, ніж інші галузі є залежними від кон’юнктури та є вразливим 
у соціальному плані, бо платоспроможність населення є тим фактором, який 
визначає його успішне функціонування.

Отже, з метою забезпечення успішного функціонування ринку 
сільськогосподарської продукції як необхідної умови забезпечення продовольчої
безпеки держави необхідним є здійснення певних макроекономічних заходів, 
які необхідно здійснити державі, а саме : створення сприятливих умов для 
виробників сільськогосподарської продукції; регулювання структури ринку 
через механізм створення і впровадження цільових програм; здійснення 
сприятливої інвестиційної політики та заходів, які б зменшували ризики для 
виробників сільськогосподарської продукції; забезпечення можливостей для 
кредитування та пільгового (у певних випадках) оподаткування; здійснення 
належної зовнішньоекономічної політики щодо регулювання експорту та імпорту
продукції сільського господарства. 
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КЛАСТЕРНІ ІНІЦІАТИВИ В СФЕРІ ОСВІТИ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Перехід економіки регіону на засади сталого розвитку потребує пошуку 
нових організаційно-управлінських підходів до формування економічної 
системи. Ефективними платформами для співробітництва компаній та своєрідними
точками зростання соціально-економічної системи стають кластерні структури. 
Окрім того, кластерні структури сприяють створенню специфічного 
інформаційного простору, який формує економічні суб’єкти з новими 
мотиваціями, розвиває багатовимірність економічного простору (базується 
на узгодженні інтересів й співробітництві різних агентів, а не тільки на їх 
конкуренції), створює умови, організаційні та соціальні можливості для сталого 
розвитку регіону [1]. Окремим напрямом у дослідженні кластерних структур 
слід виокремити освітні кластери, які стають базисом для розвитку людських 
ресурсів нової якості. 

Розвиток освітніх кластерів має потужний потенціал та всі передумови 
для становлення власної моделі в умовах України, що стимулюватиме 
економічний розвиток, об’єм продукування інновацій та практичну 
ефективність їх реалізації з метою активного залучення інвестицій в регіони. 
Основною перевагою створення освітніх кластерів у регіоні стає можливість 
об’єднувати зусилля різних суб’єктів господарювання для вирішення проблем: 
здобуття якісної та доступної освіти; активізації коопераційних зв’язків між 
різними освітніми, культурними, господарськими комплексами, органами 
влади; оптимізації мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної, 
економічної ситуації; підвищення якості освіти і досягнення позитивних 
зрушень у показниках діяльності освітньої сфери. Основними перевагами 
створення освітніх кластерів у регіонах є:

1. Зміна стратегічних напрямів розвитку освіти, активний діалог між 
працедавцями та освітніми закладами, спільний пошук шляхів вирішення 
назрілих проблем (профорієнтація та підготовка кваліфікованих робітничих 
кадрів).

2. Можливість об’єднувати декілька освітніх закладів різного освітнього 
та освітньо-кваліфікаційного рівня, що спрощує можливості доступу до освітніх
послуг, підсилює підготовку кадрів за необхідними освітньо-кваліфікаційними 
напрямами та сприяє створенню стрункої системи доступної безперервної 
освіти. 

3. Зростання рівня продуктивності праці та стимулювання розвитку нових 
форм взаємодії у системі «освіта-бізнес», розвиток інноваційної інфраструктури, 
зростання валового регіонального продукту на душу населення [2].
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Основною метою функціонування освітніх кластерів є виведення сфери 
освіти на якісно вищий рівень, що є важливою передумовою формування 
конкурентоспроможної регіональної та національної економіки. 

Основними передумовами формування освітнього кластера є:
- наявність технологічної інфраструктури та потужного науково-освітнього 

(інноваційно-дослідницького) центру, який володіє функцією розробки 
основного інноваційного продукту. Таким ядром можуть стати: науково-
дослідні установи, університети, навчально-наукові центри тощо. Єдиною 
умовою є наявність у цих закладах потужної бази для проведення 
та реалізації наукових досліджень. Поряд з цим освітній кластер може 
охоплювати заклади освіти всіх рівнів та напрямів підготовки, особливо 
ті де учні, студенти, слухачі вже долучаються до дослідницької роботи 
за певним фахом [3];

- наявність кваліфікованих кадрів;
- розвинена соціально-економічна політика регіону (стратегії та плани розвитку

з ефективними механізмами їх практичної реалізації), яка передбачатиме 
гармонійний розвиток освітніх кластерних структур у регіональній 
економіці, що дозволить успішно реалізовувати отриманий інноваційний 
продукт та створювати нові робочі місця [4, с. 145–146];

- активна соціально-функціональна взаємодія між територіальними громадами, 
органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та учасниками
кластера. У створенні освітніх кластерів важливою є ініціатива «з низу» яка 
активно підтримується «з верху». За цих умов на органи державної влади 
покладається ініціювання і підтримка процесу активації кластера 
(діагностика та залучення ключових груп інтересів); участю в кластерних 
нарадах і прийнятті рішень, що стосуються розвитку кластера; орієнтація 
й підвищення ефективності цільових програм (освіта, науково-дослідні 
роботи, інфраструктура та ін.), а також розробка основних напрямків 
політики розвитку кластера; діалог з лідерами бізнесу, вищими навчальними 
закладами, НДІ, врегулювання спірних питань; допомога в міжнародному 
співробітництві [5, с. 18].

Розвиток освітніх кластерів є перспективною організаційною формою 
управління соціально-економічними процесами в регіонах. Вони сприяють 
зростанню соціально-економічного потенціалу території шляхом: розвитку 
виробничого співробітництва на основі спеціалізації і кооперування; 
підвищення ефективності інноваційного розвитку регіонів; залучення прямих 
іноземних інвестицій; підвищення якісного показника підготовки кадрів; 
удосконалення інформаційно-комунікаційного та технологічного забезпечення 
науково-освітніх установ тощо. Створення кластерних мереж дозволить 
підвищити рівень конкурентоспроможності регіону, забезпечити робочими 
місцями населення регіону, в тому числі висококваліфікованих кадрів, 
збільшити податкові надходження до бюджету [5, с. 36]. Процес формування 
кластер них структур в Україні тільки починає зароджуватися, однак уже наявні 
ефективні напрацювання у цій сфері (таблиця).
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Таблиця 1.
Освітні кластерні ініціативи в регіонах України*

Назва Сфера діяльності Мета
Засновники, 

учасники

Територія 
функціонуван
ня, принципи 

взаємодії

Дата і 
місце 

створен
ня

Інноваційно-
освітній 
кластер 
«Агротехніка
»

Освіта, 
промисловість, 
наукова та 
інноваційна 
діяльність, 
інформаційна 
інфраструктура, 
новітні технології 
землеобробки і 
сучасного 
сільгоспмашинобу
дування

об’єднання 
провідних 
державних аграрних 
вузів, приватних 
промислових 
і агропромислових 
підприємств, 
науково-дослідних 
установ, інженерних 
центрів і органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування для 
здійснення 
ефективної наукової, 
освітньої, 
інноваційної 
та виробничої 
діяльності 
в аграрному 
й агропромисловому 
секторах економіки

Харківська 
обласна 
державна 
адміністрація;
Індустріальна 
група УПЕК, 
сільськосподар
ські ВУЗ 
(Харківський, 
Миколаївський, 
Сумський)

приватно-
державне 
партнерство,
міжрегіональ
на

Харків,
24.06.
2015 р.

Education 
Cluster, 
освітній 
кластер 
Одеси та 
Одеської 
області

освіта модернізація 
системи освіти

Об’єднання 
громадських 
організацій, 
фондів, 
департаментів 
та ініціативних 
груп в сфері 
освіти. 

регіональна Одеса

Харківський 
освітній 
кластер Green 
jobs of 
Ukraine

Освітні зелені 
курси, семінари, 
тренінги. 
Практичні 
професійні курси 
навчання роботі на 
різних зелених 
посадах і робочих 
місцях.

Партнерські 
взаємини з зеленими 
роботодавцями 
в навчанні та підборі 
«зелених кадрів» 
всіх рівнів.

Асоціація 
суб’єктів 
зеленого 
бізнесу регіону, 
Асоціація 
Зелене 
Соціальный 
Энергетичний 
Кластер АЗБ:

регіональна Харків

Науково-
освітній 
кластер УМО 
«ДВНЗ 
Університет 
менеджменту 
та освіти» 
НАПН 
України

Освіта, підвищення 
кваліфікації; 
напрями 
підвищення 
конкурентоспромо
жності 
національної 
системи 
післядипломної 
педагогічної освіти

підвищення 
конкурентоспромож
ності національної 
системи 
післядипломної 
педагогічної освіти

колективи 
науково-
педагогічних 
і педагогічних 
працівників 
навчальних 
закладів різних 
рівнів та 
науково-
методичних 
установ 

Віртуальна 
лабораторія, 
науково-
дослідна 
робота;
міжрегіональ
на

15. 01. 
2015 р.,
Київ
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Освітній 
кластер

стимулювати у 
молоді бажання 
здобувати якісну 
освіту

утворення кластерів 
місцевих вузів із 
провідними вузами 
країни 

Черкаський 
державний 
бізнес коледж; 
Київський 
національний 
університет 
технологій та 
дизайну; Вузи 
Латвії, Польщі 
та Ірландії.

Міжрегіональ
на, 
міждержавна

Черкаси,
2015 р.

*Складено автором на основі 7; 8; 9.

На жаль, питання побудови та функціонування освітніх кластерів є 
недостатньо пропрацьованими як у науковій, так і у правовій площині, відсутні 
загальнодержавні та регіональні кластерні концепції, не визначено особливості 
функціональної взаємодії між усіма учасниками кластеру, не розроблено 
інструментарію економіко-фінансового стимулювання кластерних структур, що 
потребує подальших наукових пошуків та правового врегулювання.
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АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Інформація про власний капітал підприємства є необхідною і важливою 
для прийняття управлінських рішень як для внутрішніх, так і для зовнішніх 
користувачів фінансової звітності. Разом із тим залишаються невирішеними 
багато питань теорії та методики аналізу власного капіталу, що знижує 
ефективність управлінських рішень. У вітчизняній аналітичній практиці 
відсутня комплексна методика аналізу власного капіталу, яка необхідна для 
оцінки ефективності його формування та використання, прийняття 
управлінських рішень та прогнозування результатів. Слабка розробленість 
теоретико-методичних положень аналізу власного капіталу підприємства 
вимагає удосконалення методики його аналізу та розроблення нових положень, 
які відповідають сучасним умовам економічного середовища.

Керівництво підприємства повинно чітко уявляти, за рахунок яких 
джерел ресурсів воно буде здійснювати свою господарську діяльність, і в які 
сфери даної діяльності буде вкладати свій капітал. У зв’язку з цим величезного 
значення набуває правильний і всебічний аналіз власного капіталу 
підприємства, що формує інформацію про окремі складові капіталу та їх 
динаміку. 

Аналіз власного капіталу є безперервним процесом накопичення, 
систематизації та використання інформації бухгалтерського обліку та звітності 
з метою оцінки фінансового стану підприємства, визначення темпів розвитку 
виробництва, виявлення доступних джерел коштів та раціональності їх 
використання, а також складання прогнозу розвитку підприємства на ринку
капіталів [1].

Основними цілями аналізу власного капіталу в контексті забезпечення 
фінансової безпеки підприємства є: виявлення основних джерел формування 
власного капіталу та визначення впливу їх змін на фінансову стійкість 
підприємства; визначення правових, договірних та фінансових обмежень 
у розпорядженні нерозподіленим прибутком; оцінка пріоритетності прав 
отримання дивідендів; виявлення пріоритетності прав власників під час 
ліквідації підприємства.

В системі комплексного економічного аналізу підприємства аналіз 
власного капіталу вирішує низку завдань, зокрема: визначення загального 
обсягу власного капіталу, його зміни і спрямованість руху в процесі 
господарської діяльності; виявлення основних джерел формування власного 
капіталу; оцінка можливих обмежень та ефективність використання власного 
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капіталу; обґрунтування оптимального співвідношення власного і позикового 
капіталу; визначення необхідної кількості власного капіталу для беззбиткової 
діяльності підприємства; обґрунтування здатності підприємства до збереження 
і нарощування власного капіталу; оцінка інвестиційної привабливості 
підприємства; розроблення рекомендацій щодо ефективного формування, 
управління та використання власного капіталу з метою прийняття економічно 
обґрунтованих і вигідних рішень тощо.

Аналіз складу елементів власного капіталу дозволяє виявити його основні 
функції: забезпечення безперервності діяльності; гарантія захисту капіталу, 
кредитів і відшкодування збитків; участь у розподілі отриманого прибутку; 
участь в управлінні підприємством.

На сучасному етапі в міжнародній та вітчизняній практиці відсутня єдина 
методика аналізу власного капіталу, тому економісти розробляють і пропонують
власні унікальні схеми його аналізу. На думку вчених, саме їх методики 
відображають повний спектр інформації зацікавленим користувачам про 
структуру капіталу, його динаміку, процеси формування, використання, 
управління і прогнозування, а також їх легко адаптувати і застосувати 
на виробництві.

На нашу думку, методика аналізу формування та використання власного 
капіталу повинна ґрунтуватися на наступних принципах: комплексність –
максимальне врахування можливих процедур, технологій, прийомів, методів, 
використовуваних в процесі аналізу; системний характер – дослідження 
процесу аналізу як впорядкованої сукупності підходів, методів, прийомів, 
способів, технологій, взаємопов’язаних між собою і із зовнішнім середовищем, 
що володіють певною структурою та ієрархією; зниження ризику недостовірної 
оцінки – передбачає реалізацію процедур оцінки, що дозволяє: мінімізувати 
ймовірність виникнення помилок при проведенні необхідних розрахунків; 
виключати можливі фальсифікації і прогалини, що дозволяють недобросовісним
виконавцям впливати на кінцевий результат; об’єктивність – точність 
відображення реальної інформації в процесі оцінки, що використовується для 
подальшого аналізу.

Процес оцінки вартості власного капіталу повинен базуватися на таких 
основних принципах: 1) принцип попередньої поелементної оцінки вартості 
власного капіталу; 2) принцип узагальнюючої оцінки вартості власного 
капіталу; 3) принцип порівнянності оцінки вартості власного капіталу; 
4) принцип динамічної оцінки вартості капіталу. Викладені принципи 
дозволяють сформувати систему основних показників, що визначають вартість 
власного капіталу і межі його ефективного використання. 

На підсумковий показник вартості власного капіталу впливають фактори, 
основними з яких є: доступність різних джерел фінансування; середня ставка 
відсотка, що склалася на фінансовому ринку; галузеві особливості операційної 
діяльності, що визначають тривалість операційного циклу та рівень ліквідності 
використовуваних активів; співвідношення обсягів операційної та інвестиційної 
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діяльності; життєвий цикл підприємства; рівень ризику здійснюваної 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Дослідження засвідчили, що більшість вчених-економістів зводять 
процедуру аналізу власного капіталу до чотирьох етапів, а саме: визначення 
мети, завдань аналізу власного капіталу; вибір та застосування методу, виду 
та методології аналізу; розрахунок і аналіз абсолютних і відносних показників 
залежно від обраної методології та поставлених цілей; використання отриманих 
аналітичних даних у прийнятті економічно вигідних рішень з управління 
власним капіталом і підприємством в цілому. Узагальнення існуючих підходів 
дало змогу сформулювати етапи аналізу власного капіталу, прийнятні 
до використання на вітчизняних підприємствах (рис. 1).

Рис. 1. Етапи аналізу власного капіталу в системі забезпечення фінансової безпеки 
підприємств

До основних методичних підходів до аналізу власного капіталу 
підприємства можна віднести [1; 2, с. 509–512; 3, с. 163–187]: 1) коефіцієнтний
метод: коефіцієнти фінансової стійкості, коефіцієнти ділової активності; 
2) вартісні підходи: дохідний (метод капіталізації чистого доходу; метод 
капіталізації дивідендів; метод дисконтування грошового потоку); витратний 
(метод чистих активів; метод ліквідаційної вартості); ринковий (метод 
галузевих коефіцієнтів; метод ринку капіталів; метод порівняння продажів); 
3) підходи, засновані на критерії «рентабельність»: мультиплікатор капіталу; 
ЕВІТ-ЕРS підхід; метод «Дюпон»; концепція RAMP.

Важливе значення в комплексній оцінці власного капіталу займає 
коефіцієнтний метод. Практичне використання коефіцієнтного методу для 
аналізу власного капіталу дає можливість користувачам отримати актуальні 
дані про фінансово-економічний стан підприємства, його стійкість, 
прибутковість та перспективи на майбутнє. Крім того, дозволяє скласти 
облікові та аналітичні звіти для внутрішнього користування та прийняття 
економічно вигідних рішень.

Формулювання цілей і задач, затвердження методів та прийомів аналізу

Проведення порівняльного, горизонтального, вертикального аналізу власного 
капіталу

Вибір та розрахунок коефіцієнтів динаміки, складу та ефективності формування і 
використання власного капіталу

Визначення впливу факторів на формування та використання власного капіталу, 
проведення факторного аналізу

Використання даних аналізу під час прийняття управлінських рішень у 
стратегічних цілях – нарощування та ефективне використання власного капіталу
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На нашу думку, з метою оцінки ефективності формування та використання
власного капіталу підприємств доцільно розраховувати наступні коефіцієнти: 
показники якості структури власного капіталу підприємства (фондова 
капіталізація; частка зареєстрованого капіталу у власному капіталі; частка 
чистого прибутку у власному капіталі підприємства); коефіцієнти ділової 
активності (коефіцієнт оберненості власного капіталу; період оберненості 
власного капіталу); коефіцієнти фінансової стійкості (коефіцієнт концентрації 
власного капіталу; коефіцієнт співвідношення позикового та власного капіталу; 
коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнт фінансової стійкості; 
коефіцієнт фінансування).

Сформульовані підходи до аналізу власного капіталу підприємств 
дозволять внутрішнім і зовнішнім користувачам отримувати актуальну 
інформацію і будувати облікову та аналітичну систему більш раціонально, 
спрямовуючи її на максимізацію прибутку, мінімізацію витрат та забезпечення 
фінансової безпеки підприємств.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Інтенсивний розвиток інноваційної діяльності в сучасних умовах 
забезпечує основу стійкого економічного росту. Підтвердженням тому 
виступають багато чисельні дослідження спеціалістів. Економічний ріст 
на основі використання інновацій дає підставу стверджувати вченим про 
інноваційний тип розвитку економіки на відміну від застійного, еволюційного, 
екстенсивного. 

Курс на інноваційний розвиток в Україні означає, що перехід економіки 
в новий якісний стан буде здійснюватись активізацією інноваційної діяльності,
яка дозволить реорганізувати економіку на основі розвитку наукомістких 

http://www.elitarium.ru/2007/05/11/
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виробництв, впровадження у виробництво прогресивних високотехнологічних 
процесів, розробки та випуску нової конкурентоспроможної продукції. 

В Україні для реалізації стратегії інноваційного розвитку маються всі 
необхідні передумови, до числа яких належать науково-технічний, виробничий 
та кадровий потенціал машинобудівного комплексу, що визначає переваги 
держави.

Але відсутність достатнього фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності є головною причиною гальмування її динамічного розвитку. 
Найефективніше вирішити цю проблему можна тільки шляхом використання 
різних джерел фінансування, зокрема бюджетних коштів (Державного 
та місцевого бюджетів), вітчизняних та іноземних інвестицій (міжнародні 
програми, гранти, кошти інноваційних фондів), власних коштів підприємств 
і кредитних ресурсів банків. 

Світовий досвід дає змогу побачити, що держава має значний пріоритет 
в інвестуванні інноваційної діяльності, бо забезпечує фінансування інновацій 
з Державного бюджету. Так, у США близько 50%, а в Японії – 27% досліджень 
фінансує держава.

На жаль, в Україні необхідність фінансування інноваційної діяльності 
не знаходить підтримки. Свідченням цього є скорочення частки витрат 
з Державного бюджету, що використовують на фінансування наукових 
досліджень. 

Також, крім цього, що витрати на науку в Україні набагато менші від 
витрат у розвинених країнах, вони ще й мають негативну динаміку, тобто їх 
постійно зменшують. Значно погіршилося фінансування традиційно 
інноваційного сектора економіки: науково-дослідних інститутів, конструкторських
бюро, лабораторій вищих навчальних закладів, конструкторських підрозділів 
підприємств. Зазначимо, що скорочення фінансування інноваційної діяльності 
спричинює процес згортання наукових досліджень і, як наслідок, зменшення 
кількості наукових розробок і чисельність наукових кадрів. При цьому 
країну залишають найкваліфікованіші спеціалісти (некваліфікованих на Заході 
не потрібно).

Якщо в 60-ті роки збільшення виробництва в промислово-розвинутих 
країнах на 20% досягалося за рахунок використання наукових відкриттів, 
винаходів і впровадження новітніх технологій, а в 80-90-ті роки ця частка 
економічного зростання збішилася до 40%, то сьогодні за підрахунками 
англійської комісії з трудових ресурсів зростання загальної ефективності 
американської і японської промисловості на 25% є результатом змін щодо 
використання капіталовкладень і на 60% – за рахунок змін у технології, а вклад 
інновацій у приріст валового внутрішнього продукту розвинутих країн 
становить більше 75%.

Світовий досвід розвитку ринкової економіки свідчить про те, що високим 
є рівень власних коштів, котрий забезпечує 60% і більше інвестиційних витрат.

У ринковому середовищі фінансування інноваційних процесів можна 
здійснювати за рахунок власних джерел, а саме: амортизаційних відрахувань, 
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які забезпечують просте відтворення основних фондів, прибутку як засобу 
розширеного відтворення, залучених вільних коштів громадян, одержаних 
шляхом випуску акцій, а також за рахунок залучення кредитних ресурсів. 

В умовах розвалу виробництва і зубожіння суспільства, характерних 
перехідному періоду, інвестиційна діяльність підприємств обмежується 
нестачею власних коштів і неможливістю отримання середньо- і довготермінових
банківських кредитів. 

Якщо врахувати, що згідно з даними Міністерства економіки України 
кожне четверте підприємство є збитковим, а для залучення іноземного капіталу 
немає сприятливих передумов (політична нестабільність і відсутність законодавчої
бази), то єдиним реальним джерелом оновлення виробничого потенціалу нині 
залишаються амортизаційні відрахування.

Доцільно зазначити, що не зовсім другорядна роль у процесі інвестування 
інноваційної діяльності в розвинутих країнах належить і кредитуванню. 
Оскільки процес розробки та впровадження інновацій у виробництво тривалий, 
то для його фінансування використовуються середньо- і довготермінові 
кредити. В Україні ж згідно зі статистичними даними використовують 
в основному короткотермінові кредити. 

Належним чином не розвинута в Україні і практика іноземного 
інвестування, яке б могло стати реальним джерелом фінансування інноваційної 
діяльності саме через ризикованість інвестування, яке за оцінками експертів 
Європейського центру досліджень сягає межі 80%. 

Однією з основних причин, що зумовлює зниження іноземної 
інвестиційної активності, є нестабільність законодавства.

Фінансування реалізації інноваційних процесів може здійснюватись 
також через використання лізингу, котрий стимулює оновлення виробництва 
шляхом забезпечення широкого доступу до використання найдосконалішої 
техніки.

Враховуючи світовий досвід і вітчизняну практику господарювання, 
доходимо висновку про необхідність удосконалення державної політики 
у сфері інновацій, адже тільки надання пріоритетів в інвестуванні нових 
наукомістких виробництв забезпечить у майбутньому одержання значного 
ефекту. Розпочинати потрібно з вибору пріоритетів у науково-технічній 
політиці, тобто з визначення завдань, які в державі необхідно вирішити 
насамперед. Такими «точками зростання» Верховна Рада України визначила: 
охорону навколишнього середовища та здоров’я людини; виробництво, 
переробку і зберігання сільськогосподарської продукції; виробництво 
екологічно чистої енергії і впровадження ресурсозберігаючих технологій; 
створення нових речовин, матеріалів і перспективних інформаційних 
технологій, приладів комплексної автоматизації і систем зв’язку; розробку 
наукових проблем розбудови державності України. 

Важливе значення в реалізації державної інноваційної політики відіграє 
також регіональна науково-технічна політика. Позитивним моментом слід 
відзначити те, що в Україні розроблені програми інноваційного розвитку 
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областей. Однак при сучасному стані економіки одночасне забезпечення всіх 
пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки нереальне й призведе до 
розпорошення інвестиційних ресурсів, таким чином жоден з напрямків не буде 
реалізований ефективно. 

Питання інноваційного розвитку економіки України потребують їх 
конкретизації, застосовуючи до основної ланки та суб’єктам ринкової 
економіки. Обумовлено це тим, що підприємства зіткнулися з проблемою 
необхідності формування організаційно-економічного механізму інноваційного 
розвитку, що відповідає економіці інноваційного типу, відсутність якого 
негативно впливає на їх інноваційну діяльність.

У процесі здійснення інноваційної діяльності підприємствами та мірами 
її господарського регулювання існують складні зв’язки. Це об’єктивно вимагає 
при розробці організаційно – економічного механізму теоретичного аналізу 
сутності та тенденцій розвитку інноваційної діяльності підприємств, виявлення 
протиріч, що негативно впливають на ланки інноваційного ланцюга 
«розробка – виробництво – ринок».
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Дослідження методів розв’язання сучасних проблем організації 
місцевого самоврядування нині має бути в центрі наукових досліджень, 
забезпечувати теоретичні засади стратегії державного будівництва, тому 
що рівень місцевої демократії є ознакою цивілізаційного поступу країни.

Але доцільно зазначити, що серед вчених та практиків галузі місцевого 
самоврядування, зважаючи на низку різних теорій і бачень розвитку місцевої 
демократії в Україні, думка про необхідність продовження реформи публічної 
влади та її складової – місцевого самоврядування давно перезріла.
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Таку точку зору відстоюють В. Бабаєв, В. Бакуменко, О. Батанов, 
Р. Безсмертний, В. Кампо, Ю. Ключковський, В. Кравченко, В. Куйбіда, 
Ю. Куц, М. Пітцик, М. Пухтинський, В. Рубцов, В. Нудельман, В. Удовиченко 
та багато ін. Особливу увагу теорії місцевого самоврядування також приділяє 
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, М. Пухтинський, 
О. Власенко. Проте в їх дослідженнях лише наголошується на важливості 
використання цього принципу, не досліджується сама його суть і зміст, 
механізми та досвід його реалізації в інших країнах. Автор ставить за мету 
виявити особливості дії принципу повсюдності місцевого самоврядування 
в європейських країнах у тому числі законодавче закріплення та дослідити 
механізми його реалізації, суть і зміст.

Серед існуючих стратегій розвитку місцевої влади найбільшу симпатію 
серед науковців, представників органів місцевого самоврядування, політиків 
має місце пропозиція щодо «переходу від існуючої консервативної моделі 
місцевого самоврядування, за якої воно, по суті, здійснюється лише на рівні 
територіальних громад, а на рівні районів та областей носить фактично 
символічний характер, до повноцінної системи місцевого самоврядування 
на усіх рівнях організації суспільства».

Впровадження в Україні відомого світовій муніципальній практиці 
принципу повсюдності місцевого самоврядування створило б правові умови 
для активізації життєдіяльності територіальних громад, встановило чіткі 
територіальні межі їх муніципальної діяльності, сприяло б децентралізації 
публічної влади, розмежуванню функцій та повноважень центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розширенню 
самостійності і відповідальності територіальних громад у вирішенні завдань 
життєзабезпечення й розвитку територій, міст, селищ та інших населених 
пунктів з урахуванням місцевої специфіки, соціально-економічних 
особливостей, культурно-історичних традицій громад і регіонів [1, с. 237].

Вищезазначене могло сприяти наданню районним та обласним радам 
права на утворення виконавчих комітетів і перетворило б ці органи 
на дієздатні суб’єкти місцевого самоврядування які змогли б повноцінно 
представляти спільні інтереси місцевих територіальних громад. Тобто ми 
говоримо про необхідність наповнити місцеве самоврядування реальним 
змістом, забезпечити його повсюдність і повноправність. Воно має здійснюватися
не лише в населених пунктах, а й поширюватися на територіях навколо них. 
Громади мають межувати одна з однією.

У розділі 3 «Основні принципи місцевого самоврядування» проекту 
Закону України «Про самоврядування територіальної громади», 
опрацьованого Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України, 
пропонується запровадити принцип повсюдності, що визначає здійснення 
місцевого самоврядування на всій території України. Існування території, 
на яку не поширюється юрисдикція жодної територіальної громади, допускається
як виняток у випадках передбачених законами України [4, с. 666–667].
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Ми відстаємо у впровадженні муніципального принципу повсюдності
від багатьох країн. Дослідження цього питання свідчать про те, у державному
будівництві та місцевому самоврядуванні пропонується звернути увагу
на вирішення питання власності земель поблизу населених пунктів, що 
сприятиме наповненню місцевих бюджетів.

Належної уваги потребує як розвиток місцевої демократії так і її 
забезпеченні законодавчою базою, детально визначити структуру та механізм 
дії принципу повсюдності місцевого самоврядування

Цікавим є досвід у сфері створення нової сітки адміністративно 
територіального устрою, що теж побудована на принципі повсюдності. 
Сьогодні в Україні йде дискусія з приводу нової базової одиниці АТУ, яку ще 
повинні утворити.

На думку відомого фахівця в галузі державного будівництва 
Ю. Ключковського: «Регіональне самоврядування у нинішній Конституції 
України не передбачається. Немає ніяких сумнівів, що процес децентралізації 
в країні, що будує демократичний лад, річ надзвичайно важлива, але її 
ступінь, форми повинні визначатися сучасними конкретними суспільно –
політичними умовами в державі».

Регіональне самоврядування виконуватиме свої функції у відповідності 
до потреб формування української державності за умови дотримання вимог
до роботи органів регіонального управління, а саме:

 на рівні громад уже існуватиме реальне сильне, тобто захищене 
державою місцеве самоврядування. Утворення дієздатних громад і забезпечення
їх спроможності як у компетенційному, так і у фінансовому плані. Тобто чітке 
окреслення їх повноважень, куди ніхто не має права втручатися, окрім 
як у спосіб, встановлений Конституцією і законами. Забезпечення їм джерел 
ресурсів для здійснення цих повноважень і землі у тому числі;

 буде запроваджено чіткий і жорсткий розподіл, розмежування 
між місцевим і регіональним самоврядуванням, між регіональним 
самоврядуванням і органами державної влади;

 держава повинна підтримувати і законодавчо забезпечувати розвиток 
місцевого самоврядування, одночасно зміцнюючи вертикаль виконавчої влади 
на рівні регіонів [4, с. 52–53].

Хоча нині Конституція України певним чином сприяє укрупненню 
і дієздатності місцевих територіальних громад, передбачаючи можливість 
об’єднання декількох населених пунктів, але виключно лише сільських 
громад. Це, на нашу думку, не є прогресивною нормою. Виникає колізія, що 
два села можуть об’єднатися в громаду, а села і селища чи міста і села – вже 
ні. Закон повинен дозволити людям об’єднуватися так, як це вигідно для їх 
громад і як вони вирішать.

Так зміна норми Конституції надасть можливість відмовитись від так 
званих «матрьошок», коли до складу однієї базової ради входить інша. 
Наприклад: є унікальне місто Севастополь, до його складу входить район, 
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а в цей район входить місто Інкерман, селище Кача, понад 30 сіл. Другий 
приклад «матрьошки»: Львів – Винники, Брюховичі [3].

Ключовою проблемою нинішнього розвитку місцевого самоврядування 
є обов’язкове запровадження принципу його повсюдності. Вся територія 
України всуціль розділена між областями, районами, містами обласного 
значення і там немає білих плям. Коли візьмемо карту району, тієї 
адміністративно-територіальної одиниці, яка найближча до людей, то 
більшість землі не належить до відома місцевого самоврядування, фактично 
нічия, хоча нею і розпоряджаються районні адміністрації.

Тому сутністю і серцевиною територіальної реформи, запропонованих 
змін до Конституції ще є те, що вся земля, до останньої сотки українського 
чорнозему має бути віддана в юрисдикцію територіальної громади. 
Отримавши землю, громади отримають матеріальну основу своєї діяльності, 
буде реальним принцип субсидіарності, тобто земля за межами населених 
пунктів повинна бути передана місцевим громадам.

Такий крок суттєво вдосконалить правові норми, які дозволяють 
суттєво підвищити доходи місцевого самоврядування від використання земель 
шляхом забезпечення більшої прозорості і ефективності їх використання
як головного багатства країни.

Необхідно врешті запровадити податок на нерухомість, оподаткування 
за прогресивною шкалою земельних ділянок, які надані у власність, або 
в оренду і не використовуються протягом значного часу за цільовим 
призначенням.

В Україні досі чітко не окреслена ніша місцевого самоврядування 
в системі влади, принципи його діяльності. Існуюча модель територіальної 
організації влади в Україні реалізується через систему «політичного 
та економічного двовладдя»: діють призначені з центру державні 
адміністрації і обрані населенням місцеві органи влади [2, с. 261], чим 
фактично штучно створено соціально шкідливу ситуацію «конкуренції –
протистояння», коли обидві структури змагаються за наявні ресурси, 
за контроль над ними.

Тому лише існування єдиних місцевих властей, що діють повсюдно, 
які наділені реальними функціями, під реальним контролем держави 
та з належним фінансовим забезпеченням, зможе забезпечити ефективне 
управління.
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ПЕРСПЕКТИВИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ: ОЧІКУВАННЯ 
ТА МЕЖІ ЗРОСТАННЯ

Суттєві інвестиції та швидкі темпи розвитку «зеленої» економіки 
породили у помітної частини аналітиків і політичних кіл серйозні очікування 
щодо її упевненого розвитку в найближчі десятиліття. Про це свідчать численні 
доповіді та прогнози (зокрема спеціалізованих організацій ООН), підготовлені 
за участю міжнародних експертів, органів управління і наукових структур [12].

У ролі головного сценарію фахівці розглядають варіант трансформації 
європейського господарства до 2050 р. в низьковуглецеву, ресурсоефективну 
економіку, а в якості основного механізму реалізації цього сценарію - щорічне 
інвестування протягом 2012–2050 рр. приблизно 1,3 трлн дол. в десять 
ключових секторів. До них віднесені: сільське господарство, лісове 
господарство, водне господарство, рибальство, ЖКГ, енергетика, промисловість, 
туризм, транспорт, утилізація та переробка відходів. У перші чотири сектори, 
розвиток яких найбільш залежно від забезпеченості природним капіталом 
і погодно-кліматичних ризиків, рекомендується направити чверть зазначених 
«зелених» інвестицій (325 млн дол., Або 0,5% світового ВВП).

Необхідні для інвестицій кошти планується залучити за умови реалізації 
продуманої державної політики та використання інноваційних механізмів 
фінансування включаючи торгівлю викидами парникових газів і 
мікрофінансування.

Передбачається, що здійснення зазначеного сценарію забезпечить 
протягом 5–10 років більш високі річні темпи зростання економіки, ніж 
інвестиції в нормальний розвиток, при відсутності негативних наслідків для 
навколишнього середовища. При цьому очікується, що ставлення викидів 
до екологічної ємності середовища (так званий екологічний слід або відбиток), 
що становить сьогодні 1,5, знизиться до 2050 р до 1,2, значно наблизившись 
до 1 - рівня, що відповідає сталому розвитку, тоді як в сценарії звичайного 
розвитку він може перевищити 2. Крім того, завдяки істотному підвищенню 
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енергоефективності як віддачі від «зелених» інвестицій прогнозується 
зниження потреби світової економіки в енергії до 2050 р на 40% в порівнянні 
з інерційним сценарієм розвитку (т. е. при збереженні обсягів споживання 
енергії на рівні 2011 р) і зниження обсягів викидів парникових газів 
в порівнянні з їх нинішнім рівнем на третину.

Але попри те, що сценарій «зеленої економіки» безумовно прогресивний 
та позитивний для соціально-економічного розвитку світу, зниження його 
екологічних і кліматичних ризиків, в світі існують фактори та умови, які 
можуть вплинути на перебіг ефективність прогнозованих глобальних 
трансформацій. Зокрема такі як нерівномірність економічного розвитку, 
неоднозначність підтримки «зеленої економіки» ключовими суб’єктами 
міжнародного співтовариства – національними державами і корпоративними 
наддержавними утвореннями; недостатньою розробленістю реформ для 
стимулювання державних інвестицій і витрат на розвиток «зелених» 
виробництв.

Таким чином, «зелена» економіка є засобом забезпечення сталого 
розвитку, а її формування передбачає перегляд стандартів життя суспільства 
з метою збереження природного середовища, підвищення ефективності 
використання ресурсів, розвитку екологоорієнтованої діяльності та структурної 
перебудови економіки в бік збільшення частки «зелених» секторів.

Розгляд основних трендів та факторів розвитку «зеленої економіки» 
в країнах Європейського Союзу дозволяє говорити про значні структурні зміни 
в системоутворюючих секторах економіки, таких як енергетика, будівництво, 
сільське господарство тощо, у результаті чого оновлюється виробничий апарат, 
підвищується енергоефективність виробництва, відбувається перехід до 
альтернативних джерел енергії та знижується рівень викидів парникових газів. 
Окрім того, розвиток «зеленої» інфраструктури забезпечує активізацію 
економічного розвитку і з боку пропозиції, і з боку попиту, одночасно 
розширюючи зайнятість і сприяючи зниженню безробіття.

Література
1. World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological 

Transformation / Department of Economic and Social Affairs of the United 
Nations Secretariat (DESA). – New York: United Nations, 2011. – E/2011/50/Rev. 
1 ST/ESA/333.

2. Порфирьев Б. «Зеленая» экономика: реалии, перспективы и пределы роста / 
Борис Порфирьев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://carnegie.ru/
2013/04/04/ru-pub-51414

http://carnegie.ru/


176

Тарасенко О.В.,
к.е.н., ст.викладач,

Донецький державний університет управління

ВИНИКНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АЛГОРИТМІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вперше, термін «алгоритмічна економіка» був запропонований 
у консалтинговій компанії «Гартнер» та визначав наступний етап інноваційного 
розвитку, який передбачає розробку, розподіл та комерціалізацію 
функціональних алгоритмів, які можна відносно швидко та дешево інтегрувати 
з іншими програмними додатками, що дозволить підвищити ефективність 
розробки програмного забезпечення [1]. Аналітики компанії зазначали, 
що доступ до значних масивів даних, який відкрився через розвиток соціальних 
мереж, Інтернету речей, тощо, перетворюється на визначну конкурентну 
перевагу. Разом з тим, самі по собі дані без належних алгоритмів обробки 
та аналізу даних, прийняття рішень та контролю за їх імплементацією не мають 
користі. Алгоритми визначають порядок та зміст дій, отже, визначають 
структуру трансакцій. Таким чином, саме алгоритми перетворюються на товар 
і потребують окремого ринку, на якому вони можуть вільно продаватися. 

Також, алгоритмічна економіка визначається як економічна система, 
в якій алгоритми використовуються не тільки для автоматизації виробництва, 
але й для управління та контролю над діяльністю працівників та вибором 
споживачів [2]. Алгоритми використовуються для збору інформації про дії 
споживачів, на підставі якої вибір людей спрямовується в інтересах бізнесу. 
Таким чином, доходи у суспільстві перерозподілятимуться на користь 
компаній, а споживацький суверенітет ще більше обмежуватиметься.

Разом з тим, можна визначити алгоритмічну економіку як частину 
змішаної економічної системи, у якій основним механізмом, що визначає 
координацію та конкуренцію, є система алгоритмів, яка визначає можливі дії 
економічних агентів та регулює вигоди та витрати, пов’язані з цими діями. Для 
ринкової економіки основним способом господарської координації є механізм 
цін, а для планової – заздалегідь розроблені та ухвалені спеціалізованим 
колективним органом директиви. Отже, алгоритмічна економіка може 
розглядатися як гібрид ринкової та планової економіки. Від планової економіки 
запозичено екзогенність правил координації діяльності, а від ринкової –
максимізуюча поведінка економічних агентів, гнучкість та швидке 
пристосування до зміни економічної кон’юнктури.

Передумовою розвитку алгоритмічної економіки можна вважати 
зростання масивів даних та розвиток обчислюваних можливостей. Джерелами 
накопичення даних є: діяльність міжнародних та національних статистичних 
органів; маркетингові дослідження компаній; розвиток соціальних мереж, 
користувачі яких, у тій чи іншій формі, радо діляться інформацією про власні 
думки та уподобання; розвиток Інтернету речей; інвестиції у сховища даних.
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Технічною основою алгоритмічної економіки можна вважати наступні 
інновації: блокчейн – розподілена база даних, яка підтримує перелік записів, 
так званих блоків, що постійно зростає[3]; смарт-контракти – комп’ютерний 
протокол, який забезпечує виконання договору[4]; Інтернет речей – мережа, що 
складається із взаємозв’язаних фізичних пристроїв, а також програмне 
забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним 
світом і комп'ютерними системами[5]; операційна аналітика – інтегровані 
автоматичні процеси прийняття рішень, які реалізуються у межах часу 
прийняття рішення [6, c. 39]; великі данні – набори інформації (як структурованої, 
так і неструктурованої) великих розмірів та методи, підходи та інструменти 
їх обробки.

Ці технології дозволяють суттєво економити на трансакційних витратах. 
Блокчейн дозволяє спростити доступ до інформації важливої для оцінки 
репутації та кредитоспроможності економічних агентів, що дозволяє знизити 
витрати оцінки та опортуністичної поведінки. Смарт-контракти дозволяють 
скоротити витрати пов’язані з суперечками під час дії контракту та дозволяють 
без втручання третьої сторони забезпечити виконання умов контракту. 
Використання Інтернету речей та операційної аналітики дозволяють 
отримувати та обробляти бажану інформацію про стан та результати виконання 
контракту у реальному часі, що також може дозволити скорочувати витрати 
контролю над виконавцем угоди та вчасно виявляти порушення умов 
контракту. Методи роботи з великими даними дозволяють економити на 
витратах пошуку інформації та оцінки якості товарів та послуг у світі, що 
швидко змінюється.

Отже, алгоритмічна економіка, передбачає скорочення витрат укладення 
контракту, перекладання контролю за його виконанням на штучний інтелект.
Це призводить до знеособлення контрактних відносин та знецінення 
трансакційно-специфічних інвестицій. Отже, закладає підстави для перерозподілу
витрат, пов’язаних з веденням переговорів та співставлення контрагентів, 
на користь забезпечення інформаційної безпеки та удосконалення алгоритмів 
організації та контролю за виконанням угод. 

Таким чином, з точки зору інституціонального підходу, наслідком 
розповсюдження алгоритмічної економіки стане підвищення ролі інституцій, 
забезпечення яких відбувається без впливу людського фактору. 

Однак, досить очевидним є те, що поширення алгоритмічної економіки 
стикається з певними обмеженнями. Контрактні відносини, механізм забезпечення
яких передбачає використання комп'ютерного протоколу без впливу людського 
фактору, вимагає повного опису усіх можливих варіантів розвитку подій під 
час дії контрактної угоди. Отже, сфера поширення алгоритмічної економіки 
обмежується класичними контрактами, які складаються за умови разової 
взаємодії, стосуються неспецифічних активів та передбачають докладний опис 
усіх можливих ситуацій, що можуть виникнути під час дії контракту, 
та вирішення конфліктів у межах діючого законодавства зазвичай у судовому 
порядку. Однак, цілком можливим є подальший розвиток технології, який би 



178

передбачав виконання штучним інтелектом ролі арбітру у суперечках сторін 
у межах контракту, що призведе до збільшення частки алгоритмічної економіки 
у національному господарстві. 
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ЕФЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЗНЕСУ
Сучасний світогосподарський розвиток супроводжується стійкою 

тенденцією до інтеграції як у межах національних господарських систем, так 
і у розрізі окремих господарюючих суб’єктів. Інтеграція, як процес, проявляється
у формі взаємопроникнення, ускладнення та взаємопідпорядкування 
господарських взаємозв’язків та процесів різних ланок та масштабів 
господарювання. Розвиток інтеграційних процесів обумовлюється, насамперед, 
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посиленням конкурентної боротьби за ринки сировини, збуту, інформації. 
В умовах посилення конкуренції саме співпраця та інтеграція як матеріально-
технічних, фінансово-економічних ресурсів, так і підприємницького капіталу 
окремих господарюючих суб’єктів в рамках інтеграційного утворення створює 
вигідні конкуренті переваги для усіх його учасників.

Ключовими в розумінні феномену інтеграції є наявність узгоджених 
та упорядкованих відносин між агентами інтеграційного утворення, що істотно 
відрізняє даний вид організації економічних відносин від тимчасових 
економічних взаємодій чи об’єднань. Іншим вагомим компонентом інтеграції 
є добровільність об’єднання окремих складових у єдине інтеграційне 
утворення. Як відомо, недобросовісним виявом інтеграції можна вважати також 
примусове (рейдерське) об’єднання підприємств внаслідок їх фіктивного 
банкрутства. У свою чергу добровільність об’єднання окремих учасників 
інтеграційного утворення обумовлюється стратегічним баченням отриманням 
спільної та індивідуальної вигоди від інтеграційної взаємодії. Така добровільна 
інтеграція передбачає формування системи більш високого порядку, 
а отже, вимагає вироблення корпоративної системи делегування повноважень 
та відповідальності.

Просторова інтеграція бізнесу є процесом упорядкування та станом 
взаємодії підприємницьких структур та інституційних суб’єктів організації 
ділової активності, що інтегруються у якісно нову просторову екосистему 
більш високого рівня для досягнення взаємовигідних просторових ефектів 
[1, с. 78].

Розгортання процесів просторової інтеграції бізнесу за мету має забезпечення
доступу до ефектів, що можуть бути отримані на рівні екосистеми більш 
високого порядку. Як відомо з теорії системного аналізу масштаби ефекту на 
рівні системи більш високого порядку є більшими порівняно з сумарним 
обсягом ефектів систем меншого порядку, що утворюють таку інтеграційну 
систему. Синергетичний ефект, спричинений розвитком інтеграційних 
процесів, виникає на різних рівнях та напрямках господарської та ділової 
активності та перебуває у залежності від мети інтеграції та елементів що 
формують екосистему відповідної форми просторової інтеграції бізнесу [2, с. 46].
Серед основних ефектів просторової інтеграції бізнесу варто виділити наступні: 
мультиплікативний інфраструктурний, інноваційно-інвестиційний, виробничо-
фінансовий, управлінсько-опреаційний (табл.1).
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Таблиця1.
Ефекти просторової інтеграції бізнесу

Ефект просторової 
інтеграції бізнесу

Прояв ефекту 
просторової інтеграції бізнесу

Мультиплікативний Пожвавлення інтеграційних взаємодій супроводжується 
інтенсифікацією ділових контактів та партнерських 
взаємозв’язків, що проявляється як на рівні інтеграційного 
утворення, так і на рівні галузі чи загального простору 
інтеграції. Таке пожвавлення відображається у зростанні 
соціальної та підприємницької вигоди від інтеграції, що 
проявляється у перехресному стимулюванні розвитку 
суміжних галузей, зайнятого населення та економіки 
загалом через зростання трудових доходів, споживчих 
витрат, виробничих витрат та інвестицій

Інфраструктурний Просторова інтеграція бізнесу забезпечує передумови для 
синергетичного використання інфраструктури суб’єктів 
інтеграційного утворення шляхом спільного використання 
інформаційно-комунікаційної, транспортно-логістичної, 
маркетингово-збутової інфраструктури

Інноваційно-інвестиційний Спорідненість виробничих та підприємницьких цілей 
суб’єктів-учасників форм просторової інтеграції бізнесу 
забезпечує оптимальні рамкові умови для реалізації великих 
інвестиційних проектів, співфінансування інноваційних 
розробок та формування гнучкої інвестиційної стратегії 
інтеграційного утворення на основі використання таких 
інвестиційних атракторів, як сприятливий діловий клімат 
та загальний позитивний інвестиційний імідж 

Виробничо-фінансовий У межах конкретних форм просторової інтеграції бізнесу 
уможливлюється реалізація оптимізаційних моделей 
виробництва за рахунок зменшення операційних витрат, 
підвищення коефіцієнту використання виробничих 
потужностей, взаємовигідного використання маркетингових 
стратегій, акумулювання та перерозподіл віддалених 
фінансових потоків

Управлінсько-опреаційний Просторова інтеграція бізнесу забезпечує передумови для 
створення та поточної оптимізації управлінсько-
організаційних платформ співпраці та керівництва,
розподілу трудових потоків, напрацювання рішень та 
дотримання норм корпоративної культури, усунення явища 
дублювання управлінських функцій та ефективного 
делегування повноважень, а також інтегрованого 
керівництва віддаленими проектами 

Окрім прямих ефектів просторової інтеграції для безпосередніх суб’єктів 
інтеграційних взаємодій отримується також ряд ефектів для місця локалізації 
таких інтегрованих екосистем у середньо- та довгостроковій перспективі. 
Такими є, наприклад, зростання бюджетних відрахувань, посилення соціальної 
відповідальності бізнесу, реалізація крупних інфраструктурних проектів, 
зростання рівня конкурентоспроможності відповідних локалітетів. 
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Таким чином, врахувуючи вплив та використання ефектів від просторової 
інтеграції бізнесу, це має стати основою для вироблення інструментарію 
та механізмів забезпечення збалансованості та взаємоузгодженості інтересів 
усіх суб’єктів новітньої просторової організації суспільства. 
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РАНЖУВАННЯ ПРИЧИН ГАЛЬМУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Було обстежено 20 найбільш інноваційно активних підприємств, по 
результатам чого отримані дані, які після нескладної статистичної обробки 
представлено в табл.1.

Таблиця 1
Ранжування причин гальмування технологічного розвитку

№
пп

Причини гальмування технологічного розвитку, які визначені 
підприємствами Сума 

оцінок
Ранг 

причини
2 Цільове призначення винаходу (вузька сфера застосування, 

відсутність сфери використання) 48 1
3 Високий рівень перспективності технології (ще немає умов для 

її практичного використання) 78 2
8 Низький рівень потенційного економічного ефекту технології 82 3
6 Моральний знос об’єкту для застосування технології (об’єкт 

знято з виробництва) 116 4
15 Відсутність належної дослідно-експериментальної бази 118 5
10 Слабкі матеріальні і моральні стимули для розробника 160 6
19 Надмірна завантаженість дослідників рутинною роботою 162 7
7 Невідповідність змісту інтелектуальної технології профілю 

діяльності підприємства 167 8
14 Поява на ринку конкурентної альтернативи 185 9
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18 Відсутність можливостей апробації технології 193 10
12 Відсутність служби по комерціалізації 224 11
13 Низький винахідницький рівень розробки 251 12
20 Інші причини 257 13
4 Незадовільна маркетингова проробка ринку 264 14
1 Низький рівень розвитку технологічного ринку 286 15
11 Відсутність належної технічної документації 297 16
5 Продукція підприємства відноситься до низького 

технологічного укладу 317 17
16 Низький професійний рівень дослідників 317 18
17 Низький рівень винахідницької активності 330 19
9 Недостатнє інформаційне забезпечення 340 20

Аналіз даних табл.1 дозволяє зробити наступні узагальнення та висновки. 
Процеси оперативної комерціалізації (трансферу, самостійному або сумісному 
використанню) інтелектуально-інноваційних технологій [2] на машинобудівних 
підприємствах, насамперед, стримують наступні проблеми:
 цільове призначення технології (вузька сфера її застосування, відсутність 

явно визначеної сфери використання). Наявність цієї проблеми зумовлена 
самою специфікою технологічного продукту, його цільовим призначенням для 
вирішення досить вузької конкретної задачі. На наш погляд, ця проблема 
вирішуються з використанням ринкових механізмів просування та стимулювання
процесів збуту технологічного продукту. Мабуть, ця робота на підприємствах 
або практично зовсім не ведеться, або ведеться на недостатньому рівні, 
дослідники орієнтуються в основному на науково-технологічні потреби 
власного підприємства; 
 високий рівень перспективності технології (ще немає умов для її 

практичного використання) – проблема тісно пов’язана з першою. На багатьох 
вітчизняних підприємствах невисокий рівень ринкових досліджень намагаються 
компенсувати дещо завищеною оцінкою значущості та перспективності
технологічного продукту, якому на сьогодні не ще не знайдена сфера 
практичного застосування; 
 низький рівень потенційного економічного ефекту технології – проблема 

також в більшості випадків носить суб’єктивний характер. Такий висновок, на 
нашу думку, пов'язаний, по перше, з надзвичайно низьким рівнем фінансування 
процесів розробки та впровадження науково-технічних робіт; по-друге, 
з недоліками науково-методичної бази щодо вартісної оцінки розробки та 
споживання інтелектуально-інноваційних технологій, яка нагально потребує 
свого розвитку та вдосконалення; 
 моральний знос об’єкту для застосування технології (об’єкт знято 

з виробництва) – надзвичайно важлива проблема, наявність якої зводить 
нанівець всі зусилля дослідників в зв’язку з зникненням об’єкту, для якого дана 
технологія розроблялася. З цією проблемою тісно пов’язана інша, також досить 
рейтингова (9 місце) проблема – поява на ринку конкурентної альтернативи. 
Наявність такого роду проблем на українських промислових підприємствах, на 
наш погляд, об’єктивно підтверджує недоліки в організації і проведенні 
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науково-технічних робіт: низький рівень фінансування; довготривалий період 
часу від ідеї до втілення (втілювати вже немає в що), який в умовах 
нестабільності і кризи стає ще довшим; відсутність впевненості дослідників 
в результативному завершенні їх досліджень (повна відсутність або занадто 
слабкі стимули до творчого пориву, наукового ентузіазму, самопожертви 
науковця задля кінцевого результату дослідження); 
 відсутність належної дослідно-експериментальної бази – масова біда 

вітчизняної промисловості. У багатьох випадках творчі здобутки наших 
дослідників експериментально перевіряються з використанням надзвичайно 
примітивних пристроїв та обладнання, яке в більшості випадків створюють самі 
дослідники (так званий гаражний метод експерименту). Наявність цієї 
проблеми робить неможливим практичне здійснення одного з найбільш 
важливих початкових етапів впровадження технологічного продукту –
апробація інтелектуальної технології, первісне проведення якої найбільш 
доцільно здійснювати ще в умовах розробника. Боротися з зменшенням впливу 
цієї проблеми надзвичайно складно і в найближчому майбутньому вона навряд 
чи буде вирішена; 
 слабкі матеріальні та моральні стимули для розробника – також загальна 

проблема, яка носить об’єктивний характер. З нею тісно пов’язана наступна 
досить близька по рейтингу проблема – надмірна завантаженість дослідників 
рутинною роботою. Ці проблеми своїми коренями йдуть ще з радянських часів, 
коли праця дослідника, творчого працівника оплачувалася дуже низько, 
результати його досліджень, як правило, привласнювала собі держава, 
стимулюючи дослідника в більшій мірі морально (подяки, почесні грамоти, 
книги пошани, цінні подарунки до визначних дат та ін.). При цьому вважалося, 
що дослідника в любий час можна використати на інших зовсім непрофільних 
роботах (допомога сільському господарству, прибирання та благоустрій 
територій підприємства та району, виконання робіт по завданням місцевим 
органів і т.п.). Відзначимо, що і сьогодні на таких машинобудівних 
підприємства такого виду практика має місце бути;
 невідповідність змісту інтелектуальної технології профілю діяльності 

підприємства –це проблема, яка створює певні перешкоди в творчому розвитку 
дослідника, його бажанні проявити себе і свої знання в інших напрямах, які 
не в повній мірі відповідають профілю діяльності підприємства. Складність 
цієї проблеми зумовлена мізерними обсягами фінансування фундаментальних 
та прикладних досліджень з боку держави (а такі дослідження повинні 
фінансуватися державою), тому дослідники в основному орієнтуються на 
власні кошти підприємства, яке також не зацікавлене фінансувати проведення 
наукових досліджень поза сферою своїх бізнес інтересів.
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СТАЛИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Сучасні форми господарювання економічних систем характеризуються 
надмірністю використання природно ресурсного потенціалу, а також значними 
негативними наслідками для навколишнього природного середовища. 
Зростання рівня багатоукладності економічної системи країни підвищує вимоги 
до оцінки та аналізу еколого-економічних процесів, внаслідок чого виникає 
необхідність розробки та удосконалення відповідних показників та моделей для 
обґрунтування екологічно сталого стратегічного розвитку країни.

Серед усіх галузей економіки підприємства енергетичної галузі України 
виступають доволі негативним важелем впливу на навколишнє середовище. 
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Своєю виробничою діяльністю вони погіршують стан екології, який 
супроводжується забрудненням довкілля шкідливими викидами.

Питання, пов’язані з глобальними проблемами людства, тематикою 
сталого розвитку та раціонального використання природних ресурсів, 
досліджували закордонні та вітчизняні вчені, такі як В. Леонтьєв, М. Кастельз, 
Б. Баді, О. Тоффлер, Д. Медоуз, Дж. Форестер, М. Максимова, І. Фролов та ін. 
Значний теоретичний доробок до вивчення проблем сталого розвитку здійснили 
Т. Гоббс, М. Лук’янчиков, В. Парето, А. Гальчинський, А. Качинський, 
А. Філіпенко тощо.

Сучасні умови розвитку людства характеризуються якісно новими 
загрозами й небезпеками глобального масштабу та постановкою нових 
завдань – пошуку основ, принципів та цінностей, які б сприяли виживанню 
та подальшому динамічному непереривному розвитку суспільства.

Такий новий підхід до взаємодії людини та природи отримав назву 
концепції сталого розвитку і можна коротко охарактеризувати наступною 
тезою: для того щоб розвиток був сталим, необхідно врахувати не тільки його 
економічні аспекти, а й соціальні, екологічні та енергетичні. У загальному плані 
сталий розвиток передбачає вирішення наступних найважливіших проблем [1]:

• збереження якості навколишнього природного середовища;
• поступальний економічний розвиток;
• забезпечення енергетичної безпеки;
• вирішення соціальних проблем суспільства.
Таким чином, в основу стратегії сталого розвитку покладені 

концептуальні положення, що тільки комплексне вирішення проблем еколого-
економічного розвитку може стати базисними для забезпечення сталого 
розвитку.

У цьому контексті можна визначити, що енергетика має найважливіше 
значення для сталого розвитку і є суттєвою складовою при вирішенні всіх 
вище визначених першочергових проблем. У той же час вплив енергетики 
на ті чи інші складові сталого розвитку є одночасно взаємозалежним 
та взаємопротилежним. Так, з одного боку, для забезпечення поступального 
економічного розвитку необхідні значні енергетичні ресурси за оптимальними 
цінами. А саме енергетичні викиди є найбільшими забруднювачами 
навколишнього природного середовища.

У загальному плані можна визначити, що проблеми забезпечення сталого 
розвитку можуть бути вирішені тільки на основі свідомої організації 
економічної, в тому числі і енергетичної, діяльності держави, яка, в свою 
чергу, визначається рівнем економічної (енергетичної) безпеки. Як визначено 
в «Основних напрямках державної політики у сфері забезпечення енергетичної 
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безпеки України» [2] саме «енергетична безпека є однією з найважливіших 
складових національної безпеки, необхідною умовою забезпечення сталого 
розвитку держави». 

Енергетика охоплює процеси виробництва (видобутку), перетворення, 
транспортування паливно-енергетичних ресурсів є організаційно складною 
еколого-економічною та виробничо-технологічною системою, що активно 
впливає на довкілля. 

Характерна особливість цього впливу полягає у багатоплановості 
(одночасний вплив на різні компоненти навколишнього середовища) та 
різноманітності характеру впливу (хімічне та радіоактивне забруднення, 
теплові, радіаційні, акустичні та інші фізичні впливи). Ці негативні наслідки 
виявляються не лише в локальному і регіональному, а й у глобальному 
масштабі. Тому одним з головних завдань функціонування енергетики України 
та основним напрямом її подальшого розвитку є створення передумов для 
забезпечення потреб країни в паливно-енергетичних ресурсах за безумовного 
додержання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів, 
мінімізації негативного впливу на довкілля з урахуванням міжнародних 
природоохоронних зобов’язань України, соціально-економічних пріоритетів 
та обмежень.

Для вирішення проблем взаємодії суспільства і природи потрібна 
перебудова механізмів функціонування господарської діяльності. По-перше, 
актуальними залишаються питання реформування існуючого техногенного 
способу виробництва, шляхом екологізації, при якому досягається 
максимальний ефект у вигляді високоякісної продукції і збереження 
екологічної рівноваги при мінімумі витрат живої і уречевленої праці 
і мінімальним збитком довкіллю. Наступним є процес інтенсифікації, який 
зводиться до економного використання природних ресурсів в усіх сферах 
діяльності людини, а також дає змогу для використання нових природних 
факторів і джерел економічного росту в поєднані з діяльністю по відновленню 
і збереженню навколишнього середовища.

Впровадження концепції сталого розвитку передбачає екологічне 
ресурсовикористання та енергозабезпечення, що проявляється у перебудові 
всієї технології сучасного господарювання шляхом забезпечення режиму 
екологізації та економії всіх видів ресурсів.

У контексті раціонального використання і екологізації виробництва 
ресурсозбереження, будучи важливим фактором його здешевлення, забезпечує 
скорочення, з одного боку, питомого витрачання природної речовини 
на одиницю кінцевої продукції, а з іншого – зменшує навантаження 
на навколишнє середовище. Обмеженість традиційних природних багатств 
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і зростаюча потреба в них в поєднанні зі збереженням екологічної рівноваги 
стимулюють процеси вдосконалення технологій, шляхом більш повної 
утилізації первинної сировини. За своєю суттю ресурсозбереження і оздоровлення
природного середовища – це дві сторони єдиного процесу досягнення 
збалансованого розвитку еколого-економічних систем.

Забезпечення концепції сталого розвитку ґрунтується на поєднанні 
економічних, екологічних та соціальних факторів в контексті сприяння 
екологоорієнтованої рівноваги на державному, регіональному та місцевому 
рівнях.

Проведені дослідження дозволили зробити висновок про необхідність 
удосконалення сталості розвитку регіональних еколого-економічних систем, 
розгляду процесів моніторингу та формування показників сталого розвитку, як 
необхідної інформаційної складової для прийняття ефективних управлінських 
рішень. Розроблення національної стратегії еколого-економічного розвитку 
України є першим необхідним кроком до подальшого сталого розвитку країни. 
Для реалізації поставленої мети важливим компонентом виступає наявність 
важелів, інструментів та сформовані напрями досягнення концепції сталого 
розвитку.

Література
1. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих 

систем / Н.В.Караєва, Р.В.Корпан, Т.А.Коцко та ін./За заг. ред. І.В. Недіна. –
Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

2. Основні напрями державної політики у сфері забезпечення енергетичної 
безпеки України / схвалено Указом Президента України від 27 грудня 
2005 року №1868/2005.

3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc

http://www.zakon1.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc


188

Тімченко О.В.,
викладач географії та економіки,

спеціалізованої школи №40 ім. Є.Миська,
м. Маріуполь

Хаджинова М.С.,
учениця спеціалізованої школи №40 ім. Є.Миська

науковий консультант Хаджинова О.В.
д.е.н., доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

м. Маріуполь

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МЕРЕЖІ ТА ЇХ РОЛЬ 
У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Розвиток мережевого підходу як особливої форми організації 
підприємницької діяльності пов’язано з початком 60-х рр. ХХ ст., коли 
внаслідок науково-технічної революції почали розвиватися процеси 
глобалізації, інтернаціоналізація господарського життя у всесвітньому 
масштабі. Розвиток сучасних технологій, систем інформації і комунікації, що 
забезпечують формування внутрішньофірмових і міжфірмових комунікаційних 
мереж, істотно вплинув на можливості взаємодії суб’єктів господарювання 
та розширив географію такої взаємодії. Підприємствами економічно 
розвинених країн стали активно використовуватися різні форми міжфірмової 
кооперації та інтеграції, серед яких особливе місце належить мережевим 
структурам.

Мережеву структуру можна розглядати як форму організації 
господарської діяльності, засновану на мережевій взаємодії її учасників, 
об’єднанні їх економічних інтересів, ресурсів, компетенцій і потенційних 
можливостей, що спрямовано на одержання додаткового прибутку і підвищення
їх конкурентоспроможності завдяки зростанню гнучкості, адаптивності 
й використанню загального потенціалу мережі [1, с. 54].

Підприємницька мережа – це група суб’єктів господарювання, що 
здійснюють спільну діяльність, спрямовану на досягнення стійких високих 
темпів розвитку шляхом: реалізації взаємоузгоджених цілей; забезпечення 
конкурентоспроможності на різних галузевих і міжгалузевих ринках; 
отримання синергетичного ефекту, на основі використання загальних 
інформаційних, технологічних, фінансових, маркетингових та інших видів 
ресурсів; визначення спільних цінностей і стратегій; формування 
довгострокових господарських зв’язків.

Головним критерієм об’єднання підприємств у мережеву структуру 
є забезпечення взаємовигідного партнерства; встановлення тривалих 
формальних та неформальних відносин між суб'єктами мережі, об’єднаними 
в технологічному ланцюгу вертикальними і горизонтальними зв’язками, 
заснованих на довірі і загальних для мережі цілях, нормах, традиціях, правилах, 
звичаях; забезпечення співробітництва в рамках створення замкненого циклу 
виробництва. 
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Загалом мережеві об’єднання є важливою організаційною та економічною 
складовою механізму адаптації підприємств до мінливих ринкових умов на тлі 
посилення світової конкуренції, глобалізації виробничих, трудових і фінансових
відносин, інформатизації та інших макроекономічних факторів.

Сьогодні, основні галузі промисловості України перебувають у стані 
глибокої кризи, пов’язаної як із погіршенням загальної економічної ситуації 
в країні, так і зі специфічними факторами. Серед основних причин кризових 
явищ слід відзначити триваючу з 2008 р. загальносвітову економічну кризу, 
що характеризується падінням цін на сировинні товари та зниженням 
доступності фінансових ресурсів; внутрішньодержавну політичну кризу 
2013–2114 рр., яка вкрай негативно позначилася на загальній економічній 
ситуації; бойові дії в Донецькій і Луганської областях і розрив традиційних 
економічних зв’язків із непідконтрольними територіями. Деякі галузі зазнають 
негативного впливу, пов’язаного з укладанням Угоди про асоціацію з ЄС, яка, 
з одного боку, відкриває український ринок для європейських виробників, 
а з іншого – призводить до проблем із доступом на традиційні ринки збуту, 
передусім на російський, а також до непродуктивних витрат, пов’язаних 
з упровадженням регламентів ЄС. При цьому зберігаються та посилюються такі 
традиційні проблеми, як низький технологічний рівень продукції, висока 
ресурсо- й енергоємність, значний ступінь зносу виробничих фондів, 
неефективна податкова система і відсутність підтримки з боку держави. 

Усе вищезазначене призводить до посилення конкурентної боротьби 
на внутрішньому ринку, погіршення умов доступу на зовнішні ринки, 
скорочення інвестицій і зниження фінансово-господарських результатів 
діяльності підприємств. За таких умов особливої актуальності набувають 
мережеві підходи до розвитку і активізації підприємницької діяльності.

Мережевий підхід реалізує концепцію взаємодії (маркетингу 
партнерських відносин), яка спирається на ряд таких ознак, як схожість 
цільових орієнтирів реально функціонуючих бізнес-суб'єктів; необхідність 
використання заходів державної підтримки; необхідність залучення інвестицій 
в умовах ринків, що розвиваються; необхідність активізації інноваційних 
можливостей; розвиток інформаційно-комунікаційних технологій; прагнення до 
отримання синергічного ефекту; розвиток вивчення і конструктивного 
використання досвіду, накопиченого лідерами бізнес-сфери; розвиток ідеології 
і партнерства [2, с.101–102].

Таким чином, для забезпечення економічного зростання важливими 
є стимулювання підприємництва і формування підприємницьких структур 
із залученням до цих процесів промислових підприємств, суб’єктів державного 
сектору, науково-дослідних інститутів та ін. Разом із тим необхідна дієздатна 
стратегія відносин із підприємцями, контрагентами й іншими суб'єктами 
господарювання, що дозволяє активізувати і прискорити процеси формування 
підприємницької мережі для підвищення, насамперед, свого рівня 
конкурентоспроможності, стабілізації та ефективності основної діяльності.
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Слід відзначити, що в Україні практика створення підприємницьких 
мереж не є досить розповсюдженим явищем. Мережевий підхід активно 
використовується і розбудовується в Україні тільки в комерційній сфері –
торгівля, посередництво, закупівельна діяльність. Проте, поняття «підприємницька
мережа» не відображене в законодавстві України і не регламентується 
нормативними актами. 

Дослідження робіт провідних зарубіжних та вітчизняних вчених [2, 3, 4, 
5, 6] дозволило виділити наступні преваги мережевих структур, визначити 
аспекти їх впливу на економічне зростання і підвищення ефективності 
діяльності:

- економія, обумовлена зовнішніми факторами і перевагою спільної 
діяльності; 

- спільне використання додаткових активів та інформації;
- зростання загальної продуктивності і зниження собівартості продукції 

за допомогою економії на масштабах виробництва, партнерства між компаніями; 
зниження трансакційних витрат;

- доступ до нових технологій; впровадження прогресивних технологій 
за рахунок доступу та обміну інформацією;

- прискорення інноваційного розвитку підприємств;
- подолання бар’єрів для входу на ринок;
- спеціалізація і поділ робочої сили серед підприємств і формування 

кваліфікованих трудових ринків;
- використання існуючих конкурентних переваг в економіці регіону, 

потенціалу об’єднання різної економічної діяльності та різних видів 
підприємств шляхом створення нових поєднань; 

- концентрація ресурсів на реалізації пріоритетів структурної перебудови 
і підвищення конкурентоздатності продукції;

- розробка і впровадження нових технологій за рахунок передачі функцій 
виробництва субпідрядникам, підвищення ефективності використання місцевих 
ресурсів.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що економічний ефект від 
організації мережевої взаємодії суб’єктів господарювання полягає в підвищенні 
конкурентоспроможності підприємств завдяки таким джерелам ефекту, як 
зростання продуктивності праці, зниження собівартості, підвищення якості 
продукції та ін.

Отже, мережеві структури повинні стати важливим елементом 
національної економіки, ефективний розвиток якої може бути прискорене 
інтеграційними процесами учасників мережі, що дозволяють досягати 
синергетичного ефекту за рахунок мережевого взаємодії, забезпечення 
узгодженості і координації діяльності всіх її учасників.

Для формування і розвитку підприємницьких мереж необхідно на 
державному рівні вжити заходів щодо інституційного та організаційно-
правового забезпечення формування мережевих структур. Повинен бути 
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розроблений і впроваджений економічний механізм стимулювання ініціатив 
щодо формування мережевих структур.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Державне регулювання територіального розвитку − це спеціально 
організовані системні заходи щодо забезпечення стабільного та збалансованого 
функціонування регіональних систем, що мають головний цільовий орієнтир, 
поліпшення якості та підвищення рівня життя населення. Такі дії можуть 
здійснюватися локально, місцевими громадами у формі самоуправління, 
регіонально − органами, що представляють інтереси великих територіальних 
одиниць, та на загальнодержавному рівні − у масштабах всієї країни. 
Відповідно змінюється об’єкт і суб’єкт регулювання, але ідеологічні домінанти 
на всіх рівнях залишаються попередніми: соціальна орієнтація, стійкість та 
збалансованість.

Державне регулювання територіального розвитку може бути ефективним 
лише в тому разі, якщо буде базуватися на строгих теоретичних уявленнях про 
сутність і сенс цього регулювання, оскільки його змістовний бік складають 
лише конкретні дії політичного, правового, організаційного, фінансового 

http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/
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й економічного характера. Таким чином, розуміється, що державне регулювання
територіального розвитку слід вважати конструктивно-змістовним вираженням 
державної регіональної політики.

Конкретні дії, що утворюють структуру державного регулювання 
територіального розвитку, можуть бути явними та неявними, прямими 
та опосередкованими, узагальненими та селективними [1]. 

Серед суб’єктів державного регулювання територіального розвитку 
виділяють наступних: Президент України; уряд та його міністерства. При 
цьому слід відмітити, що якісно різняться й об'єкти державного регулювання 
територіального розвитку [2].

Частіше за все всього на загальнодержавному рівні регулювання 
територіального розвитку здійснюється у вигляді державної селективної 
підтримки окремих регіонів. Під підтримкою розуміються спеціально 
організовані органами державної влади дії політичного, юридичного, 
соціального, фінансового, економічного або іншого характеру, що мають свою 
мету:

- стимулювати (зокрема ресурсно) розвиток тих територій, які за 
об'єктивними причинами не можуть функціонувати в режимі 
самовдосконалення;

- активізувати та ресурсно підтримувати соціальну мобільність населення 
окремих територій (направлена міграція);

- створити умови для виникнення та функціонування державних значень 
потенційних «точок зростання»;

- забезпечити виконання окремими територіями загальнодержавних 
функцій;

- сформувати та підтримати специфічні організаційно-правові режими на 
територіях особливого політичного та геополітичного значення [1; 3].
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ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Страхування життя – це довгострокове накопичувальне страхування, що 
передбачає захист майнових інтересів на випадок смерті або дожиття 
застрахованої особи до закінчення терміну дії договору, а також за окремих 
умов на випадок втрати застрахованою особою працездатності. 

Страхування життя має економічну природу, сприяє залученню в економіку 
довгострокових інвестиції, проте набуває соціального характеру, оскільки 
виконує функції, що спрямовані на забезпечення безпеки та добробуту 
населення. Зменшуючи економічний тиск на державний бюджет, цей вид 
економічних відносин доповнює державну систему соціального захисту, додає 
страхувальникам та застрахованим впевненості у їх власному майбутньому 
та майбутньому їхніх нащадків, а також змушує задумуватись про безпеку 
власного життя завдяки реалізації превентивної функції, а саме через 
«обмеження в договорі щодо виплат у випадку самогубства та зі страхових 
випадків, які відбулися в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння» 
[1, с. 158]. Нагромаджені завдяки страхуванню життя кошти для виплати 
майбутніх пенсій, оплати витрат на навчання, весілля та інші події; сприяють 
реалізації можливостей страхувальників та задоволенню потреб кожного 
громадянина. 

Страхування життя є невід’ємним елементом сучасного НR-менеджменту, 
важливим інструментом кадрової політики. Наявність полісу зі страхування 
життя у соціальному пакеті роботодавця є додатковим стимулом для 
підвищення ефективності роботи працівника та дозволяє уникнути плинності 
кадрів на підприємстві. 

Стан розвитку ринку страхування життя в Україні є незадовільним; 
таким, що не відповідає країні з ринковою економікою. Мізерна частка 
страхових премій зі страхування життя у ВВП (у 2016 р. – 0,12%) свідчить про 
невиконання цим сектором страхового ринку притаманних йому функцій. 
Проведені дослідження вказують на пряму залежність показників розвитку 
вітчизняного ринку страхування життя від економічної ситуації в країні 
та рівня добробуту населення [2, с. 257–259].

Послуги на українському ринку страхування життя переважно купують 
фізичні особи, зокрема, в 2016 р. від фізичних осіб-страхувальників надійшло 
2636,9 млн грн, або 95,7%, тоді як до 2010 р. частка юридичних осіб-
страхувальників перевищувала 20%. На думку Козьми І. І., зменшення кількості 
страхувальників-юридичних осіб є вкрай негативним явищем, оскільки воно є 
«яскравою ознакою погіршення умов функціонування ринку страхування життя 
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в Україні» [3]. Така зміна відбувається за рахунок відмови роботодавців 
закладати опцію страхування життя в соціальний пакет працівника через 
погіршення економічного стану. Адже, це дозволяє досягти скорочення витрат 
підприємства, і при цьому зберегти існуючі рівні заробітної плати. Окрім цього, 
тенденція вилучення страхування життя із соціального пакета працівників 
зумовлена набранням чинності Закону України № 2464-VI від 08.07.2010 р. [4] 
та зміною, згідно з його положеннями, порядку нарахування єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за сумами, 
що сплачені роботодавцями за договорами довгострокового страхування життя. 
Зазначеним законодавчим актом та низкою роз’яснень щодо особливостей 
нарахування ЄСВ на деякі види додаткових благ у негрошовій формі, до яких 
належать і суми страхових внесків, сплачених роботодавцем за договорами 
довгострокового страхування життя за найманих працівників, визначено, 
що останні є базою нарахування єдиного внеску. Зауважимо, що до 01.01.2011 р. 
ці суми ніколи не були об’єктом для нарахування пенсійних внесків.

При визначенні пріоритетів розвитку страхування життя значна увага має 
приділятися соціально-економічним аспектам його функціонування. На думку 
дослідників, формування повноцінного добровільного ринку страхування життя 
стане можливим за умови підвищення середньої заробітної плати до рівня 
еквівалентного 500 дол. США на місяць. Якщо ж зарплата становить менше 
зазначеної суми, то марно очікувати на зростання попиту на послуги зі 
страхування життя та активізацію їх продажу. Наразі в Україні середньомісячна 
зарплата складає близько 270 дол. США (середнє значення за 2017 р.). 
На сьогодні витрати на придбання послуг накопичувального страхування 
є значно вищими за фінансові можливості середньостатистичного українця. 
Пересічному українцеві аби придбати якісний страховий поліс із страхування 
життя необхідно обмежувати себе в елементарних засобах для існування, тому 
найчастіше вибір робиться не на користь страхування. Для більшості громадян 
нашої країни придбання страхового поліса зазвичай належить до групи 
«відкладених потреб», задоволення яких, хоч і спрямоване на збереження 
певного життєвого рівня, відстрочується через нестачу коштів. Це дасться 
взнаки уже в недалекому майбутньому і часто не усвідомлюється населенням 
сьогодні [5, с. 91]. 

Між обсягом страхових премій за договорами страхування життя, що 
надійшли від фізичних осіб, та розміром доходів населення можна 
прослідкувати пряму залежність (рис. 1). Зокрема, зменшення рівня доходів 
українців, провокує падіння обсягів страхових платежів та кількості укладених 
страхових договорів. 
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Рис. 1. Динаміка обсягу страхових премій із страхування життя, що надійшли від фізичних 
осіб, та доходів населення у 2011-2016 рр.*

*Джерело: розроблено за даними [6; 7].

Низька купівельна спроможність наших співвітчизників гальмує розвиток 
страхування життя. Вирішення цієї проблеми неможливе без проведення змін 
у всіх сферах економіки країни.

Водночас до важливих завдань вітчизняного ринку страхування життя 
належить активізація залучення грошових коштів заможного населення. 
Причиною відмови від послуг вітчизняних страховиків представниками вищого 
класу є слабкість страхового ринку України, в порівнянні із ринками 
економічно розвинених країн, недовіра до вітчизняного інституту страхування 
життя та невідповідність страхових послуг потребам і запитам цього сегменту 
покупців. Заможні українці ладні купувати поліс закордоном, долаючи 
при цьому юридичні труднощі та переплачуючи, але мати надійний та 
універсальний договір страхування, який практично неможливо придбати 
в Україні. Проте, як показують дослідження, у сучасних умовах в Україні 
прибутковість поліса накопичувального страхування життя в деяких випадках 
може конкурувати з прибутковістю депозитів у надійних банках, хоч суттєвим 
недоліком страхування є відсутність фонду гарантування, який наразі є основною
перевагою банківського депозиту в Україні [8, с. 132]. 

Зростанню ефективності функціонування ринку страхування життя 
в нашій країні сприятимуть: запровадження системи гарантування страхових 
виплат за договорами страхування життя; створення галузевої організації 
(бюро) зі страхування життя; оптимізація податкового законодавства, зокрема 
запровадження стимулів податкового характеру, що спонукатимуть 
страхувальників до придбання полісів страхування життя; удосконалення 
підходів до державного регулювання та нагляду за станом капіталу страховиків 
та його структурою відповідно до європейської практики (адаптація вимог 
директиви ЄС Solvency II [9]); оптимізація структури розподілу акумульованих 
страховиками коштів; запровадження нових страхових продуктів, прогресивних 
прийомів ризик-менеджменту тощо.

Отже, важливе значення страхування життя обумовлює необхідність 
модернізації цієї сфери та визначення пріоритетів розвитку. Передумовою 
подальшої активізації розвитку ринку страхування життя є підвищення рівня 
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економічного розвитку країни, основним показником якого є зростання 
валового внутрішнього продукту на душу населення.
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА СТАН ДЕРЖАВ
ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Найбільш актуальним питанням у контексті перспектив як економічного, 
політичного і соціального розвитку, так і кліматичних змін є дослідження 
взаємозв’язку між стихійними лихами і станом держав.

Дослідження останніх років підтверджують існування довгострокового і 
динамічного причинно-наслідкового зв’язку між станами крихкості держав і 
стихійними лихами [3; 5, 6; 8].

Ще в 2006 р. Комісія з регулювання цінних паперів Китаю визначила три 
негативних стани держав різного ступеню уразливості: крихке, кризове та 
провальне (табл.1).

Таблиця 1
Визначення стану держав, які використовуються CSRC [4]

Стан держави Характеристика стану держави

Крихкий (fragile 
state) 

Піддається кризам в одному або декількох его підсистемах і особливо 
уразливі перед внутрішніми й зовнішнімипотрясіннями, та міжнародними 
конфліктами

Кризовий (crisis 
state) 

Піддаються сильному стресу, так як діючі інститути не можуть 
протистояти і впоратися з конфліктами і потрясіннями. Існує небезпека 
державного колапсу

Провальний 
(failed state) 

Неможливість забезпечити функції безпеки і розвитку, не має ефективного 
контролю територій і кордонів, і більше не може створювати умови для 
власного існування

Варто зазначити, що в «крихкому» стані держава здатна зберегти 
інституційні механізми в різних сферах: економічній, соціальній і політичній 
не звертаючи увагу на збільшення стагнації, низькі темпи економічного 
зростання, збільшення нерівності, екстремальну фракційність. 

У кризовому стані нормативні інституціональні механізми уразливі 
до викликів конкуруючих інституційних систем з точки зору безпеки, розвитку 
і добробуту. До того ж, можуть виникнути і конкретні «кризи» усередині 
підсистем держави, такі як економічна та конституційна кризи, охорони 
здоров’я та громадського порядку.

Однак, «кризовий» стан не є абсолютним, це стан в даний момент часу, 
тому держава може вийти з кризи, або може залишатися в ній протягом 
відносно тривалого періоду часу або перейти в «провальний» стан, в якому 
деякі елементи держави, такі як місцеві державні організації, можуть 
продовжувати існувати.
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Індекс крихких держав (FSI), щорічно розраховується Фондом миру 
і є важливим інструментом, який визначає стан держави і виявляє обставини, 
які можуть стати причиною невдачі і привести до нестабільності держави [5]. 

Досліджуючи період з 1999–2011 рр. з використанням 8 структурних 
моделей VAR в більш ніж 63 країнах, що розвиваються, В. Раджі 
і П. Альбукерке [10] дійшли висновку про існування довгострокового 
і динамічного причинно-наслідкового зв’язку між стихійними лихами, 
станами крихкості, банківськими змінними і ВВП на душу населення. 
Результати дослідження вказують на те, що одне стандартне відхилення, 
наприклад, зниження рівня життя, може стати причиною високого рівня 
некредитоспроможності і більш високої ймовірності дефолту в країнах, 
що розвиваються, оскільки виникає широкомасштабний збиток, який виснажує 
запаси банків і збільшує кредитне плече. 

Також, результати досліджень вказують на те що стихійні лиха 
зменшують об’єми банківських депозитів і фінансової системи, а крихкість 
держави зменшує об’єми банківських депозитів і збільшує депозити фінансової 
системи. 

Функція імпульсного відгуку для ВВП на душу населення викликає 
подив, оскільки припускає, що стихійні лиха і крихкість держави істотно 
не впливають на економічну ефективність.

Подібні результати були отримані Ж. Кломп і Я. Де Хаан [8], які 
вказують на те, що вимоги до капіталу і контроль процесів знижують 
ймовірність дефолту в країнах, що розвиваються.

Отже, результати досліджень доводять, що крихкість держави впливає 
на ВВП на душу населення і банківські змінні на короткому горизонті, 
а причинно-наслідковий зв’язок між ВВП на душу населення, банківськими 
депозитами, депозитами фінансової системи і непрацюючими кредитами 
істотно сильніше, ніж причинно-наслідковий зв’язок банківських показників. 

Таким чином, досліджені короткострокові і довгострокові тенденції 
вказують на те, що необхідно враховувати зростаючий потенціал умов 
подальшої нестабільності і визнати, що внаслідок змін деяких змінних, 
наприклад, стихійного лиха або рецесії, можуть виникнути більш негативні 
наслідки з урахуванням існуючих раніше умов крихкості.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 
В УКРАЇНІ

Створення передумов економічного розвитку в Україні має відбуватися 
через поглиблення інституційних реформ і доповнення ринкових інструментів 
державною політикою, спрямованою на економічне зростання. Держава 
повинна через структурні зрушення у економіко-правових відносинах 
цілеспрямовано формувати інституційне підґрунтя для розвитку чутливості 
економіки до позитивних сигналів економічного зростання.

Конкурентоспроможність національної економіки багато у чому залежить 
від рівня внутрішніх витрат на виробництво. Значну частку цих витрат 
складають трансакційні витрати, котрі пов’язані із організаційними 
проблемами щодо ведення бізнесу, які залежать від тих правил господарської 
діяльності, що встановлює держава. Спрощення процедур для створення 
бізнесу, прозорість відносин з органами, на які покладені функції регуляторів, 
відсутність нераціональних витрат, пов’язаних з необхідністю обходити закони 

http://www.csrc.gov.cn/pub/
http://www.economics-ejournal.org/economics/
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(аби забезпечувати бажані прибутки) забезпечує сприятливі умови для 
підвищення конкурентоспроможності національного підприємництва.

Сучасна економічна наука виробила добре розвинену теорію 
неспроможностей ринку. Згідно з цією теорією до класичних неспроможностей 
ринку належать: проблема суспільних благ; проблема монополій; проблема 
зовнішніх ефектів; проблема інформаційної асиметрії. Це загальноприйняті 
підстави для втручання держави в господарську діяльність через проведення 
відповідної політики та застосування певних методів державно-політичного 
регулювання економічної сфери. Проте, варто мати на увазі, що ефективність –
не єдина суспільна цінність: людська гідність, економічна свобода та участь 
у прийнятті державно-політичних рішень також є повновартісними цінностями 
суспільного розвитку. До того ж неофіційні обмеження в сучасних економічних 
системах набувають все більшої значимості й спрямовані на координацію 
повторюваної людської взаємодії, серед яких – розширення, вдосконалення 
і видозмінювання офіційних правил, суспільно схвалені норми поведінки, 
добровільно обрані стандарти поведінки [1, с. 55–56].

Загалом, існування «провалів» ринку передбачає певний простір для 
регуляторної діяльності уряду. Але цей факт не гарантує, що конкретна 
регуляторна діяльність, що спрямована на виправлення ринкових «провалів», 
є обов’язковою і бажаною. Світова і вітчизняна практика засвідчує, що 
адміністрування стає небезпечним, коли воно не має економічного 
обґрунтування. Погляд, згідно з яким держава має переважне право на 
втручання в економічну сферу в тих випадках, коли вважається, що інтереси 
людей їй краще відомі, ніж самим людям, називається «патерналізмом». 
На практиці він призводить до нав’язування волі однієї частини суспільства 
іншій. Проте, як зазначають дослідники, існують окремі випадки, коли 
патерналізька політика є позитивною, але виокремити їх із загальної сукупності 
факторів практично неможливо [2, с. 114]. 

Сучасна регуляторна політика в Україні спрямована на вдосконалення 
правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних 
відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади 
та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання 
держави в діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод 
для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку 
та в спосіб, що встановлені Конституцією України [3] та законами України. 

Стаття 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» (№ 1160-ІV від 11.09.03)[4] декларує такі 
принципи регуляторної політики:

-доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання 
господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

-адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання 
господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим 
вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;
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- ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного 
акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально 
необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу 
інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

- передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідальність
її цілями державної політики, а також планам з підготовки проектів 
регуляторних актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати 
планування їхньої діяльності;

- прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх 
регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами 
ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку 
фізичним та юридичним особам, їх об’єднанням, обов’язковість і своєчасність 
доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної 
діяльності.

Виконання кожного регуляторного акту вимагає від суб’єкта господарювання
певних витрат. Характер цих витрат у різних регуляторних актів істотно 
відрізняється. Так виконання вимог регулювання може передбачати додаткові 
витрати часу і грошей. Насамперед, додаткові витрати коштів також можуть 
мати різний характер: витрати на придбання обладнання, проведення 
експертизи. Крім того, витрати можуть бути як прямими, так і непрямими. 
Наприклад, виконання вимог певного регуляторного акту може не припускати 
зростання витрат підприємства, але в той же час може істотно вплинути 
на розмір прибутку такого підприємства. Зокрема до таких актів належать ті, 
які встановлюють заборону на здійснення певних видів підприємницької 
діяльності.

Під час здійснення господарської діяльності більшість суб’єктів 
господарювання оцінюють, що для них вигідніше: виконувати вимоги 
регуляторного акту та нести відповідні витрати, або не виконувати та одержувати
штрафні санкції. Розмір санкцій за невиконання вимог регуляторного акту, 
скоригований на ймовірність застосування санкції, являє собою ціну 
невиконання приписів акту.

Аналіз характеристик регуляторних актів, перш за все, має бути 
спрямований на виявлення тих з них, які мають істотний вплив на інтереси 
підприємців та на розвиток бізнес-середовища. Однак, кількість відібраних 
актів за цими характеристиками може бути досить значною. Тому необхідно 
ввести ще один критерій відбору, що дасть можливість звузити кількість актів, 
які є пріоритетними для перегляду. Таким критерієм характеристикою є 
економічний ефект дії регуляторного акту з точки зору суб’єктів 
господарювання. Потрібно зауважити, що мається на увазі тільки попереднє 
визначення економічного ефекту на основі аналізу вигід і витрат, які виникають 
для чітко визначеної сфери господарської діяльності. Тобто необхідно зробити 
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аналіз вигід і витрат тільки з точки зору суб’єктів господарювання. Можна 
обмежитися лише визначенням розміру витрат для суб’єктів господарювання. 
Природно, проведення такого аналізу потребуватиме певного часу, проте, 
отримані дані можна буде використовувати в подальшому, більш розгорнутому 
аналізі вигід і витрат регуляторного акту, що дозволить заощадити ресурси 
в майбутньому.

Недоліком будь-якої оцінювальної системи є обмежена можливість 
охоплення всіх показників. У даному випадку – це неспроможність виявити всі 
групи, які зазнають впливу тієї чи іншої політики. Найчастіше не помічаються 
так звані «мовчазні невдахи» – люди, які не спроміглися протестувати проти 
тої політики, що завдала їм збитків. «Мовчання» досить часто пов’язане 
з неочікуваністю факту збитків – такий собі шоковий ефект. Інша ситуація, коли 
збитки не пов’язуються з даною політикою. Своєрідним «мовчанням» є 
неврахування інтересів майбутніх поколінь [5, с. 471–475].

Регуляторна політика – це певне втручання в процеси, що відбуваються 
в соціально-економічних системах. Насамперед, соціально-економічні системи 
є одними з найскладніших для моделювання. Це обумовлюється такими 
чинниками, як здатність елементів системи впливати на саму модель через 
фактичне редагування вихідних даних, здатність міняти умови розвитку, 
відсутність нормативів поведінки в нестандартних ситуаціях тощо. Тому 
результат дії регуляторних актів може бути неочікуваним, увійти в дисонанс 
з мотивами регулювання.

Формулювання пріоритетів поточної регуляторної політики передбачає 
розуміння, що соціально-економічні системи є неврівноваженими системами, 
що змінюються і характеризуються єдністю стійкості і нестійкості, і саме 
нестійкість може реально впливати на поведінку системи, виявлятися, 
наприклад, у соціальному розшаруванні, економічній і політичній конкуренції, 
в різних підходах до формування інвестиційної політики. Ситуація на ринку 
формується під впливом дій не тільки окремих бізнес-структур, а також під 
впливом рішень органів влади як центральних, так і місцевих, що проводять 
регуляторну політику.
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ОСОБЛИВОСТІ УЗГОДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
В УКРАЇНІ

Україна конституційно позиціонується як соціальна держава, що передбачає
її соціально орієнтований розвиток, основна суть якого полягає в тому, 
що ринкові механізми забезпечують дохід громадянам внаслідок економічної 
активності, в той час як держава надає допомогу тим верствам населення, 
які позбавлені такої можливості. При цьому оптимальним видається стан 
суспільства, в якому якомога менше людей потребує соціальної підтримки.

Принципи сталого розвитку найбільш повно відповідають цілям побудови 
соціальної держави, оскільки в якості наріжного положення сталий розвиток 
декларує комплексний підхід до одночасної і збалансованої взаємодії 
економічних і соціальних складових суспільного зростання.

Очевидно, що ефективний поступ економічної системи забезпечує 
необхідну соціальну ефективність шляхом збільшення інвестицій в соціальну 
сферу. Забезпечення якраз оптимального рівня соціальної ефективності є 
основною метою управлінської функції держави. Концептуально соціальна 
ефективність полягає у неперервному підвищенні якості життя населення 
шляхом встановлення рівноваги між економічною ефективністю і соціальною 
справедливістю.

Узгодження соціальних та економічних пріоритетів має базуватися 
на уявленні, що соціальні витрати не можна розглядати як благодійність, 
що гальмує економічний розвиток шляхом демотивації економічної активності, 
а як вкладення в основну цінність суспільства – людський розвиток.

Взаємоприйнятним компромісом між необхідністю економічного росту 
і соціальними витратами може стати досягнення збалансованості витрат 
на основі зменшення реципієнтної бази державної соціальної допомоги шляхом 
стабілізації кількості отримувачів через недопущення їх механічного приросту, 
в тому числі шляхом їх залучення до активної економічної діяльності.

У 2017 р. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
підготовлено Національну доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна», яка надає 
бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку, які були 
затверджені на згаданому Саміті ООН. З використанням широкого кола 
інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів було розроблено 
національну систему цілей сталого розвитку (86 завдань національного 
розвитку та 172 показники для їх моніторингу), що має забезпечити міцну 
основу для подальшого планування розвитку України та моніторингу стану 
досягнення цілей сталого розвитку [5]. Аналіз цього документу дозволяє 
виокремити заходи, впровадження яких найбільшою мірою сприятиме 
раціональній оптимізації соціальних витрат.
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Аналіз Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» дозволяє 
визначити адаптовані до мети сталого розвитку найбільш пріоритетні заходи, 
які сприятимуть оптимізації системи соціального захисту та знаходженню 
на цій основі консенсусу з економічними пріоритетами розвитку України. Разом 
з цим, статус зазначеного документа має рекомендаційний характер для органів 
влади і, відповідно, не дає уявлення про реальне планування реалізації цих 
заходів в Україні. Для отримання такої інформації доцільно вивчити поточні 
планувальні документи державних органів виконавчої влади. Найбільш 
показовим з цієї точки зору є середньостроковий План пріоритетних дій уряду 
до 2020 р., який, серед іншого, передбачає поліпшення надання державної 
соціальної підтримки. Також декларується забезпечення інклюзивності 
економічного зростання, що передбачає отримання вигоди від збагачення країни 
кожним громадянином і відповідно зменшення соціальної нерівності та напруги 
в суспільстві [2].

Зазначеним документом передбачено також Створення ефективної 
системи надання соціальної підтримки населенню, що дасть можливість 
забезпечити адресний підхід до надання соціальної допомоги малозабезпеченим 
громадянам та запровадити комплексний підхід до розв’язання проблем 
найбільш вразливих верств населення, сприяти їх соціальній інтеграції 
та подоланню бідності. 

Таким чином необхідно зазначити, що плани діяльності Уряду в цілому 
відповідають принципам сталого розвитку, але заплановані заходи потребують 
більш чіткого формулювання і відображення в системі індикаторів досягнення 
поставлених завдань.
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНОСТЮ БАНКІВ

Оцінка ефективності інноваційної діяльності вітчизняних банківських 
установ є надзвичайно актуальним і практично важливим завданням, рішення 
якої буде сприяти мінімізації ризиків від впровадження банківських інновацій. 
У теорії і практиці управління ще не сформований загального підходу до оцінки 
економіко-соціальної ефективності інноваційного менеджменту банківських 
установ, а теоретико-методологічний рівень вирішення даного питання не дає 
змоги підвищити результативність економічної діяльності суб’єктів 
банківського сектора економіки. Важливим в цьому контексті подальше 
дослідження методологічних аспектів, зокрема, розгляд і уточнення 
термінологічного апарату і вибір методів оцінки ефективності інноваційної 
діяльності банківських установ.

Банки України, що функціонують в умовах негативного впливу 
політичних і економічних кризових явищ, структурних дисбалансів в економіці, 
інфляції і знецінення національної валюти, повинні приймати стратегічні 
рішення для виконання завдань капіталізації, підвищення фінансової стійкості 
та прибутковості. Одним із стратегічних інструментів вирішення зазначених 
завдань є активізація інноваційної діяльності та на її основі – підвищення 
ефективності банківського бізнесу, тому дослідження тенденцій розвитку 
банківських інновацій та визначення специфіки цього напрямку в діяльності 
вітчизняних банків є актуальним.

Поняття «інновації» за своєю суттю означає нововведення. Інновації 
передбачають не тільки створення нового, а і його одночасну практичну 
реалізацію. Період від виникнення новації до її перетворення і використання 
в нововведення називається життєвим циклом інновації. Практичне 
використання наукового, науково-технічного, інтелектуального результату 
є сутністю інноваційної діяльності, компонентами якої є новації, інвестиції 
та час, необхідні для перетворення новацій у нововведення, та інновації.

Більш широким за змістом є інноваційний процес, який охоплює інноваційну
діяльність, етапи життєвого циклу інновацій, фінансування нових розробок. 
Отже, інноваційний процес полягає в одержанні та комерціалізації прогресивних
техніко-технологічних і соціально-економічних розробок. Інноваційний процес 
охоплює період приблизно в 3–5 років і більше, тому потребує середньо-
і довгострокових інвестицій.

Варто зазначити, що в сучасних умовах розвиток банківського бізнесу 
нерозривно пов'язаний з автоматизацією, впровадженням новітніх технічних 
засобів і передових банківських технологій по просуванню на ринок 
банківських продуктів і послуг, а також з пошуком інструментів, що 
підвищують привабливість банківських послуг, чому сприяють інновації. 
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Ми вважаємо, що метою прийняття інновацій в роботу кожного підприємства 
і галузі в цілому є не тільки отримання прибутку, але і пристосування до змін 
ринкової кон'юнктури, підтримка конкурентоспроможності, зниження операційних
витрат і підтримки високих показників надійності і платоспроможності.

На нашу думку, питання, пов’язані із забезпеченням ефективності 
інноваційної діяльності вітчизняних банківських установ потрібно розглядати 
в наступних основних напрямках:

- по-перше, оптимальна організація інноваційного процесу, який повинен 
бути у відповідності формалізованим, видимим і документованим. С. Єгоричева 
звертає увагу, що навіть в провідних банках України тільки починається 
інституціалізація інноваційної діяльності, тобто створення відповідних 
структур, цілеспрямовано займаються організацією інноваційних процесів, 
розробкою правил, регламентів, схем взаємодії, механізмів реалізації, контролю, 
моніторингу інноваційних процесів [1, с. 54];

- по-друге, наявний потенціал інноваційного розвитку банків, який залежить 
від наступних факторів: можливостей банків та їх ресурсного потенціалу, 
залежать від макроекономічної ситуації, стану ринків і субринков, які беруть 
участь у формуванні довгострокових і короткострокових банківських ресурсів, 
необхідних для забезпечення ефективної інноваційної діяльності банків; 
ємності ринку і потенціалу зростання; необхідних ресурсів для розширення 
ринку; прибутковості субринков, конкуренції [2, с. 64]. Наведений перелік 
чинників слід доповнити наявністю персоналу, їх кваліфікацією, винахідливістю
і таланту. Після того, як ідея прийнята, інноваційна діяльність перетворюється 
в наполегливу, цілеспрямовану роботу, яка залежить від професіоналізму 
і компетентності працівників;

- по-третє, захоплення лідируючих позицій, інакше сприятливими 
можливостями можуть скористатися конкуренти, а також передбачати 
досягнення економічного ефекту. Для цього можуть використовуватися 
найрізноманітніші стратегії, орієнтовані як на лідерство на ринку, в певній 
галузі, так і на пошук відносно невеликий «екологічної наші» в певному 
процесі або на ринку, які забезпечать досягнення економічного ефекту, який ми 
пов'язуємо з підвищенням віддачі на одиницю вкладених ресурсів, зміцнення 
ринкової позиції, зростанням рентабельності діяльності, зниженням ризиків 
і підвищенням стабільності [3, с. 345]. Важливо також отримання соціального 
і стратегічного ефектів. Соціальний ефект проявляється в підвищенні корисності
та доступності банківських послуг, зниження їх вартості для клієнта, зручності 
отримання послуг. Стратегічний ефект оцінюється успішністю реалізації 
інноваційних стратегій, конкурентними перевагами, лідерство на ринку, 
досягненням поставлених стратегічних цілей тощо.

Ми вважаємо, що сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних 
елементів, які беруть участь в управлінні банківськими інноваціями, утворюють 
систему управління інноваційною діяльністю банку, основними елементами 
якої є: суб’єкти, об’єкти управління, принципи, функції, методи управління 
та управлінські рішення.
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Для того, щоб визначити рівень інноваційного розвитку банку і оцінити 
ризики, визначити, наскільки банк є фінансово надійним не тільки сьогодні, 
але і в майбутньому, спрогнозувати можливі перспективи розвитку, необхідні 
нові підходи до управління ризиками і ефективністю інноваційної діяльності, 
які б враховували особливості впровадження банками новітніх технологій 
та обсяги наданих інноваційних послуг, ризики за цими операціями та їх 
прибутковість. Існуючі на сьогодні форми звітності, зокрема і фінансова 
звітність банків, не містять даних про їх інноваційної діяльності, а стосуються 
традиційних операцій банків, в основному залучення коштів і вкладення їх 
в активні операції, формування резервів за активними операціями, дані про 
кореспондентські відносини банків та ін.

Отже, в сучасних умовах інноваційну діяльність комерційних банків 
неможливо уявити без визначення та структуризації інноваційних стратегій. 
Необхідно розрізняти загальну корпоративну стратегію банка та її окремі 
складові: фінансову, маркетингову, інноваційну, яку визначають як генеральну 
лінію поведінки банку з приводу використання інновацій в її діяльності.

Інноваційні рішення охоплюють сферу управління банком в цілому, його
відділень та онлайнових офісів. Інноваційні підходи необхідні і при організації 
взаємовідносин з клієнтами, наприклад, при визначенні кредитоспроможності 
позичальників і її прогнозуванні, оскільки така оцінка є необхідною для 
якісного управління ризиками. Об’єктивна необхідність розробки і впровадження
банками системи управління інноваціями обумовлена тим, що інноваційна 
діяльність банків є в сучасних умовах основним механізмом підтримки 
рентабельності всієї діяльності банку відповідно до процесів, що відбуваються 
в економіці держави.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

У сучасних умовах господарювання України та стрімкого переходу 
до ринкової економіки, конкурентоспроможність країни набуває важливого 
значення. Конкурентоспроможність слід сприймати як інструмент, що допомагає
досягненню мети, тобто загального підвищення добробуту. Щоб стати 
ефективним інструментом зміцнення економіки країни, конкурентоспроможність
слід диференціювати за територіальною ознакою. Тобто загальний стан 
конкурентоспроможності країни, формується за рахунок розвитку її 
адміністративно-територіальних одиниць: регіонів, областей, районів, сіл, 
селищ, територіальних об’єднань, та ін.

Конкурентоспроможність країни – це здатність країни створити 
внутрішні та зовнішні умови, що дають змогу її бізнесу виробляти товари 
та послуги, які витримують випробування міжнародними ринками, а її 
населенню – постійно підвищувати доходи та якість життя. Інакше кажучи, 
конкурентоспроможність країни – це її здатність забезпечити стабільне 
економічне зростання [1, с. 51]. 

На даному етапі реформування України, коли децентралізація 
визначається як одним із основних векторів економічних зрушень, проблеми 
конкурентоспроможності регіонів виносяться на новий рівень. Важливу роль 
відіграє також галузь яка забезпечує рівень конкурентоспроможності регіону. 
Галузевій структурі народного господарства нашої держави притаманні 
певні міжгалузеві пропорції, виробничі зв’язки, що постійно посилюються 
і розширюються. Відбувається процес інтеграції різних стадій виробництва 
і розподілу тієї чи іншої продукції. У народному господарстві України 
спостерігається взаємодія галузей у складі інтеграційних структур – міжгалузевих
комплексів. [ 2, с. 4–7]. 

Одним з таких найбільш потужних і багатогалузевих комплексів 
є аграрно-промисловий. Це складний комплекс виробництва, що об'єднує різні 
галузі народного господарства. Агропромисловий комплекс України є складовою
національного господарства та виступає єдиною цілісною виробничо-
економічною системою, що об'єднує низку сільськогосподарських, промислових, 
науково-виробничих і навчальних галузей, спрямованих на одержання, 
транспортування, зберігання, переробку та реалізацію сільськогосподарської 
продукції. 

За своїм складом та структурою він відрізняється від інших міжгалузевих 
комплексів і визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя 
населення, продовольчу безпеку та забезпечення промисловості 
сільськогосподарською сировиною. Для АПК головним засобом виробництва 
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є земля, на якій вирощується сільськогосподарська продукція та сировина для 
виробничого та невиробничого споживання.

Важливу роль у розвитку сільського господарства регіону займає 
розвиток фермерських господарств. Держава повинна запровадити заходи, які б 
сприяли збільшенню кількості такого виду господарств, адже за даними 
статистики, в Україні спостерігається тенденція до зменшення кількості 
фермерств.

Фермерське господарство являє собою форму ведення господарства, яка 
передбачає наявність власної землі та засобів виробництва, а також самостійно 
здійснюють вибір виду господарської діяльності та несуть повну відповідальність
за результати своєї діяльності. Для збільшення кількості фермерських 
господарств, які своїм формуватимуть рівень розвитку регіону та його 
соціально-економічний стан, необхідно сформувати відповідну законодавчу 
базу, яка б гарантувала фермерові підтримку держави та захист від посягань 
на його власну справу та засоби виробництва. Тобто, державі необхідно 
сформувати умови при яких селянин матиме змогу створити власне фермерське 
господарство, обрати вид діяльності та господарювати у доступних умовах.

Найважливішою проблемою при створенні фермерських господарств 
є відсутність стартового капіталу, на основі якого можна було б побудувати 
ефективно функціонуюче виробництво. Цю проблему можна усунути шляхом 
надання підприємцям вигідних кредитів. Потрібно забезпечити гарантії збуту 
всієї виготовленої сільськогосподарської продукції за вигідними цінами; 
створити умови за яких фермерські господарства матимуть можливість 
змінювати свою технічну базу на сучаснішу [3, с. 3–13]. 

Сьогодні фінансово-економічна підтримка аграрного сектора здійснюється
переважно через комплекс програм, кожна з яких має на меті підвищення 
ефективності виробництва та дохідності товаровиробника. При цьому, через 
брак коштів Державного бюджету України, ця підтримка на 80% здійснюється 
за рахунок сприятливої податкової політики, що є непрямою формою 
субсидіювання галузі.

Також варто відмітити, що на гальмування рівня розвитку сільського 
господарства регіону впливають такі фактори: слабка система інфраструктури, 
нестабільна політична та економічна ситуація, висока зношеність техніки, 
нестабільність та не прогнозованість цін на паливо, відсутність дієвої 
державної закупівельної політики, низька технологія виробництва, яка дозволяє 
іноземним конкурентам заполонити вітчизняний ринок, часто дешевими 
і сумнівної якості товарами,низьковрожайні рослини, які займають значні 
посівні площі, сільським господарством переважно займають люди похилого 
віку, тому що уряд не дає ніякої матеріальної допомоги для залучення молодих 
людей [4, с. 43]. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності регіону через призму 
сільського господарства, необхідне здійснення таких заходів:
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 впровадження перспективних агротехнологій, а отже підвищення 
продуктивності виробництва, зниження витрат на одиницю продукції, 
зміцнення її конкурентоспроможності;

 поліпшення якості землі та її використання за рахунок впровадження 
правильних сівозмін, збільшення маси добрив, насамперед органічних;

 боротьба зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур за 
рахунок новітніх технологій та розробок, що дає змогу зберегти значну 
частину вирощеного врожаю;

 проведення комплексу заходів з охорони та раціонального використання 
ґрунтів;

 інтенсифікація сільського господарства шляхом механізації та комп'ютеризації
виробництва, хімізації, меліорації, інтенсивного розвитку біотехнології 
у рослинництві;

 у тваринництві інтенсифікація досягається завдяки використанню досягнень 
генетики і селекції, поліпшення кормової бази тощо;

 формування високоосвічених професійних кадрів;
 мінімізація втрат сільськогосподарської продукції при її збиранні, 

транспортуванні, зберіганні та переробці.
Виходячи із запропонованих заходів, можна сказати, що для покращення 

стану сільського господарства на регіональному рівні, потрібно оновлення 
матеріально-технічної бази, використання якісних посівних матеріалів та засобів
обробки, що можна зробити через залучення інвесторів. Також, важливою 
складовою розвитку сільського господарства є залучення висококваліфікованих 
та мотивованих кадрів, зацікавлених у розвитку даної галузі.

Висновки: сільське господарство є конкурентноздатною галуззю, 
оскільки Україна має потужний агропромисловий потенціал, а також володіє 
сприятливими кліматичними умовами і якісними земельними ресурсами, 
наявність яких свідчить про можливість підвищення конкурентоспроможності 
країни в цілому.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОСНОВ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ

Враховуючи той факт, що Україна є державою, яка приймає значну 
кількість мігрантів, формування стратегічних основ збалансованої політики 
інтеграції має особливе значення. Для того, щоб політика соціально-
економічної інтеграції мігрантів була ефективною, вона повинна спиратися 
на надійну інформаційну та концептуальну основу.

Аналіз теоретичних напрацювань з цього питання надав змогу констатувати, 
що інтеграція визначається як динамічний, тривалий двосторонній процес 
взаємного пристосування громад мігрантів, з одного боку, і всього населення 
країни, з іншого, результатом якого є отримання всіма рівних громадянських, 
соціальних та економічних можливостей. Інтеграція означає, що суспільство, 
яке приймає мігрантів, має створити умови для їх повного залучення 
в економічну, соціальну, культурну та політичну сферу життя [1; 2].

Як свідчать результати досліджень, сучасні мігранти стикаються 
з різноманітними перешкодами, як у формі юридичних та адміністративних 
вимог до в’їзду й перебування, так і через брак можливостей повною мірою 
скористатися своїми громадянськими та соціально-економічними правами, 
що заважає їм адаптуватись у приймаючих країнах та інтегруватись у суспільства
цих держав. 

Варто зазначити, що в Україні триває робота з формування державної 
політики щодо соціально-економічної інтеграції мігрантів. Однак сьогодні 
імміграційна політика в цілому і політика інтеграції, як її складова, стикаються 
з певними соціокультурними обмеженнями. Серед основних з них варто
відзначити наступні: недостатня участь мігрантів у повсякденному соціальному
і культурному житті; слабка обізнаність з боку мігрантів стосовно традицій, які 
мають місце в країні; специфічний історичний досвід і традиції міжкультурних 
взаємодій з приймаючим населенням; стереотипи і особливості суспільної 
свідомості населення.

Необхідно зауважити, що забезпечення соціально-політичної стабільності, 
постійний моніторинг і контроль взаємовідносин мігрантів і населення 
приймаючих країн, попередження конфліктних ситуацій є умовою дієвої 
імміграційної політики, а її стрижнем – адаптація трудових мігрантів і їх 
інтеграція.

Саме допомога в інтеграції іноземців, які знайшли притулок в Україні, 
відповідає не лише їхнім інтересам, а й національним інтересам нашої держави. 
Виходячи з реалій сьогодення, метою регульованої імміграції до України 
має бути не подолання депопуляції, а уповільнення її темпів. Особлива увага 
має бути приділена інтеграції нових іммігрантів у суспільство. 
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Акцентуючи увагу на внутрішній міграції необхідно зазначити, що 
з вимушеним переміщенням громадян пов’язано ряд викликів, які виявляються 
у зростанні навантаження на локальних ринках праці, існуванні проблем 
розміщення, працевлаштування, медичного обслуговування, доступу до освіти, 
культурної та соціальної реінтеграції. Соціальні та економічні проблеми 
супроводжуються погіршенням психологічного стану населення, яке стикається 
з проблемами внутрішнього переселення.

Отже, є необхідність у формуванні й реалізації маркетингової стратегії 
соціально-економічної інтеграції та адаптації мігрантів, як складової 
комплексної політики інтеграції і адаптації мігрантів. Серед основних цілей цієї 
маркетингової стратегії слід виокремити наступні: привернення суспільної 
уваги до питань інтеграції мігрантів, в тому числі і внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) у приймаючі громади, їх потреб та існуючих проблем; привернення 
уваги суспільства до розв'язання проблем мігрантів; підвищення рівня
толерантності приймаючих громад до них. 

Стратегія визначає напрями впровадження інструментів маркетингу задля 
проведення регулярних досліджень, формування і організації системних 
інформаційних кампаній в рамках комплексної політики інтеграції і адаптації
мігрантів, розробки комунікаційних (інформаційних) платформ, що мають 
надавати мігрантам, приймаючим громадам та суспільству в цілому необхідну 
інформацію, побудови комунікативної взаємодії з місцевими громадами, 
органами державної влади

Формування і реалізація стратегії має здійснюватись у декількох 
напрямах, відповідно до яких формуються комплекси заходів:
1. Дослідження проблем та потреб мігрантів (в тому числі ВПО) і місцевих 

громад на територіях розселення. Серед заходів в рамках даного напряму 
слід відзначити наступні:

- дослідження потреб мігрантів (зокрема ВПО) з метою отримання відповідної 
інформації і виявлення проблем, які перешкоджають інтеграції; 

- дослідження проблем та потреб місцевих громад на територіях розселення; 
- сегментація мігрантів (зокрема ВПО) з метою забезпечення безпосереднього 

впливу інтеграційних заходів підтримки на тих, хто потребує їх найбільше, 
(пропонується зосередитись на задоволенні потреб конкретних груп 
населення, врахування їх індивідуальних особливостей (діти, молодь, 
інваліди, літні люди тощо).

2. Формування позитивного іміджу мігрантів, подолання негативних 
стереотипів, побудова взаєморозуміння між мешканцями приймаючих 
громад та мігрантами. Основними заходами є: 

- інформування про внесок мігрантів, зокрема і ВПО в розвиток приймаючих 
громад;

- інформування населення приймаючих громад та населення країни в цілому 
про міграційні процеси, в тому числі і стосовно ситуації з внутрішнім 
переміщенням населення;
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- висвітлення особливостей культурних традицій в країнах походження 
мігрантів;

- висвітлення проблем, з якими стикаються мігранти, зокрема і вимушені, 
акцентування уваги на спільних проблемах мігрантів і мешканців 
приймаючих громад;

- підтримка соціального діалогу в громадах за участю мешканців приймаючих 
громад, мігрантів, громадських об'єднань;

- публікація в ЗМІ позитивного досвіду адаптації мігрантів.
3. Комунікативна взаємодія між мігрантами та місцевим населенням, залучення 

мігрантів до суспільного життя місцевих громад. Серед заходів в рамках 
даного напряму слід відзначити наступні:

- інформування мігрантів про можливості працевлаштування, наявні програми 
підтримки зайнятості, тренінги, круглі столи, гранти на відкриття власної 
справи;

- заохочення до участі в суспільному житті громади шляхом інформування про 
можливості співробітництва та партнерства з інститутами громадянського 
суспільства, місцевими органами влади та мешканцями приймаючих громад, 
можливості волонтерства, участі в зборах громади, громадських слуханнях 
тощо;

- створення платформи для неурядових організацій, державних органів тощо, 
які займаються питаннями мігрантів, зокрема і ВПО для систематизації 
їхньої діяльності, розробки спільних проектів;

- залучення мігрантів до соціально-культурного життя громади шляхом 
інформування про соціально-культурні заходи з облаштування території, 
місцеві свята та традиції тощо;

- реалізація проектів із соціального згуртування населення: проведення
концертів, фестивалів, виставок майстер-класів, клубів за інтересами,
спортивних заходів проведення семінарів, круглих столів, екологічних
ініціатив.

4. Комунікативна взаємодія між мігрантами та органами державної влади. 
Основними заходами є: 

- формування і реалізація ефективної системи розповсюдження інформації 
з питань мігрантів, зокрема і ВПО, державними органами, висловлення 
позиції щодо взаємодії;

- інформування мігрантів щодо їх прав, можливостей реалізації цих прав, 
джерел та ресурсів отримання допомоги;

- формування і реалізація ефективної системи комунікацій для обміну 
інформацією між діаспорами (ВПО), громадою, органами виконавчої влади;

- реалізація проектів щодо проведення виставок-ярмарків з метою просування
продукції підприємців та підприємств з числа мігрантів (ВПО), інформаційна
підтримка таких проектів

Результатом реалізації цієї стратегії має стати запровадження 
комплексного підходу до формування політики інтеграції і адаптації мігрантів, 
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забезпечення узгодженості дій органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у цій сфері.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сучасні підходи до оцінки ефективності використання підприємницького 

потенціалу регіону (ППР) базуються на врахуванні типу економічного розвитку 
регіону та низки чинників, які формують особливі умови господарювання: 
глобалізація, регіоналізація, неоіндустріалізація, інклюзивність розвитку, 
креативізація, дигіталізація, віртуалізація економіки та пріоритет сталого 
розвитку. Актуальність оцінки ефективності використання ППР зумовлена 
ще й стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку України 
на період 2014–2020 рр. [1]: ціль 1 – підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів, яка полягає у створенні оптимальних умов для розкриття регіонами 
власного потенціалу та ефективного використання конкурентних переваг 
регіональної економіки; ціль 2 – територіальна соціально-економічна інтеграція 
і просторовий розвиток, передбачають: виконання заходів, спрямованих 
на вирішення актуальних проблемних питань недопущення поглиблення 
регіональних диспропорцій у доступі населення до базових соціальних, 
комунальних, адміністративних, транспортних, інформаційних та інших послуг; 
створення умов для співробітництва регіонів.

Під ППР розуміють складну, динамічну, поліструктурну систему, яка 
являє собою різницю між локалізованими у господарському середовищі 
соціально-економічними ресурсами і суб’єктами підприємницької діяльності 
з їх капіталами, що впливає на стабільний розвиток і ефективне відтворення 
економічного простору [2, c. 73]. 

Згідно іншого наукового підходу, під підприємницьким потенціалом 
розуміють здатність суб’єктів господарювання випускати конкурентоспроможні

http://www.enaro.eu/dsip/
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товари та послуги, що задовольняють потреби, а також забезпечують розвиток 
виробництва шляхом його організації, сприяти кількісному і якісному росту 
споживання. Реалізація підприємницького потенціалу передбачає повне 
розкриття вартісних зв’язків і провадження ринкових принципів 
господарювання, в тому числі розвиток конкурентоспроможного середовища 
[3, c. 63].

Одним з актуальних завдань регіональної економічної політики є створення
оптимальних економічних умов для формування підприємницького потенціалу. 
Зазначимо, що ефективність ППР враховує не лише результат підприємницької 
діяльності (як відношення прибутків до витрат), а й розглядає умови, за яких 
її було досягнуто. Зазначимо, що зміна просторової організації економіки 
передбачає формування нових умов підприємницького середовища, для якого 
притаманні економічна свобода, високий рівень ризику здійснення 
підприємницької діяльності, конкуренція, зміна мотивації впливає на можливості
реалізації підприємницького потенціалу. 

Зміна стратегічних пріоритетів у просторовій організації економіки 
України сформувала низку викликів для підприємницької активності регіону. 
Просторова організація економіки включає комплекс процесів цілеспрямованої 
економічної діяльності суб'єктів підприємництва на певній території і виступає 
як результат такої діяльності в минулому і сучасному, як механізм розміщення 
нових об'єктів, як система відносин між суб'єктами господарювання і місцевими
владами та громадами, як форма просторової інтеграції виробництва [4].

Загальне покращення ефективності реалізації ППР може відбуватися 
за раціональнішого використання його окремих складових, а також за умов 
оптимізації просторової організації економіки. Недооцінювання чинника 
просторової організації економіки у визначенні ефективності ППР дещо знижує 
адекватність заходів з підвищення рівня реалізації ППР.

Алгоритм оцінки ефективності ППР передбачає виконання певних етапів 
дослідження:

1. Визначення мети та завдань оцінки ефективності ППР в умовах змін 
просторової організації економіки.

2. Вибір методів оцінки ефективності ППР з врахуванням змін просторової 
організації економіки.

3. Обґрунтування системи показників оцінки ефективності ППР.
4. Розрахунок ефективності використання ППР та ранжування регіонів 

за інтегральним значенням.
5. Розробка заходів з оптимізації ППР.

Метою оцінки ефективності реалізації ППР є визначення актуального 
стану розвитку підприємництва та визначення потенційних резервів для 
розробки адекватної регіональної політики просторового розвитку та формування
диференційованих підходів до підтримки підприємницької діяльності. 
Завданнями оцінки ефективності ППР є оцінка передумов формування ППР; 
оцінка ефективності використання ППР; розробка заходів з оптимізації ППР. 
Просторова організація економіки протягом певного часу визначається 
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соціально-економічними законами та способом виробництва матеріальних благ, 
а відповідно зазнає певних еволюційних та революційних змін. Як зазначають 
науковці, рівень розвитку продуктивних сил і особливості розвитку суспільства 
мають визначальний вплив на зміну концепції просторової організації 
економіки. Відтак просторовий розвиток виробництва є об’єктом регулювання 
держави [5, с. 173].

На другому етапі варто обґрунтувати методи оцінки ефективності 
використання ППР. Методами оцінки ефективності використання ППР 
є експертний, рейтинговий, бальний, індексний, метод порівняння та ін. Їх вибір
залежить від цілей оцінки, повноти вихідної інформації, специфіки складових 
елементів ППР тощо. Використання певних методів оцінки має свої переваги 
та недоліки, зазвичай використання бального методу передбачає значний 
суб’єктивізм та не дає можливості адекватного застосування математичного 
апарату дослідження, хоча лише статистичний підхід не пояснює низки 
регіональних відмінностей у використанні ППР. Метод SWOT-аналізу також 
можна використовувати для оцінки ефективності ППР, адже він включає аналіз 
сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз для вдосконалення 
потенціалу, формування його оптимальної структури потенціалу на базі 
синергетичної взаємодії його складових відповідно до стратегічних цілей 
[6, с. 46]. Тому варто синтезувати методи оцінки та правильно інтерпретувати 
отримані результати. Одночасне застосування різних методів підвищує 
коректність дослідження в умовах обмеженого доступу до даних.

На третьому етапі обирається система показників оцінки ефективності 
використання ППР. Система показників складається з окремих елементів ППР, 
які зводяться далі в інтегральний показник. У науковій літературі існують 
різні компоненти ППР. Наприклад, А. Чайкіна виділяє такі структурні 
компоненти: демографічні і трудові, фінансові та виробничі, інформаційні 
і зовнішньоекономічні ресурси [2, c. 73]; за іншим підходом складовими ППР 
визначають виробничий, комерційний, фінансовий та комунікативний 
потенціали; складовими ресурсного потенціалу регіону є інституційний, 
виробничо-технологічний, кадровий, фінансовий, правовий [7]. Найбільшу 
кількість складових підприємницького потенціалу містить методика О.Н. Булакіної: 
трудовий, виробничий, податковий, інвестиційний, інфраструктурний, ділової 
активності та інноваційний [3, с. 63].

На наступному етапі здійснюється розрахунок ефективності використання
ППР та ранжування регіонів за інтегральним значенням. А на завершальному 
п’ятому етапі передбачається розробка заходів з оптимізації ППР, що включає 
розробку певної регіональної політики. Зазначимо, що при оцінці ефективності 
ППР недостатньо врахованим є динамічний чинник просторової організації 
економіки, а тому до структури ППР варто додати особливості просторової 
організації економіки, яка проявляється певними формами організації, як 
окрему його складову: просторово-інтеграційний потенціал, що виявляє 
здатність підприємств до інтеграції, співробітництва, локалізації в регіоні 
за певних умов та властивостей бізнес-середовища: інституційних, соціально-
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культурних, організаційних та комунікаційних. Запропонований підхід до 
оцінки ефективності ППР допоможе сформулювати раціональну політику 
просторового розвитку бізнесу в регіонах та створити резерв для зростання 
ділової активності, оптимізувати локалізацію підприємницької діяльності та 
обґрунтувати механізми регулювання просторової організації бізнесу для 
підтримки певних видів бізнесу або зміни напрямів і пріоритетів формування 
стратегії розвитку для підвищення ефективності господарювання всього 
регіону.
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ 
У ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ КЛАСТЕРАХ РЕГІОНІВ

У сучасній економічній науці особливу увагу приділяють питанням 
кластероутворення, формуванню новітніх форм асоціацій, організації бізнес-
інкубаторів та бізнес-акселераторів. Така активність пов’язана з кризою 
української освіти, відсутністю підприємницьких університетів, низьким рівнем 
процесів співпраці з бізнесом та органами державної, галузевої, регіональної 
влади.

Проблематика в Україні визначається тим, що створення і розвиток 
бізнес-інкубаторів, особливо на платформах освітніх установ – один з напрямів 
активації, удосконалення та регулювання діяльності в парадигмі відносин 
«населення-бізнес-освіта-влада». Також це активна форма: підтримки малого 
та середнього бізнесу; прискорення нарощення потенціалу підприємництва 
з інноваційною орієнтацією; відповідності процесів кластероутворення 
європейським стандартам; оптимізації зв’язків між владою, освітою та бізнесом.

Дослідженням проблем кластеризації займалися науковці різних країн 
світу. Ю. Андрєєв розглядав вклад кластерів у розвиток економіки регіону [1].
М. Войнаренко окреслив кластерні технології, що застосовуються в системі 
підтримки конкурентоздатності та розвитку підприємницьких структур [2]. 
Регіональні аспекти розвитку бізнес-інкубаторів, моделі інноваційно-освітнього 
бізнес-інкубатору ВНЗ на основі інформаційного потенціалу регіону і процеси 
інкубації та кластеризації в регіоні досліджено в працях – О.Фінагіної, 
Р. Манна, К. Андрєєвої та ін. [3;4;5].

Бізнес-інкубатор – структурний підрозділ закладу освіти або 
неприбуткова громадська організація, яка надає на певних умовах і на певний 
час власні спеціально обладнані приміщення, інше майно, інтелектуальну 
власність суб'єктам малого підприємництва, що розпочинають свою діяльність, 
з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності. Бізнес-інкубатор 
націлений на сприяння розвитку інноваційно-орієнтованої економіки і є 
додатковим інструментом розвитку системи вищої освіти. Він дає змогу 
подолати академічний розрив між вищою школою і практикою впровадження 
інновацій, виділити найбільш активних підприємців і дати їм плацдарм для 
здійснення найсміливіших ідей.

Актуальність проектів бізнес-інкубування в різноманітних форматах 
обумовлена необхідністю розвитку підприємництва, в тому числі молодіжного, 
у регіонах України. В процесі входження в підприємницький процес молодь 
стикається з багатьма проблемами – юридичними, організаційними, фінансовими, 
маркетинговими, комунікаційними, технічними.
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Бізнес-інкубатори – це структури, які надають підтримку новоствореним 
малим та середнім інноваційним підприємствам шляхом надання на певний час 
певного комплексу послуг та ресурсів. Здебільшого молодим компаніям 
надають у використання офісне обладнання, комп`ютерну та телекомунікаційну 
техніку, а також пропонують в оренду приміщення на пільгових умовах та за 
цінами, нижчими за ринкові. Бізнес-акселератори також здійснюють підтримку 
започаткованих бізнес проектів, однак на відміну від бізнес-інкубаторів їх 
допомога більше спрямована на навчальні, експертні або фінансові послуги 
компаніям початківцям. Зазвичай за таку допомогу компанії розраховуються 
наданням частки у власному капіталі. У сучасних умовах бізнес-інкубатори, 
бізнес-акселератори, інвестиційні фонди, фінансові структури досить часто 
поєднуються та представляють собою гібридні структури здатні надати 
комплексну підтримку бізнесу [5].

З метою залучення потенціалу українського бізнес-середовища, 
подолання проблем стимулювання молоді до підприємницької діяльності, 
поширення новітніх форматів підприємницьких університетів, рекомендуємо 
створення бізнес-інкубаторів в національних ВНЗ, де підприємці-початківці 
на старті своєї діяльності можуть отримати можливості для розвитку власного 
бізнесу і постійну консультаційну підтримку протягом перших півтора-двох 
років роботи. Така підтримка підприємництва продиктована необхідністю: 
закріплення його в регіонах і реальною участю в розвитку ринків.

З огляду на замовників конкретного регіону України бізнес-інкубатор 
сфери послуг має бути орієнтований на значно більш різноманітну діяльність, 
особливо в здійсненні професійних послуг. Він повинен профілюватися на такі 
види робіт: професійний консалтинг (маркетинговий, фінансовий, управлінський), 
інжиніринг, розробку кон'юнктурних і довгострокових прогнозів, надання 
аудиторських і інформаційних послуг, аутсорсинг, комплексне бізнес-планування, 
створення додаткових робочих місць, підготовку кадрів.

Практика доводить, що в Україні більшість університетів сформували 
свої кластерні мережі. У когось вони активно працюють та мають реалізовані 
ініціативи, є факти пасивної взаємодії. Таке становище є відповідним 
до початкових станів формування кластерної економіки в країні. Залучення 
потенціалу кластеризації в процеси бізнес-інкубування надасть стимулу 
з питань: залучення досвіду українського та світового бізнесу; інвестування 
проектів; співпраці з питань консалтингу та ін..

Пропозиція по сервісу і обслуговуванню повинні включати наступні види 
послуг:
- проведення навчальних заходів з основ підприємницької діяльності 

з відібраними конкурсною комісією кандидатами;
- допомога в реєстрації підприємців;
- проведення маркетингових досліджень;
- організація зустрічей підприємців з представниками різних органів влади 

і контролюючих організацій в районі;
- пошук ділових партнерів в Україні і за кордоном;
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- організація ділових зустрічей, нарад і конференцій;
- підготовка та експертиза договорів і угод;
- посередництво в контактах з потенційними діловими партнерами, спілками, 

торговими палатами та ін.;
- підтримка при вирішенні адміністративних та правових проблем;
- придбання і надання інформації з актуальних проблем (спеціалізована 

друкована продукція, Інтернет);
- підготовка та супровід при переговорах з банками;
- підвищення освітнього рівня в сфері підприємництва, навчальна програма, 

що включає господарські та правові питання;
- організація спільної участі в ярмарках і виставках;
- підтримка при складанні бізнес-планів та вироблення виробничої стратегії.

Перспективи для розвитку регіонів України при формуванні бізнес-
інкубаторів у інноваційно-освітніх кластерах полягають у розширенні робочих 
місць та зміні структури ринку праці, комплексному покращенні інвестиційного 
клімату, формуванні системи новітніх міжрегіональних комунікацій та покращенні
привабливості іміджу регіону. Досвід функціонування бізнес-інкубаторів 
у розвинених країнах світу показує, що при відносно не значних фінансових 
вкладеннях перспективно організований і керований бізнес-інкубатор здатен 
допомогти в створенні сотні суб’єктів бізнесу-середовища, тобто тисячі нових 
робочих місць.
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КОНВЕРГЕНЦІЯ ТА НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Сучасні умови глобалізації та підвищення ролі регіонів у економічному 
розвитку країн породжують необхідність виявлення та активізації факторів 
і напрямів щодо їх пропорційного й рівномірного розвитку. Дослідження ознак 
і тенденцій конвергенції та нерівномірності соціально-економічного розвитку 
регіонів країни набуває особливої актуальності через погіршення економічної 
та політичної ситуації у країні. Нерівномірність регіонального розвитку 
в умовах кризи містить загрозу не лише економічному та соціальному 
добробуту в окремих регіонах України, але й ризики для інтеграції 
економічного простору країни. Тому актуальним завданням наукового 
характеру є досягнення балансу між конкуренцією регіонів та співпрацею між 
ними, що відповідатимуть сучасним викликам соціально-економічного 
розвитку регіонів України. 

Метою статті є формування напрямів збалансованого розвитку регіонів 
України в кризових умовах.

Вирішенню питань збалансування економічного розвитку регіонів країни 
займалися такі науковці: К. Морган, Д. Беккатіні, М. Портер, Н. Сірф, 
Н. Ларіна, А. Гранберг, П. Кук, Б. Данилишин, Ю. Макогон. Проте відсутнім 
залишається розробка ефективної концепції конвергенції регіонів України, що 
потребує проведення додаткових та актуальних на даний час досліджень.

Невирішеність і злободенність цих завдань суттєво ускладнює реалізацію 
державної регіональної політики та проведення реформ, посилює загрозу 
дезінтеграційних процесів і виникнення економічних регіональних криз.
К. Фісун визначає, що пріоритетні напрями регіональної політики розвинених 
країн переважно спрямовані на розв’язання питань, що стосуються проблемних 
регіонів: депресивних, старопромислових, малорозвинених (аграрно індустріальних 
з екстремальними природними умовами), з надмірною густотою населення 
і господарств у межах величезних агломерацій [1].

Нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів держави 
формує передумови для ризику відособлення регіонів від держави, що загрожує 
цілісності економічного простору країни. Загроза відособлення регіонів 
формується тривалим збереженням тенденцій диференціації регіональних 
показників економічного, соціально-екологічного та інноваційного розвитку. 
При цьому дослідження окремого блоку регіональних показників, що 
характеризують інноваційний розвиток, дозволяє посилити висновки щодо 
перспектив конвергенції чи диспропорційності у поділі регіонів на території-
лідери розвитку та економічно відсталі території.
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Посилення неоднорідності та диференціації регіонального розвитку 
економіки ускладнює проведення єдиної політики соціально-економічних 
перетворень і формування загальнонаціонального ринку, збільшує небезпеку 
регіональних криз і міжрегіональних конфліктів, дезінтеграції національної 
економіки, послаблення цілісності суспільства й держави [2]. Подолання такої 
ситуації можливе через впровадження напрямів конвергенції та розробки 
на основі неї відповідних напрямів розвитку, специфічних для кожного регіону. 
На рисунку 1 наведено напрями реалізації конвергенції регіонів України.

Подолання регіональної диференціації дуже важливе для розвитку МСБ, 
економіки регіонів, країни в цілому. Зменшення просторової неоднорідності 
створює більш сприятливі умови для розвитку національного ринку, 
гармонізації соціально-економічних відносин, формування на якісно вищому 
рівні соціальної політики та зміцнення економіки країни. МСБ здійснює 
значний вплив на економічний розвиток регіонів, що підтверджується 
результатами проведених досліджень. Пріоритетне значення МСБ для 
економічного зростання визначено Актом про малий бізнес для Європи 
і першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна –
2020» [3].

Рис. 1. Напрями реалізації конвергенції регіонів України

МСБ у більшості регіонів України розвивається неоднорідно, але 
синхронно, тому такий дисбаланс необхідно долати шляхом вирівнювання 
економічного розвитку регіонів для уникнення розбіжностей та зменшенням 
розриву між рівнем розвитку депресивних та інвестиційно привабливих 
територій. Оскільки кластерні утворення характеризуються високим рівнем 
економічного розвитку, стратегічні засади згладжування передбачають для 
активного кластеру – утримання на високому рівні розвитку, для пасивного –

КОНВЕРГЕНЦІЯ

Збалансованість Згладжування Вирівнювання

Стимулюючі заходи для 
депресивних територій

Заходи збереження та примноження 
темпів економічного розвитку для 

розвинутих регіонів

Забезпечення однорідного та синхронного розвитку регіонів України
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активне стимулювання його регіонів для вирівнювання їх розвитку та усунення 
певних диспропорцій [2]. 

Для посилення інтегрованості економічного простору країни необхідні 
напрями впорядкування та розвитку існуючих відносин між регіонами, 
узгодження інтересів і стратегічних засад економічного розвитку. Тому 
підвищення збалансування економічного розвитку регіонів України передбачає [4]: 
- розробку регіональних проектів, орієнтованих на поєднання можливостей 

та залучення ресурсів між різними регіонами країни;
- реалізацію масштабних міжрегіональних національних проектів із залученням 

внутрішніх економічних ресурсів; 
- залучення до транскордонного співробітництва східних регіонів України 

та поглиблення регіональної інтеграції з ЄС; 
- активізацію розвитку депресивних регіонів на основі кластерної співпраці 

та досягненням балансу між конкуренцією регіонів
- підвищення міжрегіональної мобільності та економічної активності 

населення; 
- зниження рівня асиметрії міжрегіонального розвитку; 
- посилення синхронності розвитку підприємницького сектору та однорідного 

його розміщення між регіонами України. 
Наведені в дослідженні цілі, завдання та методи сприяють урівноваженню 

економічних відносин між регіонами, збалансуванню рівня економічного 
й соціального розвитку та посилюють конвергенцію. Розроблені напрями 
конвергенції регіонів сприяють активізації процесів економічного, соціального 
та політичного перебігу подій, спрямованих на вирішення загальнодержавних 
завдань щодо забезпечення економічного зростання, підтримки, соціального 
розвитку, усунення розбіжностей у рівнях розвитку певних територій, 
посилення фінансового забезпечення місцевого самоврядування та розв‘язання 
національних проблем у цілому.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРАКТИЧНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Вітчизняна нормативно-правова база, яка регулює питання банкрутства 
та санації господарюючих суб’єктів, відповідає кращому зарубіжному досвіду, 
проте практика застосування її положень потребує вдосконалення [1, с. 256]. 

Автором пропонується визначити основні напрями вдосконалення
практичних аспектів реалізації плану санації підприємства на прикладі 
ВАТ «Коломиясiльмаш», машинобудівного підприємства міста Коломия 
Івано-Франківської області, на якому 12. 02. 2003 р. ухвалою господарського 
суду у справі №Б-7/49 порушено справу про банкрутство та введено мораторій 
на задоволення вимог кредиторів. Рішенням комітету кредиторів від 21. 11. 2003 р. 
затверджено введення процедури санації, а 04. 12. 2003 р. року ухвалою 
господарського суду введено процедуру санації i затверджено керуючого 
санацією I. Ф. Зарiчного. Листом Фонду державного майна України № 10-17-8327 
від 18. 06. 2004 р. погоджено, а 25. 08.2 004 р. ухвалою господарського суду 
затверджено план санації підприємства. Попри те, що законодавством 
визначено максимальну тривалість процедури санації до 18 місяців, така 
процедура на ВАТ «Коломиясiльмаш» триває досі, тобто вже майже 14 років. 
Востаннє процедуру санації у справі ВАТ «Коломиясiльмаш» продовжено 
терміном на 6 місяців ухвалою господарського суду від 15. 03. 2016 р. Варто 
зазначити, що продовження тривалості процедури санації аналізованого 
підприємства протягом такого тривалого періоду відбувається на законних 
підставах та є цілком обґрунтованим. Тому пропонується детальніше 
проаналізувати особливості санації ВАТ «Коломиясiльмаш» для виокремлення 
тих аспектів цієї процедури, які варто вдосконалити. 

ВАТ «Коломиясiльмаш» спеціалізується на виробництві сільсько-
господарського обладнання й техніки (навантажувальні машини, деталі та 
запчастини для сільськогосподарської техніки, тваринництва і кормовиробництва). 
Найбільшим власником (93.436% акцій) є держава в особі Фонду державного 
майна України [2]. Площа колись успішного підприємства, розміщеного 
неподалік від центру Коломиї, раніше складала 45 га. У період найбільшого 
розквіту, наприкінці 80-их – на початку 1990-их рр. ХХ ст. підприємство 
наймало близько 5000 працівників, а продукція постачалась в Білорусь, Росію, 
Молдову й інші колишні республіки СРСР. Нині площа ВАТ 
«Коломиясiльмаш» складає 28 га, у штаті підприємства – 17 працівників, 
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за наявності замовлення і ведення виробничої діяльності (це відбувається 
епізодично) згідно трудових договорів наймається ще 15–20 осіб [2–3]. 

Свідченням перебування ВАТ «Коломиясiльмаш» у кризовому стані є той 
факт, що тільки обсяг податкового боргу станом на кінець 2017 року сягнув 
майже 5 млн. грн., а загальна сума заборгованості підприємства вже на кінець 
2016 року перевищувала вартість його активів на понад 10 млн. грн. [4, с. 48].

Крім об’єктивних причин різкого спаду виробництва (скорочення 
платоспроможного попиту на його продукцію, втрата зарубіжних ринків збуту, 
перманентні економічні кризи тощо), існують і ряд суб’єктивних, зокрема 
незаконне відчуження майна підприємства. Очевидно, в нових економічних 
умовах значна кількість об’єктів нерухомості підприємству не потрібно, але 
одна справа – продати об’єкти за ринковою ціною, а інша – втратити 
в результаті рейдерського захоплення [3].

Ключова ідея сьогоднішнього керівництва полягає у збереженні 
основного виробництва. Продукція підприємства (навантажувачі для сільського 
господарства) є тією нішею, яку ВАТ «Коломиясiльмаш» намагається 
не втратити. Щоб зберігся завод, нехай і на меншій території, необхідно, 
щоб зберігся об’єкт виробництва. 

Варто зазначити, що в сучасних непростих умовах на підприємстві 
розробили й нову техніку – навантажувачі для лісу. Наразі тут усіма силами 
намагаються зберегти власне виробництво та оптимізувати його [3]. Планом 
санації затверджено перелік майна, яке слід реалізувати на законних підставах. 
Для цього проводилася експертна оцінка, а у 2017 р. вже досить успішно 
проведено декілька аукціонів.

Наразі на заводі складають дві моделі навантажувача «Карпатець», 
а потенційними ринками збуту для власної продукції розглядають, крім 
вітчизняного ринку, Білорусь та Казахстан. Частину площ колишнього гіганта 
викупили інвестори з Франції, у перспективі на ВАТ «Коломиясiльмаш»
сподіваються на партнерство з іноземними інвесторами з Румунії, що потенційно
допоможе вивести підприємство з кризи. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ 
ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Trey Moore
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(Juvenile Diabetes Research Foundation),
USA, Atlanta, Georgia

BUILDING A CIVIL SOCIETY THROUGH CHARITY –
AN “OPEN LETTER” TO UKRAINE

As a Christian, “charity” is a concept that has been engrained almost since 
birth. Charity, as defined by Dictionary.com, is “generous actions or donations to aid 
the poor, ill, or helpless. ”The notion of charity has roots in the early Christian 
Church, when followers were instructed to care for the widows and the poor. Even 
earlier, the “tithe” was instituted as a tenth part of agricultural produce or personal 
income set apart as an offering to God and for “works of mercy” to support the 
priesthood. And predating religion, the family and community structure was the 
essence of charity, when each person was accountable to the others.

As an American, I have learned the value of “limited government”. I have seen 
our government do remarkable things in areas of infrastructure, security, and human 
rights. But I have also witnessed the ineffectiveness of government as it tries to 
expand its influence in areas that, some may argue, were never intended by our 
constitution. As human beings with individual worth and value, we should never 
abdicate our responsibility to care for the less fortunate to the inefficiencies of 
government.

My recent visit to your wonderful country has had a profound impact on me. 
I met individuals who are addressing the critical needs of families in Chernobyl and 
soldiers returning from eastern Ukraine, others who are doing creative work with 
blind children, and those who are investing time with building the character of 
university students. I am inspired by the courage, resiliency, and perseverance of your 
citizens to create a better Ukraine. My desire for your country is that you continue to 
build your civil society through individual responsibility, charity and volunteerism, 
and not by placing additional expectations upon your government. In Ukraine, there 
is a critical role that NGO’s will play in administering “charity” throughout your 
local communities and your country. 

In America, NGO’s are more commonly referred to as NPO’s (non-profit 
organizations). Our NPO’s encompass religious institutions, private schools and 
universities, youth and social service agencies, and medical research and health 
organizations, among others. NPO’s are both big and small. At the grass-roots level, 
many are organized and operated completely by volunteers. Others have a small, 
professional staff that guides the programs and the work of volunteers. While others 
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are international in scope and have a very large, corporate structure. At the core of 
any successful NPO in America is a strong devotion to “mission” and a transparency 
that allows the general public to have confidence in their business practices.

Evidence reveals that the gap between the rich and the poor is widening, not 
shrinking. This growing disparity means that the work Ukrainian NGO’s do to 
address these inequities will grow in demand. The problems are simply too big and 
getting bigger every minute. At the same time, government resources are inadequate 
to address many of these issues, so the greater burden for solutions will increasingly 
be placed on the shoulders of NGO’s. As problems get worse and money gets tighter, 
the NGO sector should take center stage.

To be effective, an NGO must have a clearly defined mission that addresses a 
specific need in the community. NGO’s must be able to answer these questions: 
What “business” are we in? Who are our “customers” or who are we trying to serve? 
And what sets our services apart from others? Mission statements are common ways 
that corporations communicate their purpose. For instance, Google’s stated mission is 
“to organize the world’s information and make it universally accessible and useful”.
NGO’s also need clear mission statements. In the case of the International Red Cross, 
their mission is “to prevent and alleviate human suffering in the face of emergencies 
by mobilizing the power of volunteers and the generosity of donors.”

An NGO must have strong leadership who is passionate about their cause.
For a leader to create a movement that effectively addresses societal needs, the leader 
must be able to create and nurture followers. Followers will become the organization’s
volunteers and donors, and the followers will enable the organization to grow the 
impact on its mission. NGO leaders must havehigh integrity and be ethical, resilient, 
perseverant, patient, and passionate. They must be strategic thinkers, relationship 
builders, collaborative decision makers, and effective communicators. And NGO 
leaders must have financial acumen, operating with full accountability and complete 
transparency. The same skills necessary to be successful in business must be required 
of NGO leaders.

To support the efforts of NGO’s, Ukrainians must fully embrace volunteerism 
as a way of being charitable. For many organizations, someone willing to give their 
time is just as important as someone willing to donate their financial resources. Both 
are vitally important to an NGO’s ability to deliver on its mission. People will 
enthusiastically volunteer if they feel that they have a direct influence on the 
organization’s ability to achieve its mission, if they feel a sense of personal 
satisfaction, and if they can associate with other like-minded people. A cause which 
fully nurtures and engages its volunteers can dramatically grow its impact on society.

As the NGO sector is asked to do more, NGO’s will no longer be an option, but 
an essential component of building a successful civil society. My wish is that Ukraine 
will fully embrace the idea of “charity” and move toward an economy that fully 
integrates the social change brought about by successful NGO’s. No longer sidelined 
as a small piece of the pie, the NGO sector should be recognized for a pivotal role it 
can play in the Ukrainian economy, its institutions, and its systems. The transition 
will not be easy. But with a focused mission, transparency, and accountability, the 
sector can rise up and take its rightful place as a critical force in shaping a sustainable 
future for Ukraine.
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ISSUES AFFECTING UKRAINE'S ABILITY TO MOVE FORWARD 
IN A GLOBAL ECONOMY

My involvement with Ukraine started in 2003. In the past 13 years, our 
organization has sent over 40 teams to teach business seminars and work with 
University students. Our love for the people of Ukraine continues to grow with each trip.

I am proud to be an American, even though there are many areas where 
America has made some poor decisions lately, particularly in the decision by our 
President to not support Ukraine after the 2015 attack by Russia in Eastern Ukraine. 
Most Americans did not support our President in that decision. Our President has 
traveled the world apologizing for America, so I apologize to every Ukraine citizen 
for our President’s lack of support for Ukraine.

As I am sure you are aware, the founding fathers of America were searching 
for freedom from England’s political system, freedom from the heavy tax burden and 
particularly for freedom of religion. In order to achieve their freedom, they chose 
38 Godly men to write the Constitution of the United States. As a result of their 
strong faith in God and the determination of each of these men, the constitution of the 
United States still stands today, after 240 years. The Constitution has been the 
foundation for many other countries, seeking a “we the people” government with 
freedom for all. Is it perfect? No. But the Constitution provides a foundation that 
guarantees every citizen, the freedom to pursue their dreams. That is my desire 
for Ukraine.

There are three areas I would like to address today, that must occur before 
there can be an effective business development strategy. These three things are 
hopefully being addressed by the government now in effect. These three things fall 
under the broad categories of

1. Become a nation that is quoting “pro business”.
2. Control the power of the 3 branches of government to make unilateral 

decisions.
3. Make changes where needed in the Constitution and enforce the current 

constitution. 
My involvement in Ukraine started when another business associate and 

I, were looking for a place where we could use the skills God has blessed us with to 
help others. Our first search led us to Ukraine, and we fell in love with the people on 
our first trip. We did not fall in love with the way business or government operated.
We were in shock as, trip after trip, we would be faced with police officers, 
confronting us and wanting a bribe to keep from going to jail, when we had done no 
wrong. In our seminars, we were confronted with horror stories of why a business 
had to keep 2 sets of business books. We were constantly reminded of the system of 
having to pay off certain parties (referred to then as the Mafia) to allow a business to 
stay in business. 
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Starting a business in Ukraine is extremely time consuming and involves 
bribing government officials to keep the process moving. Once the business license 
is granted, the tax structure is such that the incentive to invest and grow your business 
is not there. More time is spent on avoiding overly burdened tax laws, than there is 
working to grow the business. These type of issues need to be stopped, Laws need to 
be put in place that are favorable to business investment and development.
Law enforcement needs to be a part of the solution, not a part of the problem.

It is my opinion that government looks at business as a source of revenue, only, 
with the objective of squeezing as much money as possible out of each business.
The role of government is to create a business environment, which will encourage 
more new start-up businesses which in itself will generate more revenue for the 
government. At the same time, the government needs to remove the barriers that keep 
legitimate investors from investing in Ukraine. Today there are very few laws in 
place in Ukraine that make an investor feel safe in putting their money into growing 
Ukraine and returning a fair return for the investor. Each business needs to pay a 
reasonable amount of taxes, but they also need incentives to encourage them to 
reinvest in their own business. It is a proven fact, that reducing the tax rate increases 
tax revenue. In addition, small businesses generate 60-70 percent of new jobs 
in thriving economies.

The second area that must be corrected for Ukraine to become a thriving nation 
is to control the power of the legislative, judicial and executive branches of 
government. In the past, they have acted independently, outside of the rights, given 
to them in the constitution. It bothered our teams greatly, when we heard the horror 
story, of the President firing Congress, or replacing the Supreme Court judges, 
because they were not of the same political agenda. A final blow was when we 
learned that minority political parties, which have few truly elected members, would 
storm the Congressional meetings with a marching band, and other disruptive means, 
to prevent a decision or vote from being discussed. This is not how a government of 
“we the people” operates.

There are many things that differentiate one nation from another. One of the 
main differentiators between a growing, thriving, lawful country and countries that 
are struggling is trust. It is imperative that the level of trust and integrity of the 
legislative, executive and judicial branches be beyond reproach. Unfortunately, in the 
past there has been no trust or integrity in these three areas in Ukraine. As a result, 
corruption abounds.

For 48 years I have worked with companies that want to blame all their 
problems on their employees. I disagree. In almost every company, the real problem 
is management. The culture management creates is the problem. They have trained 
their people, either by their actions, or by their lack of action, to not be accountable 
for results. Ever wondered why when a company hires a new person they brag about 
how wonderful their new hire is, but in 6 months, that person is just like the other 
employees, a problem. It is a cultural problem, not an employee problem. The same 
analogy holds true for the 3 branches of government. Until the leaders of Ukraine 
change, until there is trust and integrity, there will be no real change in Ukraine.
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In some of our seminars at the University’s and with business owners, we take 
a survey on what are the 10 key characteristics a leader should have. In the United 
States 81% of those taking the survey listed trust. In Ukraine it did not make the top 
10. This says one important thing; in Ukraine the people do not expect their leaders to 
be honest and trustworthy. One of our goals in the seminars we conduct is to show 
the participants that you can be honest and trustworthy and be successful in business.
Until government changes, the people will not change. Yes, the people can sure help, 
but culture change begins at the top.

If Ukraine does decide to change, it is important that leaders in this critical 
time be accountable to the voters at a very high level. That is a difficult task, but one 
that is needed until the trust level can stand on it’s on. One solution would be to 
appoint an independent, rotating committee, made up of Ukraine and non Ukraine 
citizens. This committee would be charged with rating each elected official, as to 
whether they are voting for reforms that are good for Ukraine or good for their own 
self interest. A high profile plan should be developed to provide citizens an 
independent assessment, on a monthly basis, of how the elected officials are 
performing.

The third area Ukraine needs to change in order to be a thriving nation is 
twofold: 

(1) enforce the current constitution;
(2) draw up a new constitution.
I am not an expert on Ukraine’s constitution; however, from everything 

I observe, hear, and read, the need is great. The new constitution needs to set the bar 
high, when it comes to controlling the behavior and powers of the government. 
The new constitution needs to set the bar high, as to the protection and freedoms of 
Ukraine citizens. The new constitution needs to set the bar high, to protect business 
from unfair interference from the government.

In closing, we are asked on a regular basis why we continue coming to 
Ukraine. Our answer is simple; these outrageous issues we have discussed have 
heightened our desire to come, based on the great need for values, honesty, integrity 
and trust to become the norm, not the exception.

To move Ukraine forward, a new generation of leaders must step forward. This 
belief led us to start working with University students, as they are the next generation 
of leaders. In the last several months we have held seminars at major Ukraine 
Universities to hundreds of students. The subjects taught at these Ukraine 
Universities seminars:

1. Can You Be Both Ethical and Successful in Business in Ukraine? 
2. What Makes a Business Sustainable?
3. How to Be an Effective Leader?
4. Where Are You Headed and What Road/Path Are You On?
5. Attitude Makes a Difference.
6. Case Study on Marketing Yourself.
7. How to Build an Effective Resume?
8. How to Prepare for the Interview?
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9. Principles for Building True Wealth-Monetary & Non Monetary.
10. How to Set Goals?
11. How to be Successful in Business and Life?
12. Success is a Journey, Not a Destination.
13. What River are you Living on?
14. The Importance of Character.
15. The Road Less Traveled.
16. Seven Habits of Successful People.

I love Ukraine, and we will continue to pray for peace and prosperity for this 
nation. 

May God bless Ukraine!!

Vovk T.V.,
teacher department of management 

of production and non-manufacturing sphere,
Donetsk State University of Management

ANALYSIS OF THE CRITERIA OF SOCIAL AND POLITICAL 
EFFICIENCY OF STATE ECONOMIC EDUCATION MANAGEMENT

We consider the problem of determining the effectiveness (effectiveness) 
of state quality management of the SSEO, not limited to an analysis of internal 
relations (between individual elements and levels of public administration of the 
OSCE). The main emphasis is put on the attempt to study the effects of the state 
educational policy and state management of the quality of the OSCE on the 
educational environment - the education system at different levels of its functioning, 
as well as on society and its separate social groups. Thus, we propose to determine 
the effectiveness of state quality management of the SSEO indirectly: on the basis of 
the analysis of the functioning of the SSEO system in a certain period, achievement 
of the set goals, timeliness and completeness of implementation of plans of measures, 
programs aimed at the development of school education, the consequences of the 
implementation of reforms.

The social and political effectiveness of state quality management of the SSEO 
depends on many external conditions and the need for certain measures [1]. These 
measures are aimed at ensuring the possibility of effective state management of the 
quality of the OSCE, concerning structural transformations, legislative provision and 
procedural changes.

According to the results of our studies, we came to the conclusion that it is 
possible to use such a list of criteria for assessing the social and political efficiency 
(effectiveness) of the state quality management of the OSCE.

Criterion criteria:
- availability of special professional training of employees of the quality 

management bodies of the SSEO;
- fluidity of managerial personnel;
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- the age structure of employees of bodies of state management of quality 
of the OSCE of the corresponding level.

Criteria for creating conditions for pedagogical staff:
- availability of a single information computer database on the results 

of the functioning of the SSEO and the system of indicators of quality of the SSEO;
- availability of alternative policies and plans for the development of the 

regional system of the SSEO and state management of its quality.
Activity Criteria:
- availability of predicted results of the SSEO system and compliance of 

management activities with these prospects;
- availability of perspective, targeted comprehensive plans and programs for 

the development of the SSEO and the system of state governance of its quality, taking 
into account the needs and characteristics of a particular region;

- the degree of financial security of the SSEO system and the state management 
of the quality of the SSEO of a certain organizational level in accordance with the 
current legislation and regulatory documents.

Management criteria:
- flexibility of the management system, responsiveness to changes in the 

SSEO system and the environment;
- availability of computer network and information base for management 

decision making;
- the degree and breadth of the use of the principle of a system approach 

in management, which involves consideration of the system of OSS, its quality and 
management of this quality system objects. The changes that occur in them have 
a complex character of determination and require complex system response;

- availability of experimental sites for the development and testing of various 
models, mechanisms of quality management of the OSS at the local, regional, 
national levels;

- availability of a mechanism for assessing the magnitude of managerial 
influence on the system of the SSEO of the appropriate level;

- degree of use of independent monitoring services for studying the status 
of the SSEO of a certain level and problems of state management of quality of the 
OSCE taking into account local features;

- compliance with the results of self-control and self-analysis of management 
activities and external evaluation of the effectiveness of state quality management 
of the OSS, conducted by independent think tanks and monitoring services.

Criteria for influencing the educational environment:
- formation and efficiency of the public component in the structure of state 

management of quality of the OSCE;
- number of applications, appeals of citizens, teachers, CEOs and other bodies 

of state administration on violations of Ukrainian legislation on ensuring the 
availability and quality of the SSEO;

- the availability of programs and real results on the creation of social 
conditions for the involvement of teaching staff in the SSEO system of the region;
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- results of implementation of programs aimed at reducing the number of children
and adolescents with asocial behavior;

- results of the development of institutions of extracurricular education 
(the growth of the number of children and adolescents covered by out-of-school 
educational institutions, the structure and direction of their work, etc.);

- changes in the indicator of child labor;
- the number of children and adolescents who do not study and do not work.
Criteria for the effectiveness of the ZSEO system:
- Results of educational achievements of students (graduates) according to 

external evaluation;
- the level of material and technical support of the Higher education institution;
- level and quality of educational and methodological support of the SSEO;
- the level of staffing provision of the SSEO (qualification, division by age and 

sex, staff turnover, number of vacancies by subject and depending on the location 
of the M & E);

- accessibility of the SSEO (financial and physical):% coverage of children and 
adolescents of the SSEO,% dropout from schools, crime rates among pupils;

- the following training and placement of graduates of the Municipal Institution 
of Health (number in% of those who enrolled in higher educational establishments, 
vocational schools, number of those who started work).

The final results of the work of the SSEO and, therefore, its quality, are 
directly dependent on the initial conditions and resources that ensure that the 
functioning of the SSEO is possible in accordance with the proclaimed objectives and 
objectives of the state educational policy. One of these conditions is the quality and 
completeness of the legislative and normative base on the activities of public 
administration bodies of the OSCE and its quality.
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ЕФЕКТИВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Системні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 
постійно поєднуються зі значною кількістю кризових ситуацій, що, відповідно, 
вимагає обґрунтованих та своєчасних управлінських рішень як відправної 
точки для ліквідації кризових явищ, недопущенню розитку кризи та мінімізацію 
її негативного впливу на ефективне функціонування підприємства.

Тому ефективність розвитку підприємства залежить від упровадження на 
різних рівнях управління підприємством елементів антикризового менеджменту.

Антикризове управління підприємства варто розглядати як вид 
управлінської діяльності, що включає сукупність принципів, функцій, форм, 
методів і засобів управлінського впливу превентивного та реактивного 
характеру, що орієновані на виявлення ознак кризового стану, недопущення 
розвитку кризи, ліквідацію й мінімізацію її негативного впливу на розвиток 
підприємства.

Дієвість антикризового управління значною мірою залежить 
від дотримання притаманних йому функцій. Під функціями антикризового 
управління підприємством варто розуміти сукупність напрямів діяльності, 
послідовна реалізація яких забезпечує досягнення мети та цілей антикризового 
управління підприємством [1]. Оскільки антикризовий менеджмент є одним із 
видів менеджменту, то, відповідно, повинен реалізовуватися через такі базові 
функції управління, як:

– планування – діяльність із визначення стратегічних пріоритетів, формування
стратегічних і проблемно орієнтованих цілей та обґрунтування способів їх 
досягнення;

– організація – розробка науково обґрунтованих методів роботи й функцій, 
спрямованих на досягнення основних цілей антикризового менеджменту 
за допомогою організаційного проектування, координації виробничих функцій 
у часі та просторі;

– мотивація завдяки спонуканню виконавців до дій задля досягнення 
антикризових цілей, стимулювання працівників до забезпечення без кризового 
розвитку підприємства; 

– контроль – функція управління, що передбачає спостереження, перевірку 
й порівняння відповідності фактичних результатів діяльності прийнятим 
планам, оперативним управлінським рішенням, установленим стандартам 
та іншим нормативам, виявлення в них відхилень і їх коригування для 
досягнення поставленої мети антикризового менеджменту. Функція контролю 
реалізовується через систему спостереження, перевірки доцільності, 
раціональності процесів формування й використання ресурсів підприємства для 
оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень і результатів їх виконання.
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Однак, управлінські функції потребують удосконалення в напрямку реалізації 
антикризових заходів на етапі попередження кризи та етапі виведення 
підприємства з кризового стану. 

Оскільки антикризове управління є типом управління, якому притаманні 
як загальні управлінські риси, так і специфічні їх характеристики, тому, 
відповідно, антикризове управління повинно реалізовувати як базові, так 
і реалізовувати специфічні функції менеджменту.

До спеціфічних фунцій антикризового менеджменту підприємства 
відносять:

– превентивну (функція антикризового управління, що передбачає 
прогнозування можливостей виникнення проблем і пошуку способів їх 
уникнення суб`єктами антикризового);

– ліквідаційну (розробка заходів ліквідації кризи, мінімізації негативного 
впливу на підприємство та пошук шляхів відновлення докризових параметрів 
його розвитку);

– регуляційну (призначена для чіткої взаємодії суб’єктів антикризового 
управління, визначення їхніх завдань і способів їх виконання);

– мобілізаційну (полягає в тому, що в процесі антикризового управління 
виявляються не тільки слабкі, а й сильні сторони підприємства з метою 
використання їх як потенціалу для виведення системи зі стану кризи)

– прогнозну (орієнтована на вироблення науково обґрунтованих альтернатив 
(прогнозів) майбутнього розвитку підприємства або можливих варіантів 
виникнення кризових ситуацій у підприємства на основі зібраної та 
проаналізованої інформації). 

Ефективність антикризового управління залежить від своєчасної 
діагностики та попередження розвитку кризових явищ, що обумовлює 
необхідність диференціації й ідентифікації причин виникнення криз, що 
сприятиме систематизації функцій і заходів управлінського впливу, 
орієнтованих на виявлення, попередження, локалізацію криз, мінімізацію 
та ліквідацію їх наслідків.

Розвиток кризи на рівні підприємства структурно поділяється на три фази [2]:
1. Прихована криза (або криза ефективності);
2. Криза платоспроможності;
3. Криза розрахунку (загроза банкрутства, неплатоспроможність).

Відповідно чим раніше керівництво проаналізує приховану кризу, тим 
швидше її можна буде ліквідувати, не допустити розвитку кризи 
платоспроможності та мінімізувати її негативний вплив на розвиток 
підприємства. Таким чином, антикризовий менеджмент має важливе значення 
на всіх ієрархічних рівнях. Однак, на жаль, в Україні йому приділяють 
недостатньо уваги, особливо це стосується превентивного або, іншими 
словами, попереджувального кризу управління. 
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МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОЗИЦІЙ СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ 
ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АГРОПЕРЕРОБКИ 

Сьогодні переробна галузь АПК продовжує реструктуризацію, що само 
по собі актуалізує питання приведення у відповідність міжгалузевих 
виробничих зв’язків новим вимогам, що формуються, у тому числі шляхом 
розвитку кластерних зв’язків, з метою забезпечення їх сталого функціонування 
в системі пов’язаних галузей.

Це та інші процеси посилюють питання визначення стратегії ринкового 
розвитку АПК (насамперед переробного виробництва, а також рослинництва 
і тваринництва), вибору найбільш ефективних форм функціонування, особливо 
в нинішніх геоекономічних умовах розвитку світового ринку зерна, форматі 
імпорту і позиціях в ньому України [1, 2, 5, 6]. Незважаючи на велику 
концентрацію виробничих, рослинницьких і тваринницьких, наукових 
підприємств в Україні, частка сировинного імпорту в щорічному обсязі 
світового ринку досить висока, а це виступає головною умовою формування 
сценарію розвитку економіки країни з імпортозаміщення. 

Зміна структури ринку за рахунок перерозподілу позицій світових лідерів 
імпорту зерна (пшениці, кукурудзи), а також формування нових перспективних 
ніш спеціалізації обумовлено розвитком суміжних ринків товарів і послуг 
(ринків високобілкових кормів, глютену, крохмалю, патоки, зародків пшениці), 
так і традиційних (ринків борошна, крохмалю, готової смакохарчової 
продукції) [3, 4, 7]. Це створює нові умови для розвитку світового АПК 
і висуває нові вимоги до учасників ринку, особливо в частині впровадження 
нових способів організації виробництва, формування основних центрів 
технологічного лідерства. Досвід розвитку біотехнологій країн-лідерів ринку 
демонструє ефективність застосування кластерного підходу в питаннях пошуку 
ефективних організаційних рішень. Формування кластерної структури галузі 
успішно застосовується як інструмент державної політики в сфері 
рослинництва і тваринництва, переробних виробництв у багатьох розвинених 
країнах світу, насамперед у Фінляндії. Більше того, реалізація кластерної 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=336
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політики фактично стала основною умовою для досягнення лідерських позицій 
в АПК.

Кластерна політика в переробної підгалузі АПК (при об’єднанні в один 
формат діяльності підприємств рослинництва і тваринництва) – практика, яку 
переймають і з причини сільськогосподарської значущості – Австралія, 
Південна Америка, Нова Зеландія та інші сучасні провідні гравці ринків птиці, 
м’ясо-молочної продукції, крохмале-патокових – основних споживачів 
продуктів глибокої переробки зерна.

Слід зазначити, що комплексний розвиток галузей рослинництва та 
тваринництва через просування біотехнологій – технологій глибокої переробки 
зерна у форматі регіонального кластера може стати ефективною формою руху 
підприємств галузей, представлених у регіоні на світовому ринку. Саме 
кластерна політика, за умови адаптації цього підходу місцевим умовам, 
підходить для роботи з таким комплексним складним напрямком, як біотехнології
(технології глибокої переробки зерна), оскільки сутністю кластерної політики 
є локалізація всіх основних ланок ланцюга створення вартості на одній 
території з метою підвищення конкурентоспроможності входять в певний 
кластер підприємств.

Незважаючи на наявність очевидних передумов для розвитку, переробна 
галузь АПК має ряд принципових обмежень, які можуть бути подолані шляхом 
організації кластерних зв’язків. До таких обмежень слід віднести: необхідність 
постійного вдосконалення технологічної та виробничої бази переробних 
комплексів та підприємств рослинництва і тваринництва, наростання кадрового 
дефіциту, розірваність виробничих зв’язків та інші. У України є всі шанси 
зайняти достойну нішу міжнародній торгівлі продукцією глибокої переробки, 
що дозволить створити не тільки нові робочі місця, а за рахунок більшої 
доданої вартості, збільшити заробітну плату та реінвестований прибуток, 
а відповідно – і суми сплачуваних податків. Тобто дані заходи матимуть 
позитивні соціальний та економічний ефекти.
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СЕГМЕНТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ 
В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

Трансформація традиційних основ розвитку трудових відносин в умовах 
сучасних процесів інтеграції та інтернаціоналізації на всіх ринках стимулює 
підприємства істотно змінювати підходи до формування взаємовідносин 
з власними працівниками, які сприймаються в якості одного з провідних 
стратегічних ресурсів комерційної організації, що гарантує її конкуренто-
спроможність і забезпечує успіх в досягненні поставлених цілей. Актуалізація 
людського фактору породжує потребу в розробці, впровадженні та розвитку 
нових підходів до взаємодії з персоналом на підприємствах різних сфер 
економіки, спрямованих на створення потенційних можливостей для 
формування конкурентних переваг усередині власної компанії. Створення 
продуктивного внутрішнього середовища, мотивуючого персонал до забезпечення
найбільш повного задоволення запитів споживачів і орієнтуючого 
співробітників на інтеграцію власних зусиль в цьому напрямі для реалізації 
стратегічних цілей підприємства представляється можливим шляхом 
формування і розвитку в організації системи внутрішнього маркетингу.

Внутрішній маркетинг є гібридним маркетинговим інструментом 
і, володіючи багатоаспектною природою, має прикладну ефективність в галузі 
управління персоналом, менеджменту якості, управління змінами, управління 
процесом накопичення і відтворення соціального капіталу [1–5]. Між тим, слід 
зауважити, що саме інтеграція функції маркетингу та управління людськими 
ресурсами дозволяє менеджерам застосовувати філософію маркетингу 
до персоналу і вибудовувати відносини з працівниками як з внутрішніми 
споживачами [1, 3, 4], що прагнуть до задоволення власних потреб в процесі 
трудової діяльності на рівні, який відповідає задекларованій роботодавцем 
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цінності посади, що працівник фактично займає в організації. Лише за умови 
забезпечення керівництвом підприємства задоволення потреб ринковоорієнтованих
внутрішніх клієнтів на рівні не нижче наявних у них очікувань, можливо 
вирішення завдань формування стійких конкурентних переваг за рахунок 
підвищення якості товарів та обслуговування зовнішніх споживачів, оптимального
розподілу обмежених ресурсів та зменшення втрат ефективності в ході 
реалізації стратегії, протидії опору змінам, сприяння впровадженню інновацій, 
закріплення в організації працівників та забезпечення їх внутрішньої 
мобільності на основі професійного розвитку, запровадження інтрапренерства, 
формування лояльності співробітників, створення нематеріального активу 
бренду роботодавця.

Використання маркетингового підходу по відношенню до працівників 
підприємства дає можливість враховувати та задовольняти запити внутрішніх 
клієнтів з урахуванням їх суттєвої диференціації і розглядати персонал 
як сукупність сегментів, що мають істотні відмінності в очікуваннях, цінностях, 
характері потреб та мотивах поведінки. 

Сегментація персоналу, з одного боку, – це метод для виявлення цільових 
груп, вивчення їх особливостей та формування профілю кожного з кластерів 
внутрішніх споживачів, а з іншого боку – це управлінський підхід до процесу 
прийняття рішень, основа для вибору правильного сполучення елементів 
впливу на об'єкт внутрішньо організаційного маркетингу.

Найважливішими ознаками сегментації в системі внутрішнього 
маркетингу, з нашої точки зору, слід вважати наступні: 

- місце в формальній ієрархічній структурі підприємства;
- фактичний внутрішньо організаційний статус працівника; 
- функціональна сфера діяльності; 
- приналежність до певної кваліфікаційної групи;
- професійний стаж роботи;
- резерв власної конкурентоспроможності;
- ступінь взаємодії з клієнтами підприємства;
- поведінкові характеристики;
- ціннісні орієнтири.
Практично ж процес сегментації персоналу необхідно здійснювати 

періодично з урахуванням динаміки внутрішнього середовища підприємства 
та швидкості трансформації ринку, орієнтуючись на збереження паритету 
інтересів суб’єктів бізнес-відносин – власників підприємства, менеджерів, 
працівників, зовнішніх споживачів. Під час реалізації процедури сегментації 
в системі внутрішнього маркетингу виявляються та систематизуються фактори, 
що позначаються на рівні задоволеності потреб і запитів конкретних груп 
персоналу підприємства, складається їх розгорнута характеристика та із 
застосуванням обраних ознак виділяється певна кількість сегментів, 
формується їх деталізований профіль; виокремлюються цільові групи 
внутрішніх клієнтів; ідентифікуються чинники впливу на працівників, 
що знаходяться в площині перетину виділених сегментів і сприймаються 
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як значущі різними цільовими групами внутрішніх споживачів; обґрунтовуються
напрямки, з'ясовуються методи та інструменти впливу на показники 
задоволеності персоналу; формуються маркетингові програми з орієнтацією 
на внутрішньо функціональну координацію та інтеграцію персоналу, підвищення
почуття єдності персоналу з підприємством; формування спільних цінностей 
у всіх працівників підприємства на основі підвищення їх задоволення від 
роботи, що є основою реалізації їх особистих потреб шляхом створення 
необхідних умов праці та наданням адекватної винагороди за досягнуті 
результати; безперервного розвитку співробітників та забезпечення їх 
внутрішньої мобільності, розширення ступеню їх залучення у бізнес-процеси 
підприємства; характеру взаємодії із керівниками та побудованої системи 
взаємовідносин в колективі; мотиваційного поля діяльності і забезпечення на 
цій основі задекларованої на інституційному рівні управління підприємством 
цінності робочого місця, що обіймає працівник в організації.

Виділення сегментів співробітників зі схожим набором факторів 
задоволеності, в подальшому дозволяє при розробці програм внутрішнього 
маркетингу, які відповідають потребам працівників, вибирати ефективні методи 
впливу на них на основі застосування диференційованого та індивідуалізованого
маркетингу з урахуванням фінансових можливостей підприємства, значущості 
працівника для організації та характеру виконуваних ним функцій. 
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СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Розвиток маркетингу як і на інших економічних дисциплін підвернений 

впливу нових технологій. Якщо ще кілька десятиліть тому маркетинг 
розглядався як управління продажами і механізм управління торговими 
марками, то сьогодні, розвиток інформаційних технологій змінює характер 
маркетингової діяльності підприємства в цілому. Це передусім пов’язано 
з розвитком нових маркетингових комунікаційних інструментів та нового етапу 
розвитку маркетингових комунікацій у загальному плані.

Маркетингова політика комунікацій – це комплекс заходів, які 
використовуються фірмою для інформування, переконання чи нагадування 
споживачам про свої товари (послуги) [1–3].

Процеси інформатизації набувають сьогодні виключно важливого 
значення. Інформація як стратегічний продукт є предметом конкуренції, стає 
засобом захисту та впровадження в життя базових національних інтересів. 
Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, 
систематизувати та накопичувати інформацію стала ключовою передумовою 
соціального та технологічного прогресу, фактором національної безпеки, 
основою успішної зовнішньої політики.

Основою теоретичного та методологічного дослідження послужили 
праці зарубіжних вчених – Ф. Котлера, М. Портер, А. Сміта, К. Маркса, 
Й. Шумпетера, Ж-Ж. Ламбена. Серед російських авторів, чиї роботи 
стосуються різних аспектів маркетингових комунікацій, варто відзначити 
Г. Л. Азоева, А. З. Селезньова, Н. С. Яшина, І. А. Качалова та ін.

В Україні проблеми маркетингової комунікаційної політики розглядали 
у своїх працях Л. Балабанова, О. Зозульов, О. Кендюхов, М. Ларка, О. Малинка, 
Я. Приходченко, О. Тєлєтов, А. Устенко, С. Хамініч, О. Ястремська, Д. Яцюк.

Дослідженням маркетингу в мережі Інтернет (Інтернет-маркетингу) 
займаються сьогодні такі вчені: Ф. Котлер, У. Юбенкс, О. К. Ойнер, Е. В. Попов, 
В. Холмогоров та інші. Ф. Котлер розглядає маркетинг в Інтернет з точки зору 
електронної комерції.

Розрізняють 5 основних елементів маркетингових комунікацій [1–3, 6, 7]:
переконання та інформування споживачів, будь-яка компанія зацікавлена 
в тому, щоб якомога швидше донести максимальну кількість інформації 
до найбільшої кількості споживачів і переконати їх у тому, що цей товар - саме 
те, що їм потрібно. Для досягнення цієї мети використовуються різноманітні 
методи, наприклад вказівка на упаковці телефону єдиної довідкової служби 
та поштової адреси для того, щоб споживачі могли висловити свою думку про 
товар; проведення презентацій або дегустацій (якщо мова йде про харчовий 
продукт) та ін.
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Мета, зазвичай, цілями маркетингових комунікацій є створення 
позитивної думки про організацію і виробленому нею товар, доведення 
інформації до споживачів, покращення ринкової культури і т. п. І природно, що 
кінцевою метою будь-якої маркетингової стратегії є найбільш ефективний 
продаж товару і максимальне отримання прибутку.

Місця контактів, для успішного функціонування на ринку фірма 
повинна спрямовувати свою інформацію в такі місця, де контакт виробленого 
товару і споживачів найбільш імовірний. Такі місця можуть бути 
найрізноманітнішими: це і магазини, безпосередньо продають даний товар, 
лотки в павільйонах і навіть кімнати в будинках, де споживач, сидячи перед 
екраном телевізора, може зателефонувати за телефоном «гарячої лінії» і таким 
чином отримати інформацію, що цікавить його. У будь-якому випадку 
необхідно, щоб звернення в будь-якому контактному місці працювало так, щоб 
покупець вирішив придбати саме цей товар.

Учасники маркетингового процесу. Учасниками маркетингового 
процесу можуть бути абсолютно будь-які люди, які будь-яким способом 
сприяють просуванню товару. Одним словом, це можуть бути продавці, 
промоутери, співробітники організації, дилери, постачальники та навіть 
звичайний покупець, який купив товар і поділився своєю радістю з сусідом.

Комунікаційні звернення. Комунікаційні звернення можуть бути 
запланованими і незапланованими. До запланованим зверненнями ставляться 
реклама, сервісне обслуговування, франчайзинг, особисті продажі, сувеніри, 
стимулювання збуту, паблік рилейшнз. До незапланованих зверненнями 
відносяться всі інші, не передбачені маркетинговим планом.

Виходячи з визначення сутності комунікації, її ролі можна зробити 
висновок, що в керуванні підприємством діє система комунікацій – сукупність 
елементів, яка безпосередньо пов'язана з цілями, функціями і організаційною 
структурою підприємства, напрямами інформаційних потоків, технологією їх 
передачі, розробкою комунікаційних стратегій в управлінні.

Такою системою буде слугувати маркетингова система комунікацій. 
Система маркетингових комунікацій являє собою діяльність підприємства, 
спрямовану на інформування, переконання і нагадування споживачам про свої 
товари, стимулювання їхнього збуту і створення позитивного іміджу фірми.

Маркетингові комунікації є життєво необхідними джерелами існування 
економічної системи взагалі і підприємства конкретно. Економічний аналіз 
повинен враховувати проблеми інформації та маркетингової комунікації 
з іншими проблемами, як це робиться в межах функціональної концепції 
дослідження економічної сфери суспільства [3].

Спрямовуючи свої комунікаційні зусилля, фірма очікує від адресатів 
бажаного для неї зворотного реагування, як-от: від споживачів – покупки 
товару фірми; від постачальників і маркетингових посередників –
співробітництва на взаємовигідних умовах; від контактної аудиторії, – якщо не 
підтримки, так відсутності протидії; від органів державного управління -
встановлення режиму найбільшого сприяння.
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Комунікаційна стратегія формується на основі встановлених місії 
підприємства, стратегії розвитку та маркетингової стратегії підприємства. 
Інформаційною базою для прийняття стратегічних рішень є результати 
проведених маркетингових досліджень (аналіз внутрішнього та зовнішнього 
середовища, аналіз споживачів, конкурентів, визначення цільових сегментів 
тощо). У межах розроблення комунікаційної стратегії передбачається формування
стратегії використання окремих інструментів маркетингових комунікацій.

Розглянемо детально кожний етап.
Визначення комунікаційних цілей. Комунікаційні цілі мають бути 

узгоджені з цілями підприємства. 
Визначення ринкових цілей. Ринкові цілі необхідно узгодити з 

комунікаційними цілями. 
Вибір ринкових цілей визначає інтенсивність комунікаційних заходів. 

Для того, щоб створити або стимулювати попит на ринку, необхідні агресивні 
та інтенсивні заходи, широкомасштабні рекламні кампанії тощо.

Аналіз цільової аудиторії. Цільову аудиторію складають наявні 
та потенційні споживачі, посередники, тобто особи, які приймають рішення 
про придбання товару або мають вплив на процес купівлі. 

Аналіз сучасних тенденцій на ринку маркетингових комунікацій. 
Розвиток науки й техніки прямо пропорційно впливає на розвиток рекламних 
технологій. 

Вибір інструментів комунікації. 
Розроблення стратегії окремих інструментів маркетингових 

комунікацій. 
Розроблення концепції звернення до споживачів. Звернення до цільової 

аудиторії формується на основі трьох складових: зміст, логіка та форма 
звернення.

Вибір виду впливу на споживачів. 
Вибір каналів та засобів передачі звернення. 
Розроблення бюджету на маркетингові комунікації. 
Розроблення плану реалізації стратегії: вибір виконавців та встановлення

строків реалізації стратегії тощо. План реалізації стратегії розробляється 
індивідуально кожним підприємством, враховуючи специфіку продукції.

Оцінка ефективності та контроль. Їх здійснює служба маркетингу 
(якщо є в структурі підприємства) або рекламне агентство.

Таким чином, всі засоби маркетингових комунікацій тісно пов´язані 
між собою і мають спільну мету – прискорити просування товарів на цільових 
ринках, спонукати покупців до активних дій. Проте вони допомагають досягти 
спільної мети в різні способи і відіграють неоднакову роль у здійсненні завдань 
маркетингу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В современную эпоху актуальность темы корпоративного управления 
обусловлена проблемами мелких акционеров. Чем эффективнее работа 
акционерного общества и корпоративного управления, тем больше инвестиций 
оно привлекает к предприятию. Чем более развитая страна, тем выше премиум 
в корпоративном управлении.

Корпоративное управление – это путь, который позволяет компании 
внедрить такие механизмы организации и управления, в соответствии 
с которым все финансово заинтересованные стороны компании смогут 
получить справедливую цену доходов и активов компании.

Совершенствование корпоративного управления является важной 
предпосылкой для привлечения инвестиций во все сферы экономики, как 
из внутренних источников, так и со стороны иностранных инвесторов.
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В странах Восточной Европы, в том числе в Грузии, появилась 
объективная основа для разработки и внедрения общих правил, которые 
позволят потенциальным инвесторам получить четкое представление о том, 
какие правящие решения будут предпочтительнее в будущем.

На сегодняшний день не существует универсального определения 
термина «корпоративное управление», потому что в мировой практике 
сформулировано множество валидных определений этого термина.

Термин «корпоративное управление» (Corporate Governance) был впервые 
использован в 1984 году профессором Робертом Яном (Bob) Tricker, как 
название своей работы, и на сегодняшний день он справедливо считается 
основоположником этого термина. Он же разграничил понятия - корпоративное 
управление и управление бизнесом.

По словам бывшего президента Всемирного банка Джеймса Вульфенсона, 
«корпоративное управление касается честности, прозрачности и подотчетности 
компаний; Эффективное корпоративное управление так же важно для 
экономического развития, как и эффективное государственное управление»[1].

По данным Financial Times, согласно опубликованному в 1997 году 
разъяснению, «корпоративное управление» в узком смысле можно было 
интерпретировать как взаимоотношения компании со своими акционерами 
и в более широком понимании, как его отношения с общественностью. 
По другому разъяснению «корпоративное управление» – это область 
экономики, которая исследует, как обеспечен эффективный менеджмент 
корпораций такими стимулирующими механизмами, какими являются 
контракты, законодательство"[2].

Более узкая формулировка системы корпоративного управления 
принадлежит А. Шлайферу и Р. Вишни. Они рассматривают это как способ, 
посредством которого участники экономического процесса путем предоставления
финансовых ресурсов корпорациям, обеспечивают получение доходов от их 
инвестиций. Согласно вышеуказанному определению, «Корпоративная система 
управления касается только взаимоотношений между владельцами финансовых 
ресурсов и компаний, которые направлены на получение дохода, без учета 
консультации с другими заинтересованными группами».

Основой для системы корпоративного управления является обеспечение
условий для высказывания своего мнения и эффективного внутреннего 
контроля со стороны владельцев (инвесторов) за деятельностью менеджеров 
компании, поскольку именно средствами последних компания смогла начать 
свою деятельность и создать благодатную почву для деятельности других 
заинтересованных групп.

Единство общих правил позволяет потенциальным инвесторам получить 
четкое представление о том, на основе каких управленческих принципов 
действует та или иная компания, кто является ее владельцем, какова 
эффективность ее деятельности. Все это в единстве, создает сущность системы 
корпоративного управления.
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Существование правил, признанных иностранными инвесторами и их 
защита со стороны национальных компаний является важным конкурентным 
преимуществом в процессе привлечения капитала. В грузинском бизнес-
сознании постепенно растет понимание того, что поддержка эффективных 
принципов корпоративного управления обеспечивает достижение доверия 
инвесторов, в следствии чего становится возможным нахождение относительно 
дешевых и стабильных источников финансирования.

На сегодняшний день, все исследователи, являются они теоретиками или 
практиками, единодушно соглашаются с тем, что корпоративное управление 
охватывает весь комплекс внутренних взаимоотношений компании и существенно
связанс таким вопросом, каким является «хорошая» деловая репутация 
компании на рынке.

Поэтому, всеобще признано мнение, согласно которому «корпоративное 
управление - это система, посредством которой компании управляются, 
контролируются и регулируются взаимоотношениями между менеджментом, 
советом директоров, акционерами компании и другими заинтересованными 
сторонами».

Принципы корпоративного управления, разработанные в 2004 г.
специалистами Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), представлены едиными индикаторами осуществления корпоративного 
управлением, к которым относятся:
1. Права акционеров. Структуры корпоративного управления должны 

обеспечить защиту прав акционеров, среди которых наиболее важно: 
регистрация прав собственности на основе реальных методов; Отчуждение 
и передача акций; Своевременный и регулярный прием информации 
о корпорации; Участие в Общем собрании акционеров и в голосовании; 
Участие в выборах в органы корпоративного управления; Получение доли 
из прибыли корпорации.

2. Справедливое обращение с акционерами. Существующая структура 
корпоративного управления должна обеспечить справедливое отношение 
к акционерам, включая мелких акционеров и иностранных инвесторов.

3. Роль заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Структура корпоративного 
управления должна признавать и защищать права заинтересованных сторон, 
которые присвоены им на основе закона и / или конкретных соглашений, 
они должны содействовать сотрудничеству между корпорациями 
и заинтересованными сторонами в создании рабочих мест, повышению 
благополучия персонала и обеспечения финансовой стабильности 
предприятия. 

4. Открытость и прозрачность информации. Структура корпоративного 
управления должна обеспечить предоставление своевременной и точной 
информации обо всех важных вопросах корпорации, включая финансовые 
показатели, качество работы, принципы владения и управления компании.

5. Обязанности Наблюдательного совета. Структура корпоративного 
управления должна обеспечить стратегическое управление компании, 
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осуществлять эффективный мониторинг администрации компании со 
стороны наблюдательного совета, а также обеспечить подотчетность 
наблюдательного совета перед компанией и ее акционерами.

Таким образом, в современной эпохе система корпоративного управления 
рассматривается как в широком, так и в узком смысле.

В широком смысле, система корпоративного управления включает 
организационные, экономические, юридические и управленческие отношения 
субъектов, находящиеся в экономических взаимоотношениях, чьи интересы 
связаны с деятельностью компании. В узком смысле, система корпоративного 
управления представляет собой систему правил и стимулов, которые 
побуждают руководителей компании действовать исходя из интересов 
акционеров.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЛОКАЛЬНОГО ТА «ХМАРНОГО» 
ІТ-ОТОЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

В умовах глобальної інформатизації соціально-економічних систем 
актуальною залишається проблема забезпечення їх інформаційної безпеки. 
Досвід використання інформаційних систем в різних сферах життєдіяльності 
вказує на різноплановість та реальність загроз втрати інформації, що, 
як наслідок, призводить до економічних збитків. 

У зв’язку з цим, основними завданнями розробки, вдосконалення та 
впровадження технологій захисту інформації повинні відбуватися в наступних 
напрямах:

 формування нових стандартів електронно-цифрового підпису;
 розвиток масштабності системи електронних цифрових сертифікатів 

з використанням центрів довіри;
 вдосконалення криптографічного захисту корпоративних 

(віртуальних) комп’ютерних мереж і засобів міжмережевого екранування;
 застосування засобів антивірусного захисту та засобів захисту від 

несанкціонованого доступу до інформації для неоднорідних розподілених 
інформаційних систем;

 моніторинг та аудит безпеки мережевих інформаційних ресурсів;
 захист програмно-апаратних засобів для IP-телефонії;
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 захист мереж мобільного зв’язку та персональних комунікацій;
 біометрична ідентифікація, застосування засобів аутентифікації 

на базі інтелектуальних карт та інших малогабаритних технічних засобів 
обробки інформації [2].

Розвиток зазначених перспективних технологій захисту інформації 
вимагає, з одного боку, застосування нових математичних і криптографічних 
рішень, а з іншого боку, залежить від розвитку мікропроцесорних, 
алгоритмічних, програмних та інших суміжних технічних рішень.

Перспективні технології захисту інформації повинні синтезувати тільки 
високотехнологічні розробки інтелектуальних систем аналізу інформації, які 
інтегрують передові досягнення лінгвістичного аналізу, мовних технологій, 
візуалізації даних, програмно-технічних рішень. 

Для вітчизняних підприємств характерним є те, що у корпоративних 
інформаційних системах підприємства взаємодія здійснюється за допомогою 
локальних, глобальних мереж та «хмарних» технологій. 

Підприємства, що використовують для доступу до корпоративних систем 
виключно паролі, ставлять під загрозу стабільність бізнесу, піддаючи свої 
інформаційні активи таким ризикам, як фішинг, MITM («людина посередині»), 
соціальна інженерія, підбір пароля, крадіжка облікових даних. І як наслідок, 
несанкціонований доступ до корпоративних ресурсів, що призводить до 
розголошення комерційної таємниці, фінансових і репутаційних втрат.

Деякі організації дозволяють доступ до своїх інфраструктур тільки 
всередині периметра корпоративного захисту, іншим же компаніям, навпаки, 
потрібно дозволити доступ поза межами контрольованої зони зовнішнім 
консультантам, партнерам або віддаленим співробітникам. Тому організація 
безпечної і надійної передачі даних, захист від зовнішніх і внутрішніх загроз, 
захист конфіденційності даних є складним завданням [1].

Тонкі клієнти, нульові клієнти, сервери, ноутбуки, планшети і мобільні 
пристрої, так чи інакше беруть участь в корпоративному житті користувача 
на підприємстві та вимагають уніфікованої і незалежної від пристрою політики 
безпеки. ІТ-служби та служби інформаційної безпеки організації повинні 
вирішити складне завдання – одночасно зберегти унікальні можливості різних 
типів пристроїв і забезпечити їх достатньо високим рівнем безпеки.

Все це призводить до того, що посилений контроль за доступом 
користувачів з різних пристроїв і з будь-якого місця стає дуже важливим 
завданням і частиною інформаційної системи.

VDI-клієнти, як заміна традиційним ПК і перехід до централізованих 
обчислень, підвищують продуктивність, надають колосальні та можливості для 
зростання. Спільне використання тонких клієнтів і рішень з безпеки 
підприємства з легкістю може усунути описані складності і отримати всі 
переваги централізованих обчислень, зокрема:

 двофакторна аутентифікація користувачів в корпоративній системі 
в різних сценаріях: термінальних сеансах, VPN-з’єднаннях, доступі до 
«хмарних» платформ VDI;
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 блокування термінального сеансу при від’єднанні токена або смарт-карти;
 можливість використання електронного підпису в прикладних програмах;
 карта-пропуск в приміщення (наявність RFID-мітки), також може бути 

платіжною (MasterCard або Visa) або транспортною картою з корпоративним 
стилем організації;

 наявність сертифікату ФСТЕК дозволяє відповідати вимогам регуляторів 
ринку інформаційної безпеки і спрощує атестацію інформаційної системи;

 вбудована підтримка SSL VPN;
 інтеграція з більшістю популярних вітчизняних чи західних програмних

рішень [3].
Таким чином, сучасні підприємства здійснюють перехід до використання 

різносторонньої інформаційної інфраструктури, яка об’єднує як локальне, так 
і «хмарне» ІТ-оточення. Тому для зниження бізнес-ризиків в сфері 
інформаційної безпеки велике значення має вибір вірного рішення для 
аутентифікації. Очевидно, що найкращі рішення підтримують саму широку 
лінійку аутентифікаторів і можуть забезпечити захист як «cloud», так і локальних
програм, а також будь-яку мережу, доступ до якої здійснюється з будь-якого 
пристрою.

Література
1. Варгин В. Г. Использование онтологии при управлении доступом 

к интеллектуальным ресурсам [Электронный ресурс] / В. Г. Варгин, 
Семерханов И. А. // Информационная безопасность, проектирование, 
технология элементов и узлов компьютерных систем. – Режим доступа: 
http://www.sworld. com.ua/konfer27/419

2. Современные технологии обеспечения информационной безопасности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.biometrics.ru/

3. ТОНКости безопасности [Электронный ресурс] / Современные 
информационные системы CIS. – 2017. – №1 – Режим доступа:
http://100pdf.net/cis-1-2017

http://www.sworld.
http://www.biometrics.ru/
http://100pdf.net/cis-1-2017


250

Запухляк І.Б.,
доктор економічних наук,

доцент, професор кафедри економіки 
природокористування та організації виробництва, 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління розвитком 
на рівні підприємства розглядали у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних
вчених, проте, такі питання як наукове обґрунтування необхідних змін 
на підприємстві як основи забезпечення стійкості розвитку підприємства через 
постійне впровадження змін в умовах нестабільності середовища, ефективне 
управління змінами потребують подальших ґрунтовних досліджень.

З позицій комплексного підходу в системі управління науковці виділяють 
кілька відносно відокремлених, але взаємопов’язаних і взаємообумовлених 
елементів: апарат управління; механізм управління; процес управління; засоби, 
що забезпечують процес управління; механічне вдосконалення управління. 
Підприємство як економіко-виробничу систему можна розглядати як об’єднання
двох підсистем – керівної та керованої. Керівна підсистема (суб’єкт управління) 
здійснює управлінський вплив на керовану підсистему (об’єкт управління) –
виробничий персонал, обладнання, сировину, технології тощо. Зв’язок між 
підсистемами здійснюється через обмін інформацією: від керівної до керованої 
надходить управлінська інформація, а у зворотному напрямку – інформація 
про виконання раніше отриманих завдань, про стан керованої підсистеми, 
реакцію на щойно отримані розпорядження. Управлінська діяльність охоплює 
різноманітний спектр виконуваних робіт, спрямованих на створення 
найсприятливіших умов для розвитку підприємства, більш повного та 
раціонального використання його ресурсів, кращої організації праці [1; 2].

Процес управління підприємством охоплює чотири послідовні етапи:
- реалізація конкретних функцій менеджменту (управління фінансами, 

кадрами, постачанням, збутом, підрозділами тощо) через загальні функції 
менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання та 
регулювання);

- формування методів менеджменту як способів впливу керівної 
підсистеми підприємства на керовану;

- формалізація методів менеджменту в управлінські рішення 
на альтернативних засадах;

- забезпечення впливу керівної системи підприємства на керовану 
на засадах механізмів керівництва (влади, лідерства тощо) [3, с. 54–56].

Як зазначає П. Друкер, саме управління є важелем економічного 
розвитку, а розвиток – результатом управління. Досвід економічного розвитку 
доводить те, що тільки завдяки володінню (наявності) капіталом не можна 
досягнути високого рівня розвитку, а саме компетентний і якісний менеджмент 
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є запорукою його досягнення. Інакше кажучи, розвиток є результатом людської 
активності, а не економічного багатства. Автор вбачає головну причину 
послаблення позицій підприємства та втрату ним стійкості у нездатності 
підприємства здійснювати швидкі і вчасні зміни. Саме готовність до змін 
є ядром управління розвитком підприємства. Необхідно втілювати процеси змін 
(процеси систематичного оновлення) у процес управління як повсякденним 
функціонуванням, так і управління розвитком, тоді підприємству не загрожує 
деградація. Чим менший масштаб і ефективність змін на підприємстві, тим 
більша ймовірність втрати стійкості та деградації підприємства [4, с. 22, 72, 93]. 

Відтак, під теоретичними засадами управління розвитком підприємств 
розуміємо сукупність закономірностей, принципів, наукових підходів та 
концепцій, які забезпечать ефективність управління розвитком підприємства, 
стійкість їх функціонування в реальних умовах, що постійно змінюються.

До основних засад управління розвитком підприємств в умовах 
нестабільності можна віднести такі:

1. Управління розвитком підприємства має відповідати як його місії 
та завданням, так і загальнодержавним стратегіям.

2. Стратегія розвитку підприємства повинна враховувати загальносвітові 
тенденції на ринку, розвиток товарів-замінників тощо.

3. Концепція управління розвитком має ґрунтуватись на комплексному 
підході, основними принципами формування якого повинні бути рівень 
нестабільності зовнішнього середовища та готовність керівництва до реалізації 
стратегічної поведінки, що відповідає зовнішнім умовам.

4. В основі ефективного управління розвитком має бути підвищення 
готовності до змін внутрішніх елементів цих підприємств, зокрема послаблення 
опору та посилення сприяння працівників до впровадження змін на основі 
побудови системи фундаментальних цінностей, підвищення культури, довіри 
і зростання професійної компетентності персоналу підприємства.

5. При обмеженості ресурсів і кризовому стані підприємства забезпечення 
стійкості його функціонування і розвитку можливе за умов використання 
внутрішніх ресурсів, стрижнем яких є людина, здатна генерувати інноваційні 
ідеї, застосовувати інноваційні методи управління тощо.

6. Ефективне управління розвитком можливе лише за умов: гармонізації 
інтересів «держава – підприємство – споживачі» на основі інституціоналізації 
та екологізації їх діяльності; високого рівня професіоналізму керівників 
підприємства; запровадження системи постійно діючого моніторингу 
управління розвитком підприємства, що передбачає високий рівень вимог 
і об’єктивність в оцінюванні кадрів, наявність системи оцінювання діяльності 
керівників, структурних підрозділів, працівників тощо. 

Реалізація концептуальних засад управління розвитком підприємства 
дозволить сформувати ефективні управлінські рішення щодо забезпечення 
стійкості їх функціонування і розвитку на основі:

- врахування вимог нормативно-правового регулювання діяльності 
окремого підприємства;
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- комплексного застосування на практиці наукових підходів 
до управління розвитком підприємства;

- відповідності змінним умовам зовнішнього середовища 
та внутрішньому стану підприємств;

- практичного втілення сучасних технологій та інструментів 
управління змінами на підприємстві.
Запропоновані концептуальні засади управління розвитком підприємства 

сприяють, по-перше, формуванню системної бази знань в царині науково-
обгрунтованого уявлення про категорію «управління розвитком підприємства»; 
по-друге, підвищенню ефективності управління стійкістю розвитку 
підприємства на основі подолання фрагментарності досліджень, використання 
обґрунтованого комплексу економіко-математичних методів, наукових підходів 
до вибору управлінських інструментів, що дозволить приймати обґрунтовані 
управлінські рішення на практиці.
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ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У сучасних умовах гострої конкурентної боротьби на ринку освітніх 
послуг особливого значення набуває імідж, який дає змогу освітній установі 
не лише протистояти конкурентам, а й успішно функціонувати. Імідж прийнято 
розглядати як «емоційно забарвлений образ, що володіє цілеспрямовано 
заданими характеристиками і покликаний чинити психологічний вплив певної 
спрямованості на конкретні групи соціального оточення загальноосвітнього 
закладу»[4]. Якщо ж підійти з точки зору практичного маркетингу і розглядати 
ВНЗ як комерційну організацію, то для опису технології формування іміджу 

http://vlp.com.ua/node/1956
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варто використовувати поняття «точки контакту» – «численні і різноманітні 
ситуації, місця й інтерфейси зіткнення клієнта з компанією» [1].

Процес формування іміджу освітньої установи визначається і коригується 
тим, що система освіти стає все більш складною, зумовлюючи ускладнення 
співвіднесення особистих перспектив і тих можливостей в отриманні 
спеціальностей, які пропонує навчальний заклад. Йдеться про досягнення 
консенсусу між тим, що пропонується і бажається потенційними споживачами, 
і тим, що реально може запропонувати навчальний заклад, перебуваючи 
в умовах постійної зміни освітніх стандартів, оновлення їх змістовної частиниі 
структурно-організаційних освітніх реформ [5].

Стратегія формування іміджу організації, безсумнівно, є, насамперед,
управлінським завданням, яке необхідно вирішувати в будь-якій організації, 
у тому числі в освітніх закладах[3]. В умовах ринкової конкуренції ВНЗ стали 
такими ж учасниками ринку, як й інші установи, хоча і зі своєю специфікою. 
Ефективність їх іміджу залежатиме лише від того, наскільки швидко вони 
зможуть адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища.Ефективний 
імідж ВНЗ не лише привертає споживачів освітньої послуги, а й транслює 
цінності, якими керується ВНЗ у процесі підготовки фахівців, демонструє 
відкритість освітнього закладу та його участь у вирішенні економічних і соціальних
проблем. Головними вихідними положеннями концепції ефективного іміджу 
є такі: проведення інформаційної політики, формування компетентної 
громадської думки про ВНЗ, організація зв’язків з громадськістю (PR) 
з використанням комунікативного менеджменту. Зокрема, при здійсненні 
інформаційної політики необхідно враховувати інформаційні потоки і керувати 
ними. У цьому контексті слід звернути увагу на ключові управлінські фігури, 
які визначають лідерство освітнього закладу і володіють повнотою 
найважливішої і об’єктивної інформації. До них віднесені:

1) ректор з вченою радою, які визначають напрями інформаційної 
політики, її стратегію і тактику, доводять до відома громадськості інформацію 
про найважливіші сторони діяльності ВНЗ;

2) керівники підрозділів (декани, керівники служб, відділів, управлінь) 
надсилають у зовнішнє середовище інформацію, погоджену з інформаційною 
стратегією ВНЗ у межах своєї компетенції;

3) відділ інформації та громадських зв’язків, що виконує роботу 
з реалізації інформаційної політики іреалізуєтакі функції: формування 
пріоритетних напрямів інформаційної політики відповідно до стратегії; 
формування узгоджених з керівництвом планів інформаційної діяльності; 
забезпечення повноти та оперативності інформації; розвиток наявних та пошук 
нових засобів комунікації, а також моніторинг ЗМІ з метою коригування 
інформаційного процесу[2].

Отже, реформування освіти як одного з елементів соціальної системи 
впливає не лише на подальші перспективи розвитку цієї сфери, а й на 
застосування вищими навчальними закладами нових стратегій у сфері надання 
освітніх послуг, позиціонування ВНЗ. Очевидно, що формування іміджу ВНЗ 
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є довгостроковим стратегічним завданням концептуального плану, пов’язаним
із плануванням і прогнозуванням. Вирішення цього завдання вимагає розробки 
та впровадження в життя певної моделі формування іміджу ВНЗ, однак 
сьогодні в наукових колах немає єдиної думки щодо підходу до формування 
іміджу освітніх установ, що зумовлює потребу ґрунтовного і всебічного 
вивчення даного питання. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ 
СУЧАСНОГО СТУДЕНТА-МУЗЕЄЗНАВЦЯ

У зв’язку зі значними змінами в системі сучасної освіти і посиленням 
ролі музею в житті сучасного суспільства виникла гостра проблема підготовки 
професійних кадрів, здатних вирішувати педагогічні завдання в умовах 
музейного середовища. Дана тенденція спостерігається як в українських, так 
і в зарубіжних музеях. Столяров Б. А. в своїй книзі «Музейна педагогіка. 
Історія, теорія, практика» докладно висвітлює цю проблему [5]. Столяров 
стверджує, що збільшення ролі музею в сучасній культурі і в житті суспільства 
дуже суттєво відстає від навчання персоналу і розвитку його освітньої 
діяльності. Однак ця ситуація є не тільки відображенням проблеми виживання 
музею в ринкових умовах. Основи цієї проблеми беруть свій початок в підході 
до професійної освіти музейних співробітників. 

Випускники сучасних ВНЗ – а це, насамперед, педагоги, музеєзнавці 
та мистецтвознавці – часто приходять у музей нездатними до професійної 
діяльності. Отримані ними знання в результаті процесу навчання не адаптовані 
до діяльності в умовах музею. Найчастіше ці знання позбавлені 
міждисциплінарної основи і концептуального осмислення. Сьогодні у випускників
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сучасних ВНЗ культури спостерігається відсутність навичок наукової та 
практичної роботи. Більшою мірою це стосується тих, хто працює 
безпосередньо з відвідувачами. Якщо робота в фондах залежить від особистого 
досвіду співробітника і строго визначена нормативними інструкціями, на основі 
яких відбувається облік і зберігання експонатів, то робота з аудиторією 
передбачає наявність відповідної психолого-педагогічної підготовки і рівня 
знань, актуального для сучасного соціокультурного середовища [1]. Якщо 
розглядати освітнє середовище як частину соціокультурного простору, зону 
взаємодії освітніх системних елементів, яка володіє великою мірою складності, 
то музей необхідно розглядати як частину цього середовища. Однією з рис 
сучасного освітнього середовища є взаємодія безлічі локальних освітніх 
середовищ, тобто використання можливостей, які пропонує сучасний музей, 
стає характеристикою освітнього процесу.

До випускників сучасних ВНЗ застосовується ряд вимог, які включають 
в себе не тільки теоретичні знання, але здатність ефективно застосовувати свої 
вміння та навички на практиці. Викладання у ВНЗ необхідно вибудувати таким 
чином, щоб розвинути і підсилити стійкий інтерес до обраної професії. Якість 
засвоєння знань з дисциплін професійного циклу в найбільше залежить від 
сформованості позитивного ставлення та інтересу студентів до досліджуваного 
матеріалу. Знайомий, цікавий, і особистісно значущий матеріал сприймається, 
як правило, дуже ефективно і міцно. Педагог повинен це враховувати 
і будувати освітній процес таким чином, щоб навчання було творчим, 
пізнавальним, і цікавим для студентів. Це запорука ефективного навчання. 
Важливо відзначити що для реалізації процесу успішного навчання необхідна 
оснащена база практики та достатня кількість практичних годин. Саме 
практико-орієнтований підхід дозволяє значно підвищити ефективність 
навчання. 

Під час безпосередньої практичної діяльності студент закріплює зміст 
навчального матеріалу, оцінює значимість, актуалізує наявні у них знання 
і вміння. Крім цього саме практика дозволяє студенту оцінити себе в професійному
плані і вибрати подальший вектор розвитку в рамках своєї спеціальності. 
Активна практична діяльність допомагає педагогам ефективно скоригувати 
навчальну діяльність, спираючись на результати практики. Одним з головних 
переваг введення в навчання практико-орієнтованого підходу в системі вищої 
освіти є те, що даний підхід дає можливість об'єднувати формування 
фундаментальної наукової бази знань і практичних, соціальних і загально-
культурних компетенцій майбутніх фахівців, які необхідні для подальшої 
реалізації професійної педагогічної діяльності музеєзнавця. Отже, однією 
з основних переваг практико-орієнтованої освіти є збагачення практичного 
досвіду студентів в конкретній діяльності, рівень якого визначається ступенем 
сформованості компетенцій у майбутніх музеєзнавців. 

У практико-орієнтованому освітньому процесі навчаються активно 
застосовувати раніше отримані знання і, в той же час, майбутні фахівці 
набувають власний досвід на основі своєї професійно-практичної діяльності. 



256

Саме такий досвід стає основою і стимулом для подальшого професійного 
особистісного розвитку студента, активізації його власних сил і творчих 
здібностей. Слід виділити три основні напрямки реалізації практико-
орієнтованого підходу в процесі освіти. В основі першого напряму – реалізація 
завдань професійної підготовки учнів через взаємодію процесу навчання 
і проходження навчальних та виробничих практик, з метою формування 
практичного досвіду шляхом введення студентів в професійне середовище. 
Другий напрямок заснований на формуванні у студентів професійних 
компетенцій, а також особистісних якостей, які б сприяли успішному 
виконанню професійних завдань. Реалізація цього напрямку забезпечується 
через впровадження професійно-орієнтованих технологій в процес навчання. 
Третій напрям полягає в професійно-спрямованому вивченні студентами 
комплексу дисциплін, які забезпечують професійну підготовку за окремими 
блоками основної освітньої програми [4].

На жаль, далеко не в усіх сучасних українських ВНЗ практиці 
приділяється належна увага. Найчастіше проходження практики носить досить 
формальний характер, і полягає в загальному ознайомленні з музейною 
установою і його нормативно-правовою базою. Набагато більша увага 
приділяється звітності та документації, а не самій практичній діяльності. Робота 
з аудиторією зводиться до мінімуму. Крім усього вище сказаного, для практики 
виділяється порівняно малий проміжок навчального часу, якого недостатньо 
для оволодіння професією в повній мірі. Одну з найважливіших ролей 
в діяльності музеїв займає розробка і проведення занять за культурно-освітніми 
програмами. Дані програми спрямовані на виховання музейної культури 
населення, на встановлення відносин співробітництва в області збиральної 
і дослідницької роботи, професійної орієнтації студентів і їх патріотичне 
виховання. Програми допомагають в легшій і цікавій формі вирішити різні 
освітні завдання. 

Музеєзнавець повинен вміти створювати різні програми в залежності від 
соціального замовлення. При складанні програми враховується вік аудиторії 
та інформація, яку необхідно донести до відвідувачів. У сфері культури завжди 
приділяється велика увага кадровим питанням. Результативність роботи 
установ цієї сфери та якість пропонованих споживачам культурних продуктів 
залежить не тільки від рівня отриманої в процесі навчання кваліфікації, 
професіоналізму, а й від особистісних якостей працюючих фахівців: проектної 
культури їх діяльності, інноваційного типу мислення, розвинених пізнавальних 
стратегій, комунікаційних умінь. [2]. 

Вимоги ринку праці в сфері культури, що стрімко змінюються, впливають 
на зміну змісту і технологій підготовки кадрів для цієї сфери. Розвиток 
музейних установ актуалізує значення для професійної діяльності випускників 
спеціальності «Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури», 
академічної, соціальної та професійної мобільності, готовності до самоосвіти 
та самовдосконалення. З урахуванням того, що музей як установа культури 
активно розвивається, для нього вкрай необхідні музеєзнавці нової формації, 
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що відповідають всім сучасним вимогам [3]. Ці вимоги обумовлені також 
розвитком нормативної бази, яка регламентує роботу закладів культури 
в цілому і, зокрема, музеїв. На задоволення потреб ринку праці у сфері 
культури, з одного боку, і запитів населення на якісні культурні продукти –
з іншого, спрямовані основні освітні програми ВНЗ, які здійснюють підготовку 
за напрямом «Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури» [1].

Для групи спеціальностей в галузі культури і мистецтва, як і для 
підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в цілому, одним з ключових 
аспектів роботи є практико-орієнтоване навчання. Випускник професійної 
школи повинен перш за все розвинути у себе здатність використовувати свої 
знання для зміни, трансформації навколишнього світу. І саме ця діяльність 
становить одну з головних цілей продуктивного навчання [4]. Таким чином, 
можна зробити висновок що продуктивне навчання у ВНЗ має включати в себе 
як великий багаж теоретичних знань, так і достатній досвід практичної 
діяльності в поєднанні з творчістю і варіативністю. Саме творче гнучке 
мислення фахівця здатне підібрати ключ до різної аудиторії.
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ПОБУДОВА ОПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 
З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА
Запаси є одним з найважливіших факторів забезпечення сталості 

і безперервності діяльності підприємства, а ефективне управління ними сприяє 
отриманню максимально можливого прибутку, стан та ефективність 
використання виробничих запасів – як самої вагомої частини оборотного 
капіталу – є одним з основних умов успішної діяльності організації, розвитку 
і реалізації конкурентних переваг підприємства. Проблема управління запасами 
є цікавою тим, що дозволяє розглядати її як у вузькому розумінні –
не вступаючи в протиріччя з іншими бізнес процесами оптимізуючи лише 
запаси так і дуже широко – дивлячись через призму управління запасами 
на роботу всього підприємства.

Будь яка модель управління запасами повинна відповідати на два 
питання: скільки замовляти продукції та коли. На найпростішому рівні їх 
можна розділити на дві групи: періодичні моделі, що визначають момент 
замовлення та критичні моделі рівня замовлення, що визначають об’єм 
замовлення. 

В періодичній моделі замовлення збільшення рівня запасів відбувається 
через фіксовані проміжки часу, а сам рівень замовлення є величиною змінною. 
В моделі з критичним рівнем замовлення визначається обґрунтована фіксована 
норма поповнення запасу, а поповнення здійснюється під час зниження рівня 
запасів до визначених мінімумів [1, c. 82]. Головним мінусом моделі 
з періодичним поповненням є те ще вона не включає в себе елементів 
зворотного зв’язку і процес може виявитись неконтрольованим. Дана стратегія 
відповідає нормативному забезпеченню і найчастіше застосовується в умовах 
стабільного попиту.

Модель з критичним рівнем замовлення більш тонко реагує на зміни 
попиту, проте її мінусами є завищення середнього рівня запасів або можливість 
виникнення дефіцитів. 

З ростом популярності автоматизації всіх сфер життєдіяльності компанії 
до систем управління запасами висуваються нові вимоги, а саме централізоване 
планування виробничих процесів. Фактично інструментарій лишається 
не змінним, видозмінюється погляд на сам запас не як на одну з функцій 
системи управління підприємства, а як на рухому силу її розвитку. 

Так можна виділити ряд аналітичних систем управління запасами, що 
широко використовуються в сучасних розвинутих компаніях, а в деяких 
випадках взяті як ідеологія стратегічного розвитку бізнесу. Основними з них є: 
MRP (планування потреби в матеріалах), MRPII (планування виробничих 



259

ресурсів), ERP (планування ресурсів підприємства), концепції QR «швидкого 
реагування», JIT «точно в строк» та інші.

На базі основних моделей управління запасами розроблено та представлено
на ринку значну кількість сучасних систем та програм управління запасами, 
що дозволяють організувати та зменшити витрати на створення та зберігання 
матеріальних ресурсів. Проте при наближенні до реалій вітчизняних 
економічних умов відчувається «заточеність» під конкретні умови розробки 
моделі та відірваність від сучасних економічних умов пов’язаних із невизначеністю
і на мікро- і на макрорівнях. 

За умов високої динамічності змін економічних обставин важливим 
кроком для підвищення ефективності діяльності підприємства є організація 
власної оперативної системи управління запасами. 

Для побудови оперативної системи управління запасами необхідно 
здійснити ряд кроків. Першим етапом є оцінка становища підприємства 
та побудова стратегічного плану його розвитку. Необхідно якісно оцінити 
вузькі місця у процесі забезпечення підприємства та чітко визначитись 
з майбутнім рівнем рівня обслуговування клієнтів. На другому етапі 
здійснюється систематизація баз даних, що накопичують інформацію про рух 
запасів їх об’єми та витрати на них. Дана інформація повинна піддаватися 
аналізу за для оцінки логічного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, 
що виникають в процесі зберігання та поповнення запасів. Варто відмітити, 
що будь-яка встановлена закономірність зміни потоків запасів повинна логічно 
пояснюватись, з метою зменшення вірогідності ефекту збігу [2, с. 82]. Третім 
етапом є прогнозування майбутньої потреби запасів на основі майбутніх 
продажів підприємства, даний етап є найвідповідальнішим від якого в більшій 
мірі залежить загальний успіх використання моделі. Етап прогнозування можна 
розділити на наступні процеси: 

– побудова плану продажів;
– побудова плану поставок запасів;
– побудова плану надходжень та витрат. 
На четвертому етапі здійснюється математичний опис встановлених 

закономірностей та факторів впливу на загальну систему управління запасами. 
Правильність встановлених закономірностей можливо оцінити шляхом аналізу 
емпіричних відхилень, які виникають при перенесенні моделі прогнозування 
на попередні статистичні періоди. На п’ятому етапі здійснюється аналіз 
імовірних ризиків. Ризики можна поділити на дві групи ті що існували 
до впровадження системи управління запасами та ті що виникли після 
її впровадження. Для ризиків першої групи достатнім буде їх зменшення 
порівняно з періодом до застосування системи. До ризиків другої групи 
необхідно максимально відповідально віднестись, з точки зору величини 
помилки. Логічно, що чим вища ціна помилки тим більша вірогідність 
доопрацювання або відмовлення від створеної системи управління запасами.

Останнім етапом впровадження оперативної системи управління 
запасами є опис процесів та процедур, необхідних для отримання кінцевого 
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результату. Застосування запропонованої концепції дозволить в першу чергу 
систематизувати процес управління запасами. Якісний аналіз поточних змін 
внутрішніх та зовнішніх показників системи дасть можливість дослідити 
тенденції та впровадити теоретико-математичні підходи до розрахунку 
та прогнозу змінних величин з метою мінімізації витрат на створення 
і підтримку запасів не залежно від характеру та динаміки змін в плановому 
періоді.

Основною метою системи управління запасами є забезпечення 
безперебійної, ритмічної і взаємоузгодженої роботи всіх підрозділів. У зв’язку 
з специфічними умовами української економіки використання сучасних методик
управління запасами майже не здійснюється. Проте будь яке підприємство має 
можливості для здійснення власної оперативної оптимізації управління 
запасами, що створить умови для ведення регулярного ефективного 
менеджменту.

Рис. 1.Етапи побудови оперативної системи управління запасами
Джерело: побудовано автором
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«ЛЮДИНА ІННОВАЦІЙНА» ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ 
ЕКОНОМІКИ

Сьогодні гостро стоїть питання про те, як інтенсифікувати інноваційний 
розвиток економіки України. При велику практичної значущості відповіді 
на таке питання слід зазначити, що багато аспектів цієї проблеми не вирішено 
ні з теоретичної, ні з практичної точки зору. Серед дослідників немає єдиної 
думки, як підвищити ефективність інноваційних процесів, за якими критеріями 
можна судити про ефективність управління інноваційним розвитком, які зміни 
необхідні в компонентах інноваційного потенціалу, як вибудувати систему 
управління інноваційним розвитком тощо.

Особливості сучасних процесів і технологій управління інноваційним 
розвитком можна виразити в наступному:

- мобільність і динамічність у використанні інноваційних ресурсів; 
- визнання головним ресурсом людський капітал і необхідність його 

розвитку; 
- безперервне проведення позитивних змін на основі інноваційно-

діяльнісної активності; 
- реалізація стратегічних інноваційних програм; 
- використання інтеграції потенціалів для розробки і реалізації 

інноваційних рішень; 
- інституалізація процесу розробки та реалізації нововведень; 
- оптимізація інноваційних рішень і підвищення ефективності їх оцінки.
В останні роки пріоритети інноваційного розвитку економіки плавно 

переміщаються від науково-дослідницької до практичної стадії інноваційного 
циклу, і тут на перший план виходить надзвичайно гостра проблема –
відсутність компетентного персоналу. Головна особливість інноваційної 
економіки полягає в тому, що вона завжди і всюди будується від людини 
як носія компетенцій, творчої та ділової енергії.

На наш погляд, «інноваційний людина» – досить широке поняття, яке 
означає, що людина повинна стати адаптивною до постійних змін: у власному 
житті, в економічному розвитку, у розвитку науки і технологій, активним 
ініціатором і виробником цих змін.

Ключовими компетенціями інноваційної людини повинні стати:
- здатність і готовність до безперервної освіти, професійної мобільності, 

прагнення до нового постійного вдосконалення, перенавчання 
та самонавчання,;

- здатність і готовність до розумного ризику, креативність і підприємництво, 
вміння працювати самостійно та готовність до роботи в команді, 
готовність до роботи у конкурентному середовищі;
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- широке володіння мовами як комунікаційними інструментами 
ефективної участі в процесах інтеграції та глобалізації;

- творчі здібності, тобто здібності не тільки сприймати, але і створювати 
щось нове, оригінальне;

- прагнення і здатності опановувати сучасною технікою і технологіями, 
новими формами і методами організації праці та управління;

- здатність до критичного мислення;
- специфічні соціально-психологічні якості: цілеспрямованість, гнучкість 

мислення, адаптивність, сумлінність та працьовитість.
Формування відповідних компетенцій – тривалий і складний процес, що 

включає в себе необхідність адаптації для цих цілей не просто окремих 
напрямків соціально-економічної політики (в першу чергу, політики в сфері 
освіти), але і суспільного середовища в цілому, формування в суспільстві 
відповідного клімату, забезпечує свободу творчості та самовираження, заохочує 
та винагороджує людей, які володіють відповідними компетенціями і досягають
успіху за рахунок їх використання.

Для успішного вирішення завдань щодо формування компетенцій 
«інноваційної людини» необхідно розвивати такі ключові напрямки.

1. Формування культури інновацій в суспільстві та підвищення престижу 
інноваційної діяльності. Цей напрямок слід розвивати, виходячи з міркувань 
привабливості інноваційної діяльності з урахуванням традицій вітчизняних 
і світових наукових шкіл, престижності пошуку та комерціалізації нових ідей.

2. Формування системи стимулювання інноваційної активності людини 
у будь-якому віці, зокрема за допомогою проведення конкурсів, форумів, 
зльотів, олімпіад, а також очно-заочних шкіл, проектно-дослідницьких практик 
та курсів як при провідних вузах, так і з використанням сучасних мережевих 
форм комунікації і онлайн ресурсів. Тут належить розвивати діяльність шкіл 
для обдарованих дітей при вузах, центрах зайнятості, органах місцевого 
самоврядування.

3. Стимулювання процесів формування навичок інноваційного 
підприємництва найбільш пристосованою частиною населення. Програми 
державної підтримки інновацій повинні містити освітню компоненту, в тому 
числі в області підприємницької діяльності, комерціалізації науково-технологічних
розробок.

4. Система освіти в цілому повинна бути орієнтована на формування та 
розвиток названих навичок і компетенцій, необхідних для інноваційної 
діяльності. Одне з найважливіших завдань у цій сфері – формування прошарку 
конкурентоспроможних викладачів, дослідників та менеджерів. При цьому 
освіта повинна бути інтегрована з інноваційною діяльністю. 

5. Ключовим завданням у сфері освіти має стати розвиток системи 
безперервної освіти, створення ефективної системи стимулів і умов для 
постійної перепідготовки та підвищення кваліфікації для всього економічно 
активного населення. У сучасних умовах не тільки різко прискорюються 
процеси технологічного розвитку, що знецінює отримані знання незабаром 
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після їх отримання, але також змінюється і структура економіки. Ці процеси 
різко підвищують цінність компетенцій щодо швидкого аналізу, критичного 
осмислення великих обсягів нової інформації, компетенцій щодо 
«переключення» людини з одного виду діяльності на інший. 

Підводячи підсумок, відзначимо що саме в цих двох інституціях –
розвитку економічної конкуренції та системи освіті – необхідні серйозні зміни 
для того, щоб вітчизняна економіка з плином часу могла стати інноваційною. 
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Полтавська державна аграрна академія 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Сучасне аграрне підприємство, що має своєю метою підвищення 

ефективності діяльності, не можна уявити без використання оптимізаційних 
молей в управлінні та використання новітньої обчислювальної техніки. Але 
в Україні не існує стратегії або стандарту інформатизації сільського 
господарства. Тому перший етап широкої інформатизації був зроблений саме 
сільськогосподарськими землекористувачами як можливість оптимізувати 
економічні та екологічні питання своєї діяльності. 

У даний час побудовано і досліджено значну кількість економіко-
математичних моделей, які допомагають спеціалістам сільгосппідприємств 
розробляти виробничі програми і вибирати технології отримання врожаїв. 
Ці моделі відрізняються як по загальній концепції рішення, так і по 
застосовуваних математичних методів. Зупинимося на деяких підходах, 
виділимо їх сильні і слабкі сторони, що полегшить роботу по формуванню 
оптимального підходу.

У якості сильних сторін статичних моделей лінійного програмування 
зазначимо відносну простоту їх реалізації, що робить їх зручними для 
вирішення часткових завдань управління окремими агротехнічними заходами. 
Але цим моделям властиві певні недоліки. Одним з головних недоліків 
є статичний характер цих моделей. Статичні моделі не розраховані на аналіз 

http://ela.kpi.ua/jspui/bitstream/123456789/
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довготривалих наслідків прийнятих виробничих рішень. За допомогою цього 
підходу можна реалізувати принцип зворотних зв’язків між інтенсивністю 
споживання ресурсів та інтенсивністю подальшого виробництва, тобто не 
приділяється увага процесам відтворення.

Спробою подолання проблеми статичності в рамках задач лінійного 
програмування стало створення лінійно-динамічних моделей [2]. У цих моделях 
дослідники із допомогою лінійних співвідношень, відображають кількісні 
взаємозв’язки виробництва у динаміці. У загальному вигляді лінійно-динамічна 
модель складається з декількох блоків, кожен з яких відповідає року розвитку. 
Два найближчих роки пов’язані між собою групою обмежень (блок ув’язки). 
З метою оптимізації виробництва з урахуванням екологічних обмежень на весь 
планований період блоки з’єднуються загальним сполучним блоком і єдиним 
рядком цільової функції.

Змінні величини відображають склад і розмір видів діяльності 
та технологічні способи виробництва продукції. Обмеженнями є наявні ресурси 
та екологічні регламенти вирощування культур. У блоках ув’язки записують 
умови по земельних угідь з урахуванням їх трансформації і поліпшення, 
чергуванню технологій, а також обмеження по фонду накопичення.

Методи лінійно-динамічного програмування, в чистому вигляді не є 
моделями вибору технологій, в силу високого рівня агрегації. Проте з їх 
допомогою можна порівнювати і обґрунтовувати технологічні регламенти 
локального використання ресурсів; визначати рівень впливу техногенної 
діяльності на природне середовище; проводити економічну оцінку розвитку 
сільськогосподарського підприємства.

Однією з головних проблем розробки лінійно-динамічних комплексів 
є відображення в них зміни параметрів ґрунтової родючості та пов’язаного 
з цим змін питомих виробничих витрат.

Істотним недоліком лінійних і лінійно-динамічних моделей є припущення 
про лінійність взаємозв’язків. Крім цього багато фахівців, насамперед фахівці-
практики, вважають необґрунтованим припущення про існування єдиного 
критерію прийняття рішення. Виходить, що з великої кількості різноманітних, 
часто різнорідних і суперечливих показників, якими керується особа, яка 
приймає рішення, при прийнятті рішень, конструюється один критерій, 
поліпшення значення якого еквівалентно поліпшенню розв’язання задачі. Крім 
того, як зазначалося вище, ці методи придатні для рішення відносно простих 
моделей, не відображають складності реальних явищ в достатній мірі.

Поряд зі статичними методами лінійної оптимізації, отримали розвиток 
багатокрокові і динамічні моделі вибору технологій та регламентів 
виробництва [2]. Незважаючи на те, що метою методу, наприклад, динамічного 
програмування для оптимізації сівозмін не є безпосередньо вибір технологій 
сільськогосподарського землекористування, оригінальність підходу заслуговує 
окремого розгляду [1, 3]. У найпростішому варіанті моделі передбачається, 
що заданий набір культур, вирощування яких допустимо за агрономічними 
та організаційних міркувань, вичерпним чином описані всі можливі попередники
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для кожної культури; кожній парі «культура – попередник» поставлена 
у відповідність величина математичного очікування результату господарської 
діяльності, одержуваного з 1 га даної культури після цього попередника. 
Передбачається, що на величину математичного очікування чистого доходу 
не впливають більш віддалені попередники цієї культури, ніж безпосередній.

До недоліків можна віднести той факт, що в реальному виробництві 
інтенсивність споживання природних ресурсів не завжди визначається 
витратами на підтримання екологічної рівноваги. Ця посилка є бажаною, але 
не відповідає дійсності, тому ця модель малопридатна для існуючих умов 
виробництва.

Підводячи підсумки проведеного аналізу, можна сказати, що незважаючи 
на пильну увагу, яка приділялася проблемі екології в працях економістів, теорія 
економіко-екологічного моделювання перебуває в стадії становлення. Фахівці 
поки розходяться як в підходах до вирішення цих завдань, так і в методах 
вирішення. Наприклад, багато моделей допомагають вибрати технології 
на поточний рік, але екологічні обмеження в них задані екзогенно, що не дозволяє
розглядати наслідки застосування технологій. Інші моделі намагаються 
враховувати віддалені наслідки прийнятих рішень, але, на жаль, вони далекі від 
практики. 

Крім часткових недоліків розглянутих підходів, викликають питання 
до спроби дослідників оцінювати вартість природних об’єктів на основі витрат, 
які можуть знадобитися для того, що б відтворити об’єкт заново. Така точка 
зору є логічною і привабливою, але не завжди прийнятною, так як наявність 
складних і не завжди очевидних взаємозв’язків у природі робить неможливою 
точну оцінку витрат на відтворення природних об’єктів, зокрема земельного 
родючості.

Таким чином, з проведеного аналізу існуючих моделей, можна зробити 
висновок про те, що на сучасному етапі, незважаючи на значну кількість 
розробок в області економіко-математичного моделювання, ще недостатньо 
наукових досліджень, які могли б бути адекватним інструментом для прийняття 
перспективних планів застосування технологій з допустимим техногенним 
навантаженням.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТУВАННЯМ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Нині основним джерелом проблем в Україні є кризовий стан економіки, 
який значною мірою сформований невиваженою кредитною політикою НБУ 
та банків. Тісна взаємозалежність розвитку економіки та банківської системи 
вимагає формування ефективної кредитної політики, яка б враховувала потребу 
реального сектору економіки і спрямовувала дії на забезпечення його 
збалансованого розвитку.

Надання кредитів є найпоширенішою операцією банків і зважаючи на той 
факт, що частка наданих кредитів в загальних активах вітчизняних банків 
складає майже 77,5%, то можна стверджувати, що банківське кредитування 
здійснює вагомий вплив на соціально-економічний розвиток України. 

Визначення впливу банківського кредитування на економіку країни 
можливе при аналізі його взаємодії з ВВП (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів кредитування резидентів банками України 
та ВВП протягом 2005 р.–грудень 2017 р., млрд грн *

* сформовано на основі даних джерел: [1; 2]

Загалом обсяги наданих банками кредитів в національну економіку мали 
фактично лінійний зв’язок із розміром номінального ВВП лише до 2008 р. 
Починаючи із 2009 р., обсяги наданих кредитів суттєвого не зростали (при 
постійному зростанні ВВП). 

Основним методом вдосконалення процесу управління кредитуванням 
економіки країни є формування стратегії активізації та інструментів її реалізації 
(рис. 1). Задля ефективності даної стратегії необхідно забезпечити: стабілізацію 
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банківського сектору та подолання кризового стану; державні гарантії 
депозитів клієнтів банків; повернення довіри населення до банків для залучення 
коштів та довіри суб’єктів господарювання шляхом своєчасного виконання 
зобов’язань.

Отже, ефективність вдосконалення процесу кредитування економіки 
полягає у застосуванні стратегічного менеджменту за допомогою сформованих 
інструментів.

Рис. 2. Стратегія активізації кредитування економіки та інструментів її 
реалізації * 

* сформовано автором
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МЕТА збільшення обсягів кредитування економіки

- надання пільгових довгострокових кредитів банками з
використанням механізмів державної підтримки

- «контрольована емісія» або підтримка довгострокової 
ліквідності (надання великим банкам рефінансування)

- визначення галузевих напрямів кредитування

- повноцінне  запровадження  банками політики «знай свого 
клієнта» з метою нівелювання  ризиків

- поступове скасування валютних обмежень задля залучення 
іноземних інвестицій в економіку країни

- зниження облікової ставки з метою з здешевлення 
кредитних ресурсів
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ДЕРЖАВНЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ РИНКОВО-
ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Фундаментальним підґрунтям стратегічної діяльності промислових 

підприємств є нормативно-правова основа, яка визначає законність та 
правомірність будь-яких дій. Від дозволів та заборон, специфічних умов 
чи обмежень фактично залежить бажання товаровиробників, інвесторів 
та інших контрагентів працювати в такому правовому полі.

Організаційні основи діяльності визначаються в першу чергу діючими 
законодавчими та нормативними актами на території країни. Станом на 
05.11.2017 р. законодавство України, відповідно до інформації офіційного 
сайту ВР України налічувало 223308документів, з яких містять інформацію 
щодо «ринкових стратегій» – 37, у т.ч. 11 з них вже втратили чинність 
за визначеними термінами (до 2010 р. та ін.) [1]. Всі офіційні документи щодо 
регламентації ринково-орієнтованої стратегічної діяльності можна поділити 
на групи за проблематикою:

1) економічні питання («Стратегія інноваційного розвитку України 
на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», Постанова ВР України 
від 03.06.2010 р. №2317-VI);

2) енергетичні питання («Енергетична стратегія Українина період до 
2030 р.», Стратегія КМУвід24.07.2013р.;«Європейська стратегія тривалої, 
конкурентоспроможної та безпечної енергетики», ЄС, Міжнародний документ 
від 08.03.2006 р. №COM(2006)105);

3) питання безпеки («СтратегіяОБСЄ з протидії загрозам безпеці 
та стабільності в XXI ст.» (ОБСЄ, Стратегія, Міжнародний документ 
від01.12.2003 р.).

Отже, законодавче поле України щодо регламентування ринково-
орієнтованої стратегічної діяльності власних підприємств потребує 
удосконалення.

Так, К. А. Халберг зазначає, що на рівні держави ринково-орієнтована 
стратегія щодо покращення доступу до фінансування малих та середніх 
підприємств (МСП), зменшення ризиків та операційних витрат, зміцнення 
потенціалу фінансових установ для обслуговування менших клієнтів і підвищення 
конкурентного тиску на фінансових ринках має включати [2, с. 12–13]:
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 зниження бар'єрів для в’їзду, наприклад, шляхом перегляду вимог до 
достатності капіталу та пруденційних правил, які можуть бути 
неприйнятними для фінансових установ, що обслуговують менших клієнтів;

 зниження ризиків, пов’язаних із кредитуванням малого бізнесу, 
зосередження уваги на законах, що регулюють виконання контракту, 
конфіскацію та заборгованість застави, а також використання активів, що 
підлягають отриманню, як забезпечення;

 розробка політичних, правових та регуляторних основ, необхідних для 
розвитку інноваційних фінансових установ та інструментів, включаючи 
венчурний капітал, малі інвестиції в акціонерний капітал та лізинг;

 сприяння інноваціям у спеціалізованих технологіях кредитування, які 
зменшують адміністративні витрати, пов'язані з використанням кредитів, 
моніторингом та оплатою;

 посилення спроможності фінансових установ оцінювати кредитоспроможність
МСП економічно ефективним способом, наприклад, за допомогою методів 
кредитування;

 покращення інформації про кредитоспроможність потенційних 
позичальників шляхом сприяння створенню кредитних бюро та способів 
допомогти МСП готувати бізнес-плани та фінансові прогнози.

У країнах ЄС діють норми, розроблені Європейською комісією. Згідно 
статті 17 Договору про Європейський Союз (Маастріхтский договір, діє 
з 1993 р.[3]) Єврокомісія:
 розробляє середньострокові стратегії;
 розробляє і контролює законодавство і арбітраж, правила і положення 

(наприклад, щодо конкуренції); 
 представляє ЄС в торгових переговорах, складає бюджет ЄС. 

У ЄС створена зона вільної торгівлі, діють правила внутрішнього ринку, 
які стосуються технічних стандартів, санітарних та фітосанітарних правил, 
державних закупівель, конкуренції, інтелектуальної власності тощо, тобто, 
створене прозоре законодавче поле для стратегічної ринково-орієнтованої 
діяльності підприємств.

Відповідно до Лісабонського договору (що був підписаний на саміті ЄС 
13.12.2007 р. в Жеронімуші, Лісабон) про внесення змін до Договору про 
Європейський Союз та Договору про заснування Європейської спільноти (від 
англ.TreatyofLisbonamendingtheTreatyonEuropeanUnionandtheTreatyestablishingth
eEuropeanCommunity), змінюються цінності і цілі Європейського союзу (статті 
2 і 3 Договору про ЄС). Принципи, які розглядалися раніше як декларативні: 
захист громадян ЄС, економічна, соціальна і територіальна єдність, культурне 
різноманіття тощо, поряд з соціальними цілями, стають основними завданнями 
політики ЄС. Завданням ЄС стає створення «внутрішнього ринку» і досягнення 
цілого ряду цілей: повна зайнятість, соціальний прогрес, високий рівень 
захисту навколишнього середовища, боротьба проти дискримінації, соціальна 
справедливість, захист прав дітей та ін. [4].
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Таким чином, враховуючи позицію ЄС щодо розподілу компетенцій 
між Союзом і національними урядами (які розділяються на виняткові, спільні 
та допоміжні компетенції), Україна (обравши шлях євроінтеграції) має 
продовжувати вдосконалювати свою законодавчу і нормативну бази.
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ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
З огляду на соціально-економічні проблеми, які тривалий час 

супроводжують Україну, важлива роль відводиться збереженню і розвитку 
трудового потенціалу. У використанні трудового потенціалу скриті суттєві 
резерви для зростання продуктивності праці яке відбуватиметься шляхом 
поліпшення умов праці, підвищенні рівня мотивації тощо. 

Відтворення трудового потенціалу виконує важливу місію в суспільстві, 
забезпечуючи не лише відновлення людських сил, але і виробництво товарів та 
послуг, що задовольняють потреби людей. У сучасних умовах проблеми 
відтворення трудового потенціалу стають складнішими. Розширене відтворення 
трудового потенціалу є актуальною вимогою часу, оскільки спроможне 
впливати на перспективи соціально-економічного розвитку нашої країни. 

Дослідження трудового потенціалу було розпочате у 80-х роках XX століття 
і базувалося на теоретичних і методологічних передумовах, виявлених на основі
узагальнення положень класичної, марксистської, кейнсіанської, неокласичної, 
інституціональної теорій. Відтворення робочої сили, яке по своїй суті є 
основою відтворення трудового потенціалу, знайшло відображення в роботах 
таких видатних класиків як А. Сміт, Ж. Сей, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Кейнс, 
Т. Шульц та ін. 

На пострадянському просторі та зокрема в Україні, сутність трудового 
потенціалу та процеси, що пов’язані з його відтворенням досліджувалися 
такими науковцями як К. X. Абдурахманов, Б. М. Гєнкін, Ю. Г. Одєгов, 
О. Е. Котляр, Д. О. Мещеряков, О. І. Рофе, Д. П. Богиня, О. А. Грішнова, 
А. В. Калина, Р. П. Колосова, А. М. Колот, Н. Д. Лук’янченко, Н. А. Мазур, 
В. М. Петюх, Г В. Осовська, О. В. Крушельницька, А. Шегда, Г. Щокін, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/find/a?text=%F1%F2%F0%E0%F2%E5%E3%B3
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В. Пономаренко, І. Сафронов та ін. Проте, проблеми щодо відтворення 
трудового потенціалу з часом загострюються і їх дослідження та вирішення 
залишаються постійно в тренді.

Відомо, що розширене відтворення трудового потенціалу здатне 
посилити або усунути такі негативні явища в українському суспільстві 
як падіння рівня життя, старіння нації, зростання безробіття, міграція робочої 
сили, втрата професійних навичок у зв’язку з застосуванням фізичних 
та розумових здібностей не за фахом, працевлаштування в тіньовому секторі 
економіки, низька продуктивність праці тощо. Зазначені соціально-економічні 
проблеми мають вирішуватися як на мікроекономічному, так і на 
макроекономічному рівні. Саме тому, постає необхідність у дослідженні 
відтворення трудового потенціалу з огляду його практичного аспекту 
(формування, розподіл, обмін, споживання, збереження, розвиток тощо) [1].

Трудовий потенціал – це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна 
дієздатність суспільства, його ресурси праці [2]. Таке визначення є досить 
загальним і в більшій мірі належить до макроекономічної характеристики даної 
категорії. Науковці Д. П. Богиня та О. А. Грішнова трудовий потенціал 
розглядають як інтегральну оцінку кількісних та якісних характеристик 
економічно активного населення. Головними компонентами трудового 
потенціалу вважають здоров’я, освіту, професіоналізм, моральність, 
мотивованість, вміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність [3].
Такий підхід є комплексним і більш точно відображає мікроекономічні ознаки 
досліджуваної категорії. 

Відтворення трудового потенціалу одна з важливих підсистем управління 
суспільною працею.

В основі управління трудовим потенціалом повинні лежати наступні 
принципи:

- пріоритетність відтворення трудового потенціалу по відношенню до всіх 
інших факторів виробництва;

- поєднання інтересів держави, бізнесу і найманих працівників, що 
дозволить забезпечити єдність економічної ефективності і соціальної 
справедливості;

- багаторівневий характер управління, що передбачає взаємозв'язок 
програм розвитку трудового потенціалу на всіх рівнях (народне господарство 
в цілому, галузь, регіон, підприємство);

- єдність економічних і адміністративних методів управління.
Сутність відтворення трудового потенціалу полягає у безперервному 

відновленні соціально-економічних і організаційно-економічних відносин між 
економічними суб'єктами з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання
з метою розвитку трудових ресурсів, що забезпечують стале економічне 
зростання з метою підвищення рівня і якості життя.

Відтворення трудового потенціалу має дві сторони:
- матеріально-речова сторона представлена відновленням фізичного, 

фізіологічного та психологічного стану людини, що визначають її сили 
у трудовій діяльності;
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- суспільна сторона представлена зв'язками і відносинами людей, що 
є посередньою ланкою у відтворювальному процесі.

Відтворення трудового потенціалу включає три стадії: формування, 
розподіл і використання, які взаємопов’язані та взаємодіють між собою 

Перша стадія відтворення трудового потенціалу – це формування.
Їй належить досить важлива роль, оскільки вона передбачає:

- формування психофізіологічних складових трудового потенціалу, 
а саме: задоволення фізіологічних потреб, відпочинок, заходи з підтримки 
здоров'я людини;

- розробка комплексу заходів з підготовки нового трудового потенціалу 
та підтримка здатності до праці на рівні вимог виробництва;

- розвиток духовних складових за допомогою збагачення людини 
моральними, культурними властивостями.

На стадії формування трудового потенціалу може також відбуватися:
- відновлення природних і накопичених можливостей наявного трудового 

потенціалу. Це так зване просте відтворення трудового потенціалу, коли сили 
відновлюються з тими ж якісно-кількісними характеристиками;

- створення нового трудового потенціалу з більш високими якостями. 
Це так зване розширене відтворення трудового потенціалу, в процесі якого, 
психофізіологічні, виробничо-кваліфікаційні та духовні сили людини можуть 
удосконалюватися та покращуватися.

Відновлення колишнього і створення нового, більш якісного трудового 
потенціалу показують єдність процесів його виробництва і споживання.

Друга стадія відтворення трудового потенціалу - це розподіл, який 
забезпечується працівниками, як носіями трудового потенціалу. В адміністративно-
командній економіці розподіл працівників відбувався при безпосередній участі 
держави, а в ринковій – самостійної фази розподілу не існує. Її функції майже 
повністю виконує обмін, що забезпечується функціонуванням ринку праці.

Розподіл носіїв трудового потенціалу здійснюється у відповідності 
з попитом і пропозицією на ринку праці де об’єктом виступає послуга праці 
як результат реалізації трудового потенціалу. У даному випадку, ринкові 
відносини, що виникають між роботодавцями та найманими працівниками 
регулюються ринковим механізмом і розподіл трудового потенціалу не виділяється
в самостійну фазу, а здійснюється разом з обміном, і є його безпосередньою 
функцією.

Використання трудового потенціалу є третьою, завершальною стадією 
його відтворення. На цій стадії відбувається процес суспільного виробництва 
і трудовий потенціал забезпечує вирішення таких першорядних проблем як:

- досягнення максимальної ефективності використання трудових ресурсів 
в процесі виробництва матеріальних і духовних благ;

- збереження і розвиток самого трудового потенціалу, оскільки в даному 
контексті, трудовий потенціал не є постійною величиною і його характеристики 
безперервно змінюються. Здібності працівника до праці зростають у міру 
розвитку і вдосконалення знань і навичок, поліпшення умов праці і життєдіяльності, 
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але вони можуть і знижуватися, це може бути погіршення стану здоров'я, 
надмірна інтенсифікація праці тощо.

Отже, результати проведеного дослідження показали наступне:
- трудовий потенціал є інтегрованою категорією і відображає систему 

соціально-економічних взаємовідносин між роботодавцями та найманими 
працівниками відносно їх участі в його формуванні та ефективному 
використанні з метою економічного зростання

- відтворення трудового потенціалу виконуючи важливу функцію 
в суспільстві, забезпечує не тільки відновлення людських сил, але і 
виробництво товарів і послуг, які задовольняють потреби людей. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Інтенсивний розвиток економіки, зростання конкуренції, демократизація 
політичного життя та інші суспільні процеси в Україні визначають нові й все 
більш суттєві вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Психологічна підготовка студентів у вишах має охоплювати ключові 
психологічні аспекти, насамперед, загального типу та вузько спеціалізовані 
знання і вміння того професійного напряму, до якого відноситься фахівець. 
В ході аналізу останнього виявлено, що воно породжено, насамперед, 
адаптацією загальних психологічних знань і вмінь до конкретних виробничих 
проблем. Тому ключова задача дослідження – вивчення змісту загальної 
системи підготовки фахівців з психології для визначення ключових практичних 
системоутворюючих психологічних знань і вмінь, які в дещо стислому вигляді 
необхідно надавати в ході психологічної підготовки студентів до професійної 
діяльності. 

Сучасні програми підготовки спеціалістів мають чітко виражений 
характер загальної фахової підготовки, а спеціалізація фактично здійснюється 
як самостійної розвиток фахівця в ході його власної діяльності після 
завершення навчання у вузі. Ріст вимог до фахівців при прийомі на роботу, 
бажання підприємств отримати вже готового до праці в системі вимог галузі 
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спеціаліста вказують на необхідність значної перебудови змісту навчання у вузі 
та забезпечення більш високого рівня практичної готовності студентів до 
вирішення ключових професійних, психологічних, організаційних, управлінських
проблем, типових для окремої галузі виробництва. 

Необхідність забезпечення готовності студента-випускника до ефективної 
практичної діяльності пов’язана з тим, що більшість підприємств, стикаючись 
зі складними психологічно обумовленими проблемами, тільки починають 
активно приймати психологів на штатні посади. Тому від якості роботи 
психолога залежить і його статус на підприємстві, і фінансове забезпечення 
його діяльності, і створення нових робочих місць для фахівців з психології 
в майбутньому. Сучасний стан вимог до фахівця потребує суттєвого 
доповнення загальної фахової підготовки спеціалістів значною кількістю 
орієнтованих на практичні проблеми галузі психологічних технологій і засобів 
професійної діяльності, Все це свідчить про необхідність спеціальної 
психологічної підготовки спеціалістів різних галузей. 

Результатом психологічної підготовки у вузі є особистість фахівця 
з усією системою необхідних складових (знань, вмінь тощо). Одне з положень 
системного підходу вказує на переважаючий пріоритет внутрішніх 
закономірностей функціонування системи над зовнішніми. Те, що на рівні 
психологічного розгляду проблеми психологічної підготовки внутрішні 
закономірності функціонування особистості мають абсолютний пріоритет над 
зовнішніми, на рівні декларування загально прийнятне й, безумовно, 
підтримується всіма співробітниками вузу. Та вже навіть на рівні педагогічному, 
методики викладання і навчання, економічному і управлінському у вузі добре 
видно, що пріоритет особистісного розвитку фактично ігнорується заради 
сторонніх цілей економічного, ієрархічно-бюрократичного, навіть демагогічного
характеру. Це, насамперед, виявляється у прив’язаності до форм навчання 
неадекватних і недоцільних для дійсного розвитку особистості студентів 
в значущих психологічних аспектах.

Співробітники вузу, внаслідок належності до різних професійних груп 
і виконання спеціалізованих посадових обов’язків, мають істотно різні погляди 
на проблему підготовки студентів, а точніше – реалізують особливий стиль 
власної діяльності для її забезпечення у вигляді домінування, насамперед, 
мотивів і дій формально-бюрократичного характеру, теоретичних уподобань, 
економічних міркувань, професійних стереотипів, різних аспектів ієрархічних 
відносин (посади, звання). І тільки невелика частина викладачів 
сконцентрована не лише на вербальному інформуванні чи педагогічних формах 
організації навчання, а й на дійсному розвитку особистості, формуванні 
реальних практичних вмінь студентів виконувати професійні дії та функції 
шляхом власного саморозвитку і тренінгу під керівництвом викладача.

Отже, істотним недоліком підготовки фахівців у вузі є управлінська, 
професійно-психологічна неузгодженість поглядів і дій співробітників між 
собою і невідповідність ключовій задачі – розвитку особистості студентів 
в аспекті практичних вмінь, що істотно знижує рівень і якість психологічної 
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підготовки. З цієї причини, на нашу думку, необхідно розробити новий погляд 
на проблему і підхід до організації психологічної підготовки у вузі, що міг би 
узгодити розбіжності й, головне, – визначити центральним пріоритетом саме 
особистісний розвиток і внутрішні закономірності функціонування особистості 
в якості ключових критеріальних важелів організації навчального процесу 
у вузі. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Кожен турист зустрічається з великим рядом проблем та перепон на всіх 
етапах подорожі (до, підчас та після реалізації подорожі). Йому постійно 
потрібно давати відповіді на запитання «Куди?», «Коли?», «Як?», «Де?», 
«Що робити?» тощо. Біля двох третин туристів використовують інформаційні 
технології для планування та супроводу своєї подорожі. Існує потреба надати
користувачу необхідних інформаційно-технологічних послуг для повноцінного 
планування, супроводу, підтримки та аналізу результатів туристичної подорожі 
на базі одного комплексного мобільного програмно-алгоритміного додатку. 
Для прийняття ефективних рішень в різних ланках сучасного туристичного 
ринку все більш необхідними стають системи підтримки прийняття рішень 
(СППР).

Системи підтримки прийняття рішень – це особливі інтерактивні 
інформаційні системи, які використовують обладнання, програмне 
забезпечення, дані, базу моделей і роботу менеджера з метою підтримки всіх 
стадій прийняття рішень у процесі аналітичного моделювання. Підтримка 
прийняття рішень полягає в допомозі особі, що приймає рішення, у процесі 
прийняття рішень. Комп’ютерна підтримка процесу ухвалення рішення 
заснована на формалізації методів одержання вихідних і проміжних оцінок, що 
даються особі, що приймає рішення і алгоритмізації самого процесу прийняття
рішення.

Перерахуємо основні функції системи підтримки прийняття рішень: 
1. Допомога в оцінці ситуації, здійснення вибору критеріїв і оцінка їхньої 

відносної важливості.
2. Генерація можливих рішень (сценаріїв дій). 
3. Здійснення оцінки сценаріїв (дій, рішень) і вибір кращого. 
4. Забезпечення постійного обміну інформацією і допомога в узгодженні 

групових рішень. 
5. Моделювання прийнятих рішень (у тих випадках, коли це можливо). 
6. Здійснення комп’ютерного динамічного аналізу можливих наслідків 

прийнятих рішень. 
7. Збір даних про результати реалізації прийнятих рішень і здійснення 

оцінки результатів. 
СППР складається з двох основних підсистем – це люди, що приймають 

рішення, і комп'ютерна система. Такі системи, як правило, працюють 
в інтерактивному режимі для розв’язання задач в різних сферах та галузях.
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СППР у менеджменті туризму – це комп’ютерні інформаційно-аналітичні 
системи призначені для допомоги та підтримки діяльності особи або групи осіб 
при прийнятті ними рішень.

СППР у сфері туризму характеризуються певними особливостями, 
такими як: персоналізація критеріїв прийняття рішення не тільки для груп 
учасників туристичного ринку, але й в інтересах кожного конкретного учасника 
ринку або кінцевого користувача-туриста[1]

Можна виділити такі групи СППР у менеджменті туризму:
1. Для та готельних комплексів;
2. Для туристичних агентів та посередників;
3. Для задоволення індивідуальних потреб туриста.
До першої групи належать інформаційно-комп’ютерні засоби супроводу 

управлінської діяльності для готелей, курортів. Вони містять модулі 
автоматизації опрацювання інформації бронювання місць, забезпечення 
проживання та харчування туристів, ведення обліку супутніх послуг, 
врахування побажань клієнта.

У даній групі СППР використовуються з метою визначення 
маркетингового портрету клієнта, щоб формувати спеціальні пропозиції, 
знижки на найчастіші використовувані послуги, нарахування бонусів тощо.

До другої групи відносять різноманітні наукові та студентські програми 
обміну, волонтерство, освітній туризм, де основними характеристиками є 
низькі вимоги до туристичної інфраструктури, високий рівень взаємодії туриста 
з місцевим населенням і культурою та обов’язкова наявність матеріально-
технічної бази для здобуття наукового, освітнього та практичного досвіду 
за побажанням туриста. Тут актуальними є СППР на основі моделей взаємодії 
попиту та пропозицій на ринку туризму.

Третя група направлена на різноманітні пошукові та консультаційні 
(дорадчі) системи. Такі системи дають туристу перелік найточніших та 
найкомфортніших для побажань пропозицій. Такі СППР реалізуються у вигляді 
інтерактивних веб- та мобільних додатків, які надають туристам перелік 
найточніших та найкомфортніших для задоволення побажань туриста. Зараз 
існують такі додатки, які не тільки збирають дані про маршрут туриста під час 
подорожі, але і зберігають дані про враження туриста за такими категоріями 
відкриття, вподобання, занепокоєння, незадоволення.[2].Отримані дані дають 
змогу проаналізувати емоції туриста під час того чи іншого маршруту.

Особливим класом , на базі якого формується окремий вид ССПР у сфері 
туризму є експертні системи, які вирішують задачі оптимізації туристичних 
об’єктів, вибір маршрутів, підбір варіантів проживання, пересування, 
харчування туристів, вирішують питання прогнозування і ін.

Отже, СППР ,які використовуються у сфері туризму є інтерактивними 
та веб-орієнтованими. Вони відрізняються високим ступенем персоналізації 
користувача та викорстовують широкий спектр підходів та методів прийняття 
рішень. Інформаційні технології СППР в галузі туризму за категоріями можна 
поділити на системи призначені безпосередньо для туристів, турпосередників 
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та туристичних агентів, та системио, зорієнтовані на потреби туристичних 
підприємств.

Найпопулярнішими задачами для інноваційних програмно-алгоритмічних 
комплексів є пошук інформації щодо туристичних об’єктів, планування 
та оптимізації туристичних маршрутів.

Характрною особливістю туристичних експертних систем є їх веб-
орієнтованість, інтерактивність та здатність поновлювати бази даних та знань 
в інтерактивному режимі.

СППР повинні ефективно реалізовувати засобами технологій підтримки 
прийняття рішень задачі персоналізації, оптимізації і супроводу туриста на 
маршруті, враховуючи персональні дані та побажання туристів, містити засоби 
глобального позиціонування об’єктів в просторі , містити засоби захисту 
цифрових даних користувача від кіберзлочинів та найголовніше, забезпечувати 
прийняття якісних багатоаспектних рішень на основі як кількісних показників, 
так і слабоструктурованих, якісних даних і знань.
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СУТНІСТЬ І ТИПИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Важливою передумовою для успішної діяльності підприємства є його 

сталий розвиток. У конкурентному середовищі визначальними факторами, які 
впливають на функціонування підприємства, є стабільність, своєчасність, 
відповідність умовам зовнішнього середовища тощо. При цьому важливим
також є співвідношення витрачених зусиль до отриманого результату – кожен 
суб’єкт підприємництва прагне при мінімальних зусиллях одержати оптимальні 
зміни, які направлені на реалізацію мети та стратегії діяльності усього 
підприємства. При цьому багатофункціональне середовище існування при 
цьому для досягнення комплексного результату вимагає послідовного 
і взаємопов'язаного вирішення конкретних завдань. 

Суттєвий внесок у дослідження сутності розвитку підприємств внесли 
вітчизняні і зарубіжні фахівці, а саме: О. Виноградова, Г. Какуніна, І. Хвостіна, 



279

І. Кулиняк, Ю. Погорєлов, Л. Прийма, О. Пащенко, С. Дунда, М. Тимощук, 
О. Гапоненко, І. Смоліна, Л. Фролова, Т. Надтока та ін.

Економічна теорія визначає різні підходи до трактування категорії 
«розвиток підприємства». Оскільки відсутній єдиний універсальний підхід, 
а наявні визначення поняття «розвиток підприємства» інколи суперечать одне 
одному, потрібен ґрунтовніший аналіз цього поняття, що дозволить отримати 
несуперечливе теоретичне підґрунтя для практичної діяльності підприємства. 
Саме тому поняття «розвиток підприємство» та його інтерпретування має 
враховувати багатоаспектність та багатогранність досліджуваного поняття 
і потребує опрацювання значної кількості праць науковців.

Метою даного дослідження є наукове обґрунтування теоретико-
методологічних основ та напрямів розвитку підприємства.

Розвиток підприємства відбувається за різними напрямами, охоплюючи 
всі сфери діяльності підприємства. Більшість науковців виділяють наступні 
види розвитку підприємства: економічний, технологічний, управлінський, 
організаційний, соціальний тощо. Кожен із видів має свої характерні 
особливості, механізм реалізації, вплив на загальні результати діяльності 
підприємства. Проте, економічний розвиток виступає інтегруючим, оскільки 
для будь-якого підприємства досягнення економічного ефекту є необхідною 
метою господарювання, а інші цілі (соціальні, технічні тощо) виступають 
супутніми. Разом з тим, неврахування одного напряму розвитку може бути 
згубним для підприємства, тому крім цілей у вигляді збільшення прибутку 
підприємство повинно комплексно узгоджувати зміни усіх сфер діяльності [1].

На думку науковців, розвиток для організації розглядають, з одного боку, 
як такий тип змін, що підвищує ступінь організованості системи, а з іншого –
як виділену в складі підприємства систему, в якій об’єднані економічні, 
технологічні, інноваційні процеси, що ведуть до кількісних та якісних змін 
у всіх функціональних галузях підприємства, а також контури її управління 
на основі зворотних зв'язків, у яких розв'язуються задачі стратегічного 
й тактичного управління у запускаються механізми самоорганізації 
оперативного управління розвитком. Базуючись на моделі життєвого циклу 
організації, розвиток підприємства можна трактувати як життєвий цикл, який 
характеризується часовими етапами і має такі стадії розвитку організації: 
народження, дитинство, отроцтво, рання зрілість, розквіт сил, повна зрілість, 
старіння, оновлення [2, с. 100].

Аналіз визначення поняття «розвиток підприємства» у науковій 
літературі дав змогу виокремити два аспекти його трактування – у вузькому 
та широкому розумінні. У вузькому розумінні розвиток підприємства 
розглядають як стан чи результат зміни діяльності (складу, властивостей) 
підприємства, переходу підприємства в інший кількісний та якісний стан під 
впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. У широкому 
розумінні розвиток підприємства трактується як незворотній, спрямований, 
закономірний процес, який є безперервною та послідовною зміною (сукупність 
змін) результатів чи станів підприємства в часі та просторі на кількісно і якісно 
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інший за попередній під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища [3].

З точки зору структури розвитку та його типів виділяють економічний, 
технологічний, комерційний, соціальний та організаційний розвиток. 
Економічний розвиток, що пов'язаний з макроекономічними проблемами, 
є домінуючим серед названих типів. Дослідження економічного розвитку 
визначають як принципову мету економічної науки. Деякі науковці 
виокремлюють організаційний, техніко-технологічний, соціальний, 
економічний розвиток залежно від об’єкту змін у соціально-економічній 
системі підприємства. За видом потенціалу пропонується поділяти розвиток
підприємства на виробничий, фінансовий, комунікаційний, інноваційний, 
маркетинговий, управлінський, мотиваційний та трудовий розвиток [1].

Отже, розвиток підприємства являє собою процес кількісних, якісних 
і структурних змін, що призводять до переходу підприємства на новий рівень 
існування. Більш детальне вивчення сутності і напрямів розвитку підприємства 
в подальшому дозволить обгрунтувати процес управління розвитком 
підприємства і виділити складові його організаційно-економічного механізму.
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КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ

Динамічний розвиток ринку змушує підприємства поглиблюватись 
у процес пошуку унікальних конкурентних переваг, що дозволять забезпечити 
належний рівень розвитку та зайняти гідне місце серед конкурентів. 
У майбутньому одним з пріоритетних завдань для промислового підприємства 
є створення системи управління, що забезпечить успіх у конкурентній боротьбі. 
Формування ефективної конкурентної стратегії являється лише складовою 
загального управління підприємством, а точніше це є механізм забезпечення 
виживання в умовах конкуренції.
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У працях вітчизняних та зарубіжних науковців виокремлюють різні 
підходи до класифікації стратегій підприємства. Узагальнення існуючих 
підходів залежно від рівня ієрархії, на якому розробляються стратегії, дозволяє 
виділити чотири види стратегій підприємства: 

- корпоративна (генеральна) стратегія – визначення основного напряму 
розвитку, який відрізняється від інших підприємств з урахуванням наявних 
ресурсів, рівня кваліфікації, навичок, умінь, можливостей та загроз зовнішнього 
середовища; 

- ділова або бізнес-стратегія – це стратегія забезпечення довгострокових 
конкурентних переваг кожної окремої стратегічної бізнес-одиниці; 

- функціональні стратегії – розробляються функціональними відділами 
на основі корпоративної та ділової стратегії (маркетингова, виробнича, 
фінансова, інноваційна та інші); 

- операційна стратегія – рівень стратегічних рішень завдань, поставлених 
перед окремою операційною або географічною одиницею підприємства.

Стратегія конкуренції є основою конкурентної поведінки підприємства на 
ринку і описує схему забезпечення переваг над конкурентами. Конкурентна 
стратегія концентрується на діях і підходах, які пов’язані з управлінням, 
спрямованим на встановлення і зміцнення довгострокової конкурентоспроможної
позиції підприємства на ринку в одній специфічній сфері підприємництва. 
Основні підходи до визначення поняття «конкурентна стратегія організації» 
узагальнені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. 
Визначення терміну «конкурентна стратегія» 

Автор Зміст поняття
І. Ансофф стратегія, що концентрується на діях та підходах, які пов’язанні 

із управлінням та спрямовані на забезпечення успішної діяльності 
в одній специфічній сфері бізнесу (стратегічній зоні) [1].

М. Портер спрямована на те, щоб зайняти стійку і вигідну позицію, яка дасть змогу 
організації протистояти натиску тих сил, які визначають конкурентну 
боротьбу в галузі [2].

Ю. Іванов ретельно розроблена програма заходів, які мають бути реалізовані 
організацією, з метою досягнення вигідної конкурентної позиції 
на ринку та адаптації організації до змін у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі [3].

М. Саєнко спосіб отримання стійких конкурентних переваг в кожній СОБ 
підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення 
різноманітних і мінливих потреб покупців краще, ніж це роблять 
конкуренти [4].

А. Томпсон,
А. Стрікленд

розроблення управлінських рішень, які спрямовані на встановлення 
і зміцнення довгострокової конкурентної позиції підприємства в 
конкретній галузі [5].

О. Шпичак концепція і система дій підприємства, зорієнтованих на досягнення його 
мети [6].

З. Шершньова це ділова стратегія організації, основою якої є стійка конкурентна 
перевага» [7].
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Згідно поданих тлумачень можна дійти висновку, що серед вчених немає 
єдиного підходу щодо визначення місця конкурентної стратегії у системі 
стратегічного управління підприємством. Стратегію, спрямовану на досягнення, 
підтримку та посилення конкурентної позиції, визначають різними поняттями: 
«конкурентна стратегія», «стратегія конкуренції», «стратегія конкурентної 
боротьби» та «ділова стратегія».

З метою підвищення ефективності конкурентної стратегії, з одного боку, 
її інтегрують у загальну стратегію, а з іншого – формують на основі 
функціональних стратегій. На нашу думку, при розробці та реалізації 
конкурентної стратегії важливу роль відіграють не лише ресурси й внутрішні та 
зовнішні умови функціонування підприємства, але й система менеджменту 
підприємства.

Варто відмітити, що основою стратегії підприємства на будь-якому його 
організаційному рівні є створення конкурентних переваг. Конкурентна 
стратегія має розроблятися в межах ділової (бізнес) стратегії. А у випадку, коли 
підприємство займається одним видом бізнесу, і при цьому ділова та 
корпоративна стратегія співпадають, то – в межах корпоративної (генеральної) 
стратегії (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Місце конкурентної стратегії у системі стратегічного управління 
підприємства

Основа системи управління підприємством має складати стратегія як 
процес послідовності стратегічних рішень з урахування факторів зовнішнього 
середовища. Це неможливо здійснити без кваліфікованого персоналу топ-
менеджерів при розробці та реалізації конкретної стратегії підприємства. Таким 
чином, на нашу думку, конкурентна стратегія – це цілеспрямований процес 
послідовних дій і заходів, що ґрунтується на місії підприємства й стратегічних 
цілях системи менеджменту, орієнтованих на досягнення, підтримку й 
посилення його конкурентних переваг з метою задоволення потреб споживачів. 

Функціональні стратегії

Конкурента стратегія (стратегія 
досягнення конкурентних переваг)

Стратегії, які не передбачають 
конкурентної боротьби

Цілі підприємства

Корпоративна (генеральна) стратегія

Місія підприємства

Ділова (бізнес) стратегія підприємства
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
Система управління людськими ресурсами функціонує в конкретних 

умовах внутрішнього і зовнішнього середовища будь-якого господарюючого 
суб'єкта. До таких умов відносяться державний вплив, демографічна ситуація 
в країні, рівень освіти і культури населення, якість і економічний рівень життя 
людей, кон'юнктура ринку праці, стан економіки країни, вплив світового 
оточення на країну і інші соціальні та економічні процеси. Залежно від 
характеру і ступеня впливу зазначених чинників визначається необхідність 
формування стратегії управління людськими ресурсами організації. Також 
враховуються специфічні принципи, правила і цілі роботи з персоналом, 
конкретизовані відповідно до типу організаційної стратегії, виробничого 
і кадрового потенціалу, міжнародних вимог і стандартів, обумовлених 
глобалізацією економіки та інших процесів світової спільноти. Викладені 
фактори визначають стратегію і політику управління людськими ресурсами.

Стратегія управління людськими ресурсами організації - генеральний 
напрямок дій керівництва по відношенню до персоналу, у тому числі 
сукупність критеріїв, принципів, методів і форм організаційного поведінки, 
спрямованих на втілення в життя стратегії ефективного функціонування 
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і розвитку організації. Стратегія організації забезпечує безпосередній 
взаємозв'язок між загальним призначенням організації (місією), політикою 
і конкретними заходами, які повинні бути підпорядковані досягненню 
загальних стратегічних цілей. При цьому стратегія розробляється і реалізується 
на всіх у рівнях [1-3]:

- національному – освіти, зайнятості, регіонів, соціальної та економічної 
політики і т.п.;

- організації – управління людськими ресурсами, експансії на ринку 
товарів, маркетингової діяльності, диверсифікації виробництва, 
фінансового менеджменту, оптимізації витрат, управління якістю, 
соціальної відповідальності, організаційної культури та ін.;

- підрозділів організації – управління розвитком працівників, стратегії 
маркетингу конкретних видів продукції та ін.;

- окремого працівника – безперервного підвищення кваліфікації 
і майстерності, кар'єрного зростання, організаційної поведінки, 
задоволення особистих потреб та ін.

В силу того, що організація функціонує у взаємозв'язку з зовнішнім 
середовищем і факторами прямого і непрямого впливу, то основними 
напрямками стратегії управління персоналом є: організація зв'язків з ринком 
праці і з персоналом організації; формування політики використання 
персоналу; вибір і розробка програми реалізації стилю управління персоналом 
і організація горизонтальних зв'язків: організація умов праці і робочих місць; 
вибір системи оплати праці персоналу: формування політики визнання 
особистого внеску працівника: формування політики навчання і розвитку 
персоналу; формування комунікаційної політики. Ці напрямки стратегії 
управління персоналом входять у взаємопов'язану єдину систему.

Перелік кадрових заходів, їх види, рівень реалізації визначають витрати їх 
здійснення. Можна сформулювати такі стратегічні напрямки в роботі з людськими
ресурсами, що визначають витрати і використання персоналу в якості людських 
ресурсів [1–3]:

1. Оптімізація питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції 
і рівень оплати праці працівників. По відношенню до персоналу надходять 
вибірково. Виділяють дві групи персоналу: висококваліфіковані постійні 
працівники («ядро») і малокваліфіковані сезонні і тимчасові. Для першої групи 
надаються соціальні гарантії і висока оплата праці. Для другої групи 
працівників соціальних гарантій не надається і встановлюється низька оплата 
праці. Такий підхід можна застосувати в більшій мірі для організацій 
ліквідаційного типу. Однак, як показує практика, використання такого підходу 
може призвести до суб'єктивній оцінці та значного розриву матеріальної 
винагороди.

2. Використання персоналу організації як людських ресурсів, які 
максимізуються за потенціалом і професіоналізмом. Стосується всіх типів 
стратегії організацій.
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3. Встановлення прямого зв'язку стратегії організації і стратегії 
управління людськими ресурсами. Стосується всіх типів стратегії організацій.

4. Розвиток організаційної культури необхідно для всіх типів організацій, 
крім ліквідаційного.

5. Впровадження методів управління людськими ресурсами, заснованих 
на гнучких формах організації праці, відданості працівників організації, 
мінімізації рівнів управління і ін.

6. Управління людськими ресурсами як здійснення стратегічної функції 
передбачає: розробку 'кадрової стратегії виходячи з філософії та місії 
організації; винагороду з відлітаючи якості індивідуальної діяльності; 
мінімізацію трудових спорів та створення нормальних умов на робочому місці; 
заохочення колективних зусиль з розвитку організації.

7. Використання: положення працівників і способів впливу на них: 
процедур просування працівників; системи винагороди забезпечують 
ефективну і продуктивну працю.

Таким чином, управління людськими ресурсами – об’єктивно зумовлена 
функція, що сформувалася протягом XX ст. в ході еволюції в самостійну 
структуру. Людина з її потребами, мотиваціями і конкретними інтересами стала 
мірою прогресу і розвитку діяльності організації. Сучасна концепція «людські 
ресурси – головний потенціал підприємства» носить реформаторський 
характер, так як він володіє власною вартістю та це є основним у виборі 
стратегії управління персоналом будь-якої організації. Звідси випливає поняття 
і зміст категорії «стратегія управління персоналом». Це плани, напрямки дій, 
послідовність прийнятих рішень і методи, що дозволяють дати оцінку, провести 
аналіз і розробити ефективну систему впливу на персонал для реалізації 
стратегії розвитку та економічного зростання організації.
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ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сьогодні проблема економічної безпеки підприємства набуває все 
більшої актуальності, оскільки підприємства функціонують в умовах 
невизначеного ринкового середовища.

Виходячи із попередніх досліджень, встановлено, що економічна безпека 
підприємства – це процес розробки та реалізації комплексу заходів, 
спрямованих на протидію загрозам, тобто забезпечення такого стану 
функціонування підприємства, який передбачає досягнення позитивного 
соціально-економічного ефекту шляхом одержання прибутку та задоволення 
потреб споживачів [5]. Недоліки, які виявляються в управлінні економічною 
безпекою підприємства зумовлюють необхідність уточнення принципів 
економічної безпеки підприємства, дотримання яких має забезпечити 
ефективну організацію процесу його управління загалом.

Роль принципів у системах управління визначається тим, що, з одного 
боку, принципи виступають як зведення основних законів управління, 
а з іншого – вони є правилами управлінської діяльності [4].

А отже, управління економічною безпекою підприємства сконцентроване 
на певних принципах, тобто основних, вихідних теоретичних положеннях 
і правилах ринкової діяльності, які зображені на рис. 1.

Дані принципи характеризуються наступним чином.
Принцип обґрунтованості. Обмеженість ресурсів захисту, як і всіх інших 

економічних ресурсів, вимагає глибокого науково-технічного обґрунтування 
рішень щодо забезпечення економічної безпеки [1].

Принцип своєчасності. забезпечує своєчасне реагування підприємства на 
вплив негативних факторів зовнішнього середовища.
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Рис. 1. Принципи економічної безпеки підприємства [сформовано авторами]

Принцип координації. Для досягнення поставлених завдань необхідне 
постійне узгодження діяльності різних підрозділів служби безпеки, самого 
підприємства і поєднання організаційних, економіко-правових та інших 
способів захисту [1].

Принцип системності й комплексності – тобто, необхідності аналізу всіх 
сторін об’єкта дослідження та врахування як внутрішніх взаємозв’язків 
і взаємозалежностей, так і зовнішніх факторів з позицій розгляду об’єкта 
дослідження як елемента економічного простору більш високого рівня [2].

Принцип гнучкості й адаптації полягає у вивченні та максимальному 
використанні факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, пристосуванні 
критеріїв, методів й інструментів ринкової діяльності до цих факторів 
і, зокрема, до конкретних ситуацій.

Принцип законності передбачає здійснення діяльності підприємства 
в межах закону та згідно нормативно-правової бази.

Принцип економічної доцільності має можливість організовувати захист 
тільки тих об’єктів, витрати на захист яких менші, ніж втрати від реалізації 
загроз за цими об’єктами [1].

Принцип цілеспрямованості визначає цілі економічної безпеки, які 
передбачають виконання загальних цілей та мети діяльності підприємства.

Принцип порівнянності передбачає порівняння планових показників 
та реальних результатів управління економічною безпекою підприємства.

Принцип диференціації стверджує, що вибір заходів для подолання загроз, 
які виникають, відбувається залежно від характеру загрози і ступеня важкості 
наслідків її реалізації [1].

Принципи економічної безпеки підприємства
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Принцип варіантності (альтернативності), тобто виявлення й 
обґрунтування декількох варіантів забезпечення економічної безпеки [2].

Принцип спеціалізації елементів (розмежування функцій і операцій, що 
виконуються елементами) [2]. Спеціалізація дозволяє зосередитися на 
вирішенні невеликої кількості завдань і тим самим забезпечує ефективний 
розподіл ресурсів.

Принцип достатності передбачає вибір оптимального захисту для 
запобігання певної небезпеки або загрози підприємству.

Принцип безперервності полягає в тому, що функціонування системи 
забезпечення економічної безпеки підприємництва має здійснюватися 
постійно [1].

Принцип економії ресурсів здійснюється за рахунок оптимізації елементів, 
а також впорядкування виконуваних ними функцій та існуючих зв’язків [2]. 

Принцип повної підконтрольності передбачає підпорядкованість системи 
забезпечення економічної безпеки загальним цілям, завданням, інтересам та 
меті підприємства.

Принцип конвергентності виявляється як сукупність застосування різних 
індукційних методів щодо пошуку об’єктивного кінцевого результату 
управління економічною безпекою підприємства [3].

Принцип прийнятного ризику має на меті контроль рівня ризику, який 
не повинен досягнути критичної точки.

Принцип компетентності передбачає залучення таких виконавців 
(працівників), які здатні вирішувати виявленні проблеми економічної безпеки 
підприємства на найвищому професіональному рівні і в найкоротші терміни.

Принцип прогресивності забезпечує вибір найбільш оптимального 
варіанту розвитку подій, тобто реалізація такого заходу щодо забезпечення 
економічної безпеки підприємства, який дозволить отримати найбільший 
позитивний ефект.

Принцип результативності передбачає забезпечення позитивного рівня 
економічної безпеки підприємства, за якого досягається максимальний 
соціально-економічний ефект.

Таким чином, дотримання визначених принципів економічної безпеки 
підприємства дасть змогу суб’єкту господарювання ефективно функціонувати 
в конкурентному бізнес-середовищі, результатом чого є досягнення 
позитивного соціально-економічного ефекту шляхом одержання прибутку та 
задоволення потреб споживачів.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 
Інформатизація економіки передбачає впровадження сучасних технологій 

обробки та передачі інформації. Провідним напрямком автоматизації 
соціально-економічних процесів є формування та подання податкової звітності 
в електронному вигляді. Успішне функціонування податкових електронних баз 
даних засвідчило високу ефективність інновацій у фіскальній службі. Значний 
позитивний досвід запровадження електронних комунікацій у сфері 
податкового звітування може бути використаний для інших сфер економічної 
та суспільної діяльності. Сучасні інформаційні процеси на більшості 
підприємств зазнають впливу інтеграційних тенденцій. Розвиток 
комунікаційних технологій призвів до оптимізації інформаційного 
взаємозв’язку між елементами економічних систем. Впровадження технологій 
обробки і передачі інформації значною мірою вплинуло на інтеграцію системи 
обліку та управління.

Завершальним етапом інтеграції обліково-управлінських систем на 
підприємстві є формування консолідованої звітності, яка одночасно. Як відомо, 
консолідована фінансова звітність формується шляхом впорядкованого 
додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних 
показників материнської компанії. Внаслідок консолідації утворюється єдиний 
звітний документ, у якому не можна виділити окремо облікову інформацію за 
різними дочірніми підрозділами підприємства. Завдяки гіпертекстовому 
відображенню облікової інформації одночасно можна відображати, 
порівнювати, аналізувати склад показників звітності материнського й дочірніх 
підприємств як до моменту консолідації, так і після неї в одному звітному 
документі [1, с.133].

За аналогічною методикою відображення консолідованої звітності 
доцільно готувати й обліково-аналітичну інформацію за сегментами у випадках 



290

наявності значної кількості територіально-віддалених підрозділів, одночасної 
торгівлі з використанням як традиційних, так і електронних засобів торгівлі, 
підтримки післяпродажного обслуговування, необхідності транспортної 
доставки товарів, впливу валютних ризиків тощо.

Необхідність формування консолідованої звітності та виділення сегментів 
діяльності визначаються рекомендаціями Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (міжнародних стандартів бухгалтерського обліку). Заклади торгівлі 
в різних країнах самі вирішують, як їх використовувати. Але все ж таки 
більшість підприємств зважають на міжнародні стандарти, оскільки саме від 
зрозумілості та достовірності складеної за їх допомогою звітності залежить 
перспектива виходу торговельної мережі на міжнародний ринок. Міжнародні 
стандарти хоч і є відправною точкою у формуванні державних облікових 
політик для багатьох країн, проте відмінності національних облікових систем 
викликані об’єктивними обставинами, які виступають стримуючим фактором 
до повної міжнародної стандартизації звітності.

Проте гнучкість у процесі формування електронного звітного документа, 
побудованого за технологією гіпертексту, частково вирішує проблему 
уніфікації та гармонізації облікових систем. Можливість відображення 
на основі єдиної обліково-аналітичної інформації різних варіацій звітного 
документа дає змогу іноземному користувачеві показувати фінансову звітність 
у найбільш зручній для нього формі відповідно до національних стандартів 
ведення обліку тієї країни, громадянином якої і є користувач. Кожен 
користувач має змогу самостійно вибрати в Інтернеті зручну для нього форму 
відображення фінансової звітності підприємства як сукупності певних рядків та 
послідовності їх розміщення у звітному документі. А в умовах повністю 
автоматизованого обліку на основі єдиної первинної інформації можна 
без жодних додаткових затрат вести паралельно фінансовий облік як 
за міжнародними, так і за національними стандартами, що і є основою 
уніфікації та гармонізації обліку.

Необхідно зауважити, що із застосуванням сучасних технологій обробки 
інформації звітність доцільно формувати за бажанням користувачів у зручний 
для них час за будь-який необхідний період. Завдяки методичному прийому 
балансового узагальнення автоматизовано можна виводити облікову 
інформацію про результати діяльності навіть щоденно та щогодинно. 
А технологія гіпертексту дає змогу деталізувати показники звітності 
за критеріями часу, тобто від кількох років до окремих годин функціонування 
підприємства, і навпаки. Таким чином, в умовах автоматизації обліку 
підприємств звітні документи втрачають свою регламентовану прив’язаність 
у часі, що особливо корисно для управлінської звітності, орієнтованої 
на оперативність та терміновість надання обліково-аналітичної інформації 
менеджерам [2, с. 191].

Отже, використання Інтернет-технології гіпертексту в умовах переходу 
на електронний документообіг суттєво змінює порядок формування та подання 
звітності. Гіпертекстові звітні документи дають змогу без додаткових витрат 
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збільшити кількість обліково-аналітичної інформації, представленої в звітних 
документах; зробити звітність більш доступною та зрозумілою для її користувачів; 
спрямувати її для державних та суспільних цілей; стати основою для уніфікації 
та гармонізації облікових систем різних країн [3, с. 185].

Властива гіпертекстовій технології можливість створення багаторівневих 
та різних за структурою відображення інформації документів забезпечує 
уніфіковане обслуговування різних груп користувачів у межах зовнішнього 
та внутрішнього середовища підприємства.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 
НА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Такі наукові поняття як «праця», «робоча сила», «людський потенціал» 
і «людський капітал» є одними з центральних в економічній теорії і розглядаються
в якості головного рушійного чиннику соціально-економічного розвитку.

Однак, незважаючи на загальновизнану думку про провідну роль 
людського чиннику у господарському розвитку і велику кількість публікацій 
на цю тему, до сих пір не вироблено єдиного загальновизнаного визначення 
людського капіталу, його структури та способів вимірювання. Дана обставина 
призводить дослідників до протилежних результатів і висновків. Визначимо 
фактори, що впливають на процес формування, накопичення та використання 
людського потенціалу, і представимо механізм такого впливу.

Аж до середини XX ст. економісти недооцінювали питання формування 
якісної робочої сили, центр досліджень був спрямований в основному 
на використання «простої праці». Хоча багато видатних вчених вже задовго 
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до появи теорії людського капіталу передрекли багато з її положень. На думку 
К. Маркса, людина, як «проста робоча сила» була доповненням до складної 
машині. Це пояснюється багато в чому відповідним технологічним укладом 
того часу (дрібне ремісниче виробництво, потім масове конвеєрне виробництво, 
розділене на прості операції), який не висував здебільшого високі вимоги до 
кваліфікації, освіти, таланту і здібностям робітників [1].

Проте, ще в XVII ст. У. Петті писав, що «майстерність» населення, його 
«живі рушійні сили» є основою накопичення національного багатства і самі 
являють собою багатство нації. Він вперше зробив спробу вимірювання 
праобразу людського капіталу в Англії, величина якого виявилася значно вище 
речової складової національного багатства. Однак, як зауважують сучасні 
дослідники, дане «відкриття виявилося занадто революційним, обігнавши епоху 
на три століття.

Подальший розвиток ідеї людського чинника отримала в працях А. Сміта. 
Сміт вважав, що накопичення людиною здібностей, знань, навичок, 
майстерності і умінь, які згодом будуть використовуватися з метою отримання 
доходів, є частиною багатства суспільства і самої людини. І «збільшення 
продуктивності корисної праці залежить насамперед від підвищення спритності 
та вміння працівника, а потім від поліпшення машин та інструментів, 
за допомогою яких він працює».

Д. Рікардо, Дж. Мілль, Ж.-Б. Сей надавали освіті та набутим здібностям, 
вихованню і споживання життєвих благ населенням найважливішу роль 
у формуванні людського капіталу, здатного приносити дохід у майбутньому.

К. Маркс не розглядав людини і його здібності як капітал самого 
працівника, але вважав, що праця - це елемент продуктивного капіталу, 
а багатство виступає універсальним проявом людських здібностей. Він 
розглядав виробництво людини як споживче виробництво, де робоча сила 
не тільки відтворюється, а й удосконалюється. Крім того, оскільки К. Маркс, 
як зауважують деякі дослідники, «... спочатку створював свою теорію 
як комплексне суспільствознавчих вчення, що інтегрує економіку з соціологією, 
історичною наукою, політологією, соціальною філософією ....», він вніс 
серйозний вклад в розвиток теорії людського капіталу. «У концепції Маркса 
капітал - це« виробниче відношення », інститут [2].

Інституційні фактори формування та використання людського потенціалу 
умовно класифікуємо на 3 групи: фактори 1-го порядку – ті, які безпосередньо 
і первинно впливають на формування людського потенцмала (сімейне 
оточення, освіта і т.п.); фактори 2-го порядку – визначають частку цільових 
вкладень при інвестуванні в людину в системі координат «інвестиції – дохід», 
тобто частку тих ресурсів (часу, коштів, зусиль), які свідомо вкладаються 
з метою підвищення майбутньої заробітної плати, виходячи з ситуації, 
що система цінностей і пріоритетів і визначають величину людського капіталу 
(як фінансової категорії в термінах «інвестиції – віддача») в структурі 
виробничого потенціалу; фактори 3-го порядку – ті, які дозволяють людському 
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капіталу трансформуватися в його реалізовану форму шляхом отримання більш 
високих доходів.

Чим ефективніше відбудоваються інститути 1-го порядку, тим вище 
людський потенціал. Однак структура цього потенціалу може бути дуже різною 
в залежності від мотивації самого інвестора, і залежить вона від факторів 
2-го порядку. Крім того, накопичений потенціал може залишитися нереалізованим, 
якщо інститути 3-го порядку не дозволяють трансформувати високий 
виробничий потенціал в високий рівень доходу.

Процес первісного нагромадження людського потенціалу відбувається 
в родині і в найближчому оточенні. Тут проявляються такі чинники, як освіта 
батьків, їх ціннісні установки і переваги, їх рівень доходу, коло спілкування, 
інтереси, наявність дозвілля, творча активність і т.п. Багато залежить і від 
природних здібностей самої дитини. Більшість з цих факторів не піддаються 
вимірюванню в кардиналістській концепції, однак цілком можуть бути описані 
в ординалістській концепції.

Величина людського потенціалу є функція від якогось зведеного 
показника, що включає в собі всі описані вище чинники.

В даному дослідженні за інтегральним показником, що характеризує 
фактори першого порядку, прийнято освіту і рід діяльності не тільки самого 
індивіда, а й двох попередніх поколінь (батьків та батьків батьків). З усіх 
можливих вимірних показників даний, найбільш доступний і здатний 
комплексно відобразити вплив складної структури факторів 1-го порядку, тому 
що побічно пов'язаний з усіма її складовими. В результаті отримаємо носія 
накопиченого людського потенціалу в третьому поколінні [3].

Людський потенціал пропонується вимірювати шляхом об'єднання 
кількісної об’єктивної оцінки (через загальновідомий індекс розвитку 
людського потенціалу) і якісної суб'єктивної оцінки (соціологічні методи: 
анкетування на предмет, як людина сама оцінює якість свого життя 
і задоволеність її різними аспектами).

Таким чином, важливо системно впливати в сукупності на все 
інституційні чинники. Необхідно особливу увагу приділяти інституту сім'ї, 
дитинства та материнства, підвищення не тільки середнього, але і мінімального 
рівня доходів, боротьбі з бідністю і злиднями, підвищенню якості охорони 
здоров'я і освіти. Відповідні показники (в більшій частині соціальні, а не 
фінансові) повинні стати пріоритетними при оцінці ефективності роботи 
центрів відповідальності усіх рівнів.
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОСОБИСТОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Інститут політичної, економічної, соціальної та моральної 
відповідальності майже не розвинений в Україні. Тим більш це стосується 
особистої відповідальності представників влади, що пов’язане, насамперед, 
з відсутністю зворотного зв’язку у взаємовідносинах між владою та суспільством.
Такий зворотний зв'язок може бути як негативним, так і позитивним 
у залежності від отриманого результату його дії. Якщо розглянути систему 
державного управління у спрощеному вигляді, що складається із двох основних 
компонентів: владні структури та частина суспільства, на яку і направлені 
дії цієї влади, тоді можна органи влади розглядати як зовнішній чинник 
по відношенню до суспільства. 

Владу на будь якому рівні системи управління уособлюють конкретні 
особи, як і суспільство в цілому теж складається із визначених особистостей. 
Тобто, функціонування системи управління залежить від дій цілком конкретних 
осіб: з одного боку це чиновник якогось рівня, з іншого – громадянин країни, 
мешканець населеного пункту, член громади тощо… Від чого ж залежить 
ефективність функціонування цієї системи взаємозв’язку?

На мою думку, головною причиною економічних, політичних, 
соціальних, екологічних негараздів нашої країни є майже повна відсутність 
особистої відповідальності як для представників влади, так і для населення, 
суспільства у цілому. 

На рівні міжнародного і вітчизняного законодавства, у науковому 
просторі уже досить давно вживається термінологія та дискутуються поняття 
особистої, соціальної, колективної, корпоративної відповідальності. Вони 
регулюються кримінальним, адміністративним, громадянським законодавством, 
яке передбачає цілу низку покарань за відповідні правопорушення.

Але для оптимізації та підвищення ефективності зворотного зв’язку 
вважаю за необхідне не тільки наявність відповідної законодавчої основи, 
певних механізмів та інструментів, які б мали забезпечувати адекватне 
реагування з боку владних структур і особистостей, а, насамперед, наявність 
обґрунтованих, аргументованих претензій до неї від суспільства у цілому чи 
окремих його представників. І тут ми стикаємося із наступними проблемами:

- більшість населення країни не має відповідних правових знань по 
відношенню до своїх прав та досвіду з їх захисту. Такий стан речей 
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пояснюється, насамперед, правовим нігілізмом населення, майже повною 
відсутністю навчання громадян правовим основам, слабкою ланкою 
адвокатської допомоги, переконанням громадян у безперспективності їх 
звернень до органів влади та її представників (що, з одного боку, бере початок 
ще з радянських часів, а з іншого, пояснюється становленням «кримінального» 
[1] та криміналізованого суспільства із часів набуття Україною формальної 
незалежності);

- відсутність у системі державного управління задекларованої 
незалежності наявних гілок влади, їх корумпованість, застосування так званого 
«ручного» управління, коли не діють ефективно механізми і інструменти 
чинного законодавства;

- поняття «особиста відповідальність» представляє собою обов'язок 
і готовність суб'єкта відповідати за скоєні дії, вчинки та їх наслідки. Залежно 
від суб'єкта та об'єкта, на який спрямована відповідальність, вона може нести 
ознаки юридичної, моральної, особистої, соціальної, екологічної тощо. 
Соціальна відповідальність це - свідоме ставлення суб'єкта соціальної 
діяльності до вимог соціальної необхідності, громадянського обов'язку, 
соціальних завдань, норм і цінностей, розуміння наслідків здійснюваної 
діяльності для певних соціальних груп і особистостей, для соціального 
прогресу суспільств.

Ефективність будь-якої політики неможлива без свідомої особистості 
як суб’єкта цієї політики. Найчастіше в Україні у якості такого суб’єкта 
розглядають тільки державу, тобто питання повноважень, і, насамперед, 
відповідальності має колективний характер, не прив’язаний до кожної особи, 
яка є представником цієї держави. Поняття особистої відповідальності 
знівельовано і носить тільки декларативний характер. Тому, не може бути 
ніякої мови про такі якості «свідомої особистості» як культура, етика, мораль, 
сумління, чесність, державність, патріотизм тощо. І, якщо зважити, що кожна 
така особистість є елементом системи управління, то маємо відсутність цих 
якостей уже на рівні системи у цілому.

Наявні протиріччя між владою і суспільством в Україні потребують 
впровадження ефективного інституту особистої відповідальності на усіх гілках 
влади та застосування правових, економічних та політичних механізмів його 
функціонування та контролю з боку держави і громадськості. 

Зважуючи на досить важке становище України стосовно політичних, 
соціальних, економічних та екологічних проблем, які спричинені внутрішніми 
чинниками на протязі десятиліть радянської та пострадянської історії, а також, 
враховуючи реальну зовнішню загрозу воєнного конфлікту з боку російської 
федерації та пов`язаною з цим наявністю озброєних угруповань, країна конче 
потребує проведення великої кількості реформ. Поява перших паростків 
громадянського суспільства є доброю ознакою та дає надію на можливість 
зрушення України у напрямку демократичного реформування своєї економіки 
і, як наслідок, вирішення політичних, соціальних та екологічних проблем.
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Одним із головніших надбань демократії є створення конкурентних 
відносин не тільки в бізнесі та економіці у цілому, що сприяє розвитку ринкової 
економіки та зростанню добробуту демократичних країн, а також в усьому 
просторі будь-яких взаємовідносин у суспільстві. Саме в просторі, тому що мається 
на увазі система управління як на горизонтальному, так і вертикальному рівнях. 
Тобто, взаємозв’язок між різними гілками управління не може бути 
відокремленим від впливу окремої особистості, громадськості і суспільства 
у цілому.

Громада повинна мати дієве право як обирати представників влади різних 
рівнів, так і лишати їх отриманих повноважень у разі неефективного виконання 
своїх зобов’язань. Механізми та інструменти такого впливу на владу можуть 
бути різними – референдум, опитування, відкликання за збиранням підписів 
тощо. (маємо в наявності досить великий досвід демократичних країн), але 
громадянське суспільство таким чином зможе забезпечити зворотній зв'язок 
між собою та представниками, яких воно обрало.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПРОФІЛЮ КЕРІВНИКА 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Сьогодні підприємства, які конкурують у глобальному світі, здобувають 
перші позиції вже не стільки за рахунок розвитку нових напрямів 
технологічного розвитку, скільки за рахунок швидкості їх освоєння. Такий 
швидкий поступ вимагає залучення чималих ресурсів, серед яких люди, 
які формують, використовують, трансформують необхідні знання в товари 
та послуги, займають особливе місце.

Реалізувати певні знання у конкретній сфері діяльності дозволяють 
професіонали – люди, здатні застосовувати знання та вміння для вирішення 
певних завдань. Теоретичне вміння виконати певну роботу само по собі ще 
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не означає, що компанія може здійснювати її краще, ніж конкуренти. Для того, 
щоб досягнути такої майстерності, необхідно поєднати новітні знання із тими, 
що використовувались чи використовуються на практиці. До важливих 
компетенцій сучасної компанії відносять: спосіб організації роботи та 
спроможність донести цінність продукту до споживача; спілкування, участь 
і глибока обізнаність в роботі в рамках організації [1]. Реалізувати ці компетенції
покликані працівники організації, зокрема керівники, які окрім володіння 
загальними компетенціями, що забезпечують загальну функцію менеджменту –
керівництво, повинні забезпечити виконання функціональних завдань на основі 
професійних компетенцій.

Таким чином, здійснюючи набір працівників, зокрема, керівників, 
компанія зосереджується на тих кандидатах, які найбільше відповідають 
потребам та вимогам компанії. На сьогодні є велика кількість різних посад 
і професій. На основі кваліфікаційних характеристик посад працівників 
та особливостей штатного розпису, що розмежовує ці посади через чітке 
визначення конкретних функціональних обов’язків, які мають виконувати певні 
працівники, компанія розробляє посадові інструкції. Посадова інструкція 
регулює організаційно-правовий статус працівників і визначає їхні конкретні 
завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання 
та кваліфікацію, потрібні для забезпечення ефективної роботи працівників [2]. 

Отже, посадова інструкція містить перелік компетенцій потенційного 
виконавця певної функції окремого структурного підрозділу. Слід зазначити, 
що компетенції – це системний ефект, який не може бути сформованим 
окремими знаннями чи практикою, але їх сукупністю та поєднанням із 
середовищем виробничо-комерційної діяльності та організаційною культурою 
на підприємстві. По відношенню до професійних компетенцій необхідно 
сказати, що вони більшою мірою прив'язані до окремих функціональних сфер 
діяльності та заходів. Професійні компетенції також мають інтегральний 
характер, і їх формування пов'язане не тільки із професійною діяльністю, 
але і сукупністю соціально-психологічних характеристик потенційного керівника. 
Згідно з Європейською рамкою кваліфікацій структура компетенцій фахівця 
є такою [3]: 1) когнітивна компетенція, що включає використання теорії і понять, 
а також «приховані» знання, набуті з досвідом; 2) функціональна компетенція 
(уміння та ноу-хау), а саме те, що людина повинна вміти робити в трудовій 
сфері, сфері навчання або соціальної діяльності; 3) особистісна компетенція, 
яка містить поведінкові вміння в конкретній ситуації; 4) етична компетенція 
(наявність певних особистісних і професійних цінностей).

Врахувати інтегральний характер компетенцій дозволяє побудова 
професіограми – системи вимог до працівника кожної професії на основі 
формування спеціальної карти, яка містить загальні відомості про професію 
та її динаміку в зв’язку з розвитком науки і техніки, соціальне та економічне 
значення; виробничу характеристику професії, опис трудового процесу, 
вказується рівень фізичного і психологічного напруження; санітарно-гігієнічні 
умови праці з виділенням професійних шкідливостей і переліком фізіологічних
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умов та медичних протипоказань; перелік обсягу знань і умінь, які необхідні 
для успішної професійної діяльності, з виділенням тих, що визначають 
професійну майстерність; характеристику видів і тривалості професійного 
навчання, можливості підвищення кваліфікації; психограму, тобто 
характеристику психологічних вимог професії до людини з виділенням 
основних і бажаних психічних особливостей, а також психофізіологічних 
протипоказань [4].

Професіограма, на загал, визначає особливості і структуру професійної 
діяльності та основні вимоги до фізіологічних і психологічних характеристик 
фахівця. Окрім цього, вона містить розроблену науково обґрунтовану систему 
норм і вимог професії відповідно до конкретних видів діяльності, а також 
до індивідуальних особистісних властивостей фахівця, що дозволяє виконувати 
ефективно вимоги професії, а також створює умови, необхідні для розвитку 
особистості самого фахівця. Основними відмінностями професіограми від 
посадової інструкції є відсутність декларативності щодо відповідальності
працівника, опису умов праці на робочому місці та значний обсяг вимог 
до працівника.

З метою конкретизації характеристик працівника на окремому робочому 
місці використовують профіль посади – локальний документ, яким оперують 
як оцінним інструментом при підборі, оцінюванні, навчанні, розвитку і ротації 
персоналу. Профіль посади містить вимоги до претендента, який зможе її 
зайняти. Структурно, крім посадових обов'язків, основними складовими 
профілю посади є: 

 кваліфікаційна карта – опис вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня 
кандидатів: навчальний заклад, рівень освіти, спеціальність і кваліфікація, 
знання іноземних мов, володіння певним пакетом програмного забезпечення. 
Оскільки під час відбору визначити наявність кваліфікаційних характеристик 
значно легше, ніж наявність здібностей виконувати певні функції, 
кваліфікаційна карта є інструментом, що полегшує процес відбору кандидатів. 
Використання кваліфікаційної карти дає також можливість структурованої 
оцінки кандидатів (по кожній характеристиці) і порівняння їх між собою. Разом 
з тим, цей метод зосереджується на технічних, більшою мірою формальних 
характеристиках кандидата (його минулому), не беручи до уваги особистісні 
характеристики і потенціал професійного розвитку;

 карта компетенції (Портрет ідеального співробітника) дозволяє подолати
цей недолік і полегшує роботу співробітників відділу кадрів, зайнятих 
прийомом на роботу. Підготовка карти компетенції вимагає спеціальних знань 
і, як правило, здійснюється за допомогою професійного консультанта або 
спеціально навченого співробітника відділу людських ресурсів. 
Найважливішим доповненням карти є опис компетенції на основі детального 
пояснення кожного елемента характеристика ідеального працівника. 
Компетенції працівника можна розглядати як інтелектуальні активи 
підприємства, які на відміну від фізичних активів, які зношуються 
з часом, не зменшуються від їх використання, а удосконалюються, якщо їх 
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використовувати. Але компетенції також потрібно розвивати, адже знання 
зникають, якщо їх не застосовувати. Компетенції пов'язують існуючі напрями 
діяльності, вони є рушійною силою розвитку підприємства, тому сформований 
профіль не можна розглядати як стале явище, він потребує перегляду 
і оновлення;

 біографічні дані – стать, вік, місце проживання та ін.;
 взаємозв'язки між відділами та посадами. У профіль посади можна 

включати також опис порядку взаємодії працівника з колегами при виконанні 
своїх обов'язків.

Таким чином, посадова інструкція дає більше уявлення про те, що 
необхідно робити, професіоргама – відповідність характеристик працівника 
займаній посаді, а профіль посади – перелік характеристик керівника, який 
зможе ефективно виконувати покладені на нього фуекції.

Профіль посади є достатньо новим досвідом для вітчизняних підприємств 
та потребує визначення кола осіб, які братимуть участь у його складанні. 
До даної роботи доцільно залучати керівників, фахівців кадрових служб, 
а за необхідності – зовнішніх експертів. Професійно сформований профіль 
посади вимагає послідовного виконання таких етапів: вивчення завдань посади 
та середовища, в якому необхідно буде працювати претенденту, що дозволить 
узагальнити вимоги до потенційного кандидата на підприємстві; визначення 
місця, ролі та значення посади в загальній організаційній структурі компанії 
з метою встановлення порядку підпорядкованості та взаємодії співробітника 
з колегами; опис посадових обов'язків, на основі яких буде сформовано 
кваліфікаційну карту і карту компетенцій; складання кваліфікаційної карти 
і карти компетенцій та визначення пріоритетів характеристик потенційного 
кандидата на посаду, з виділенням, що важливо знати і вміти, а що – бажано; 
опис формальних вимог (стать, вік, загальний стаж роботи, досвід за фахом 
тощо), які рекомендують розглядати як бажані вимоги [5]. 

Таким чином, формування та використання профілю керівника 
передбачає комплексний розгляд характеристик предентента на вакантну 
посаду на підприємстві на основі врахування не тільки обов’язкових, але 
і релевантних до займаної посади характеристик, що дозволять йому 
виконувати покладені на нього функції з максимальною ефективністю.
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Птащенко О.В.,
доцент, кандидат економічних наук, 

керівник відділу маркетингу та корпоративних комунікацій,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Міжнародна система господарства сьогодні перебуває на складному етапі 
розвитку, це, передусім, характеризується розширенням меж глобалізації 
в світовій економіці сучасності, а з іншого боку загострюється економічною 
кризою. Саме за таких умов стає першочерговим питання загострення 
конкурентної боротьби між виробниками як на внутрішніх ринках країн, 
так і на рівні міжнародного глобального ринку. Функціонування будь-якого 
учасника міжнародного бізнесу, незалежно від профілю його діяльності, 
залежить від його здатності реагувати й вірно відслідковувати зміни 
та можливості адаптування до них, що відбуваються у глобальному 
міжнародному середовищі.

Саме тому роль міжнародного маркетингу та високотехнологічного 
маркетингу, сучасного маркетингового інформаційного інструментарію значно 
зростає як однієї з основних систем міжнародного підприємництва, що 
забезпечує зв'язок із зовнішнім середовищем у тісній взаємодії з його 
виробничим процесом. Розгляд міжнародних комунікаційних стратегій за таких 
умов сьогодення набуває особливої актуальності.

Проблеми становлення сучасної маркетингової концепції, концепції 
міжнародного маркетингу та високотехнологічного маркетингу досліджували 
як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: Г. Абрамишвілі, О. Азарян, В. Алексунін, 
Г. Багієв, Р. Барнет, С. Барсукова, Д. Беклешов, Ф. Бредлі, Р. Бузелл, Р. Вернер, 
А. Воробйова З. Гошал, Д. Демидов, С. Джейн, П. Зав’ялов, Ф. Катеора, 
С. Кевусгил, У. Кеєган, Ф. Котлер, Р. Крамер, С. Маджаро, Л.Михайлова, 
Н. Моїсеєва, С. Паливода, С. Пахомов, Є. Савельєв, А. Самлі, А. Старостіна, 
В. Тарасевич, В. Терпетра, Т. Циганкова, П. Черномаз, Г.Чижиков, М. Чинкота 
та ін.

Комунікативні стратегії в міжнародних відносинах розглядаються 
як інтегровані комунікативні технології, які спрямовані на забезпечення 
міжнародної взаємодії, кооперації, формування тривалих формальних 
та неформальних зв’язків між урядовими інститутами, дипломатичними 
установами і політичними лідерами з метою реалізації політичних, 
економічних, культурних, соціальних і гуманітарних ініціатив і проектів. 

http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/273.html?view=material
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Сьогодні стратегічні комунікації вважаються невід’ємним та ефективним 
механізмом зовнішньої політики та національної безпеки провідних держав 
світу, одними з найбільш ефективних інструментів просування геополітичних 
і національних інтересів на міжнародній арені.

Так Г. Маклюен визначає провідну роль технологій комунікацій в ролі 
вирішального чинника в процесі формування соціально-економічних систем: 
«…особистісні і соціальні наслідки будь-якого засобу комунікації, тобто 
будь-якого нашого розширення назовні – витікають з нового масштабу, 
що привноситься кожним таким розширенням, або новою технологією, в наші 
справи» [3, 6, 7]. Адже, будь-які розширення варіантів каналів і пристроїв 
комунікації, часу та функціоналу перебування особистості в режимі онлайн 
пов’язане і зумовлює зміни кордонів її свідомості та обріїв сприйняття 
перспективи.

Особливості маркетингової діяльності на високотехнологічному 
підприємстві суттєво відрізняються від інших видів маркетингу, це передусім 
зумовлено своєрідними принципами та особливостями становлення 
високотехнологічних ринків та високотехнологічної бізнес-діяльності. Такий 
процес розвитку диктує спеціальні вимоги до маркетингового управління 
як підприємницької функції на високотехнологічному підприємстві, оскільки 
загальновизнано, що стан та тенденції, які спостерігаються в маркетинговому 
середовищі підприємства, мають значний вплив на комплекс прийняття 
управлінських та маркетингових рішень в ній [1, 2, 8, 11].

Саме тому, можливо зазначити, що високотехнологічний маркетинг 
є сучасним різновидом маркетингу, якій застосовується підприємствами 
та організаціями (установами), які виробляють високотехнологічну продукцію 
та/або надають високотехнологічні послуги.

Саме тому доцільним є розгляд високотехнологічного маркетингу 
з позиції використання не класичного маркетингового інструментарію, 
що базується на комплексі 4 «Р», а з позиції трансформації до сучасних вимог 
ринку – 7 «Р», 9 «Р» та 12 «Р». Оптимальний маркетинговий комплекс 
становить таку комбінацію інструментарію, завдяки якому забезпечується 
досягнення окреслених цілей за раціонального використання наявних коштів 
бюджету маркетингу.

Розвиток науки й техніки прямо пропорційно впливає на розвиток 
комунікаційних технологій. Мінливість сьогодення стимулює розвиток 
та поширення BTL-інструментів маркетингових комунікацій, наприклад, 
промо-акції, лотереї, дегустації, реклама на широкоформатних моніторах, 
реклама на підлозі торгових центрів, навігаційні системи тощо. Таким чином, 
відбувається постійний пошук нових носіїв реклами та технологій впливу 
на споживачів.

Комунікаційна стратегія – це комплекс взаємозв’язаних заходів, які 
розроблюються і реалізуються з метою створення і підтримки постійних 
зв’язків між підприємством і ринком, активізації продажу товарів, формування 
позитивного іміджу шляхом інформування, переконання та нагадування про 
свою діяльність.
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Таблиця 1.
Комунікаційні стратегії на міжнародному ринку

Комунікаційна стратегія Внутрішній ринок Міжнародний ринок

Реклама Локальний характер, адаптована 
під традиції та культуру країни

Глобальний характер

Спонсорство Участь у локальних та 
національних заходах

Участь в заходах міжнародного 
значення

Стимулювання збуту Привілюють короткі канали 
збуту, широкі межі системи 
мотивації

Збільшення кількості каналів 
збуту, оптимізація збутових 
каналів, підвищена мотивація 
персоналу

Персональний продаж Безпосереднє спілкування 
з клієнтом з метою залучення 
його до купівлі

Персональний продаж 
на міжнародних ринках 
підприємства організовують 
з урахуванням того, що певні 
способи стимулювання 
на одному ринку цілком 
можуть виявитися 
неефективними в іншому 
культурному, економічному 
та правовому середовищі.

Паблік рилейшнз (PR) Виділяються стратегічні групи 
населення й проводяться 
спеціальні комунікативні 
програми з метою розвитку 
й підтримки довгострокових 
взаємин між менеджментом 
організації й даними групами 
населення

Процес обміну інформацією 
між конкретною державою 
та іншими країнами світу

Директ-маркетинг Формування списку споживачів 
для персональної роботи 
і встановлення особистих 
відносин із кожним

Встановлення відносин між 
великими групами людей, може 
мати дещо збільшений 
політичний відтінок. Великий 
вплив соціо-політичних 
факторів

Інтернет-маркетинг Розширення діяльності компанії 
на локальному 
та національному ринках

Розширення діяльності компанії 
на міжнародному ринку

Виставкова діяльність Широкі можливості 
демонстрації рекламованих 
послуг для встановлення 
прямих ділових контактів 
з безпосередніми покупцями

Широкі можливості 
демонстрації рекламованих 
послуг для встановлення 
прямих ділових контактів 
з безпосередніми покупцями 
та можливості виходу на 
міжнародний глобальний ринок

Таким чином, можливо зазначити, що основними тенденціями розвитку 
міжнародних комунікацій є два, на перший погляд, протилежні напрями: 
глобалізація і персоналізація. Сутність глобалізації полягає у створенні 
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всесвітньої мережі комунікації, тобто єдиної мережі, яка охоплює всі країни 
світу. Частиною глобальної мережі стає мобільний зв’язок, що забезпечує 
абонентові доступ до зв’язку в будь-якій точці земної кулі. Тому глобалізація 
і персоналізація не суперечать одна одній, а сприяють безперервному процесу 
удосконалення зв’язку, отриманню й обміну інформацією за технологічними 
і мережевими напрямами. Для сучасного ринку високотехнологічної продукції 
міжнародні комунікаційні стратегії стають вирішальними в глобальній 
конкурентній боротьбі, розвитку високих технологій та використанні 
інтегрованих маркетингових комунікацій на міжнародному ринку.
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РОЗВИТОК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: 

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ТА ЇЇ ТИПИ

У 60-70-ті рр. XX ст. сформувалася думка про освіту як ефективні 
інвестиції в довгостроковому періоді. Сьогодні ця теза не відображає 
системного значення освіти для розвитку суспільства. Актуальною стратегією 
для більшості країн світу є не лише економічне зростання та його темпи, 
а, насамперед, забезпечення сталого економічного та соціального розвитку 
суспільства. Освіта розглядається як один з найважливіших факторів 
забезпечення такого розвитку.

Дослідженню теоретичних та практичних проблем функціонування 
і розвитку ВНЗ присвячено праці таких науковців, як А. Ашкеров, Г. Бекер, 
М. Блаут, Т. Боголіб, В. Бородюк, Х. Боуен, А. Віфлеємський, О. Грішнова, 
Е. Денісон, Г. Дмитренко, В. Жамін, В. Іноземцев, С. Костанян, В. Кремень, 
В. Куценко, В. Луговий, Я. Мінсер, В. Новіков, Г. Псахаропулос, Дж Стігліц, 
О. Сухарєв, В. Чекмарьов тощо.

Розвиток наукової думки викликав появу різноманітних термінів, 
що знаходяться у взаємозв’язку з категорією розвитку, але не є тотожними, 
тому доцільно з’ясувати їх зміст у таблиці 1. 

Соціально-економічна система в будь-якому своєму вигляді і формі, 
чи то суспільна формація, організація чи підприємство, має дві тенденції свого 
існування: функціонування, як підтримка життєдіяльності, збереження функцій, 
які визначають її цілісність, якісну визначеність, сутнісні характеристики, 
і розвиток, як придбання нової якості, що зміцнює життєдіяльність системи в 
умовах зовнішнього середовища, що змінюється, тобто ключовою умовою 
розвитку системи є функціонування [1, с. 15; 2, с. 84–86]. 
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Таблиця 1
Співвідношення категорії розвиток із категоріями еволюція та генезис 

[складено автором за 7; 8]

№ 
з/п

Назва 
категорії

Сутність категорії Ключова відмінність від категорії «розвиток»

1. Еволюція Безперервні поступові 
кількісні зміни, які 
відповідно до діалектики 
переходять в якісні

Еволюція характеризує тільки один з 
можливих типів розвитку – певні поступові 
зміни

2. Генезис Визначається як 
виникнення або процес 
формування

Генезис характеризує стан того, що існувало 
до визнання об’єкта і спричинило його 
формування; поняття генезису не можна 
вживати, характеризуючи подальші зміни вже 
сформованого об’єкту. Фактично розвиток 
включає генезис

Проте, має місце і протилежна точка зору, що визначає відмінності між 
категоріями «розвиток» і «функціонування»: розвиток виражає плинний 
характер зв’язків, а функціонування – їх відносну сталість, і відображає певний 
стан розвитку системи; функціонуванню притаманний структурний, а розвитку –
генетичний (еволюційний) підхід [9, с. 118]. 

Тому досліджуючи особливості функціонування та розвитку ВНЗ 
в процесі становлення економіки знань, доцільно розглянути розвиток 
як дефініцію через формування трактувань даного терміна.

У філософському словнику категорія «розвиток», трактується як незворотна,
спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об’єктів. Ґрунтуючись 
на цьому трактуванні Л. Г. Мельник проводить аналіз і дає оцінку дефініції 
«розвиток» через призму сутнісних аспектів трьох основних властивостей: 
необоротності, спрямованості й закономірності. Автор зазначає, що «тільки 
одночасна наявність трьох зазначених властивостей виділяє процеси розвитку 
серед інших змін» [5].

Л. М. Шимановська-Діанич зазначає, що синергійний ефект від 
взаємопов’язаного прояву трьох вищеописаних властивостей складних 
відкритих систем виявляється в унікальності процесу їх розвитку, насамперед 
за рахунок різної ефективності використання і доцільності застосування 
різноманітних технологічних процесів, масштабів виробництва, засобів, 
способів і методів управління, ресурсів, однорідності фаз і стадій розвитку, 
а головне, за рахунок вагомого прояву суб’єктивного фактора свого розвитку –
людини, та рівня її розвитку. Саме присутність і рівень розвитку людини 
в системі на різних ієрархіях управління, людини, яка творчо підходи до праці, 
є креативно-активною, використовуючи при цьому креативно-емоційний 
інтелект, і надає поведінці системи непередбачуваний і унікальний характер
розвитку [10]. 
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Коротков Е.М. трактує розвиток – як сукупність змін, що ведуть до появи 
нової якості і укріплення життєвого рівня системи, її здатності здійснювати 
опір руйнівним силам зовнішнього середовища [1, с. 117]. 

Шумпетер Й. під розвитком підприємств розуміє процеси, що ведуть 
до кількісних і якісних змін у всіх функціональних сферах підприємства [11, с. 18].

Власенко В. А. вважає за доцільне дати наступне визначення категорії 
розвиток систем – це процес їх переходу в новий, більш якісний стан за рахунок 
накопичення кількісного потенціалу, зміни і ускладнення структури та складу, 
внаслідок чого виникає здатність здійснення опору рушійному впливу факторів 
зовнішнього середовища, необхідність розробки відповідного механізму 
управління таким розвитком (з виділенням окремих його складових), а також 
можливість ефективного функціонування системи у майбутньому [3, с. 409].

Дослідники виокремлюють різноманітні підходи до систематизації типів 
розвитку соціально-економічних систем узагальнена характеристика яких 
наведена в таблиці 2.

Освіта – це стратегічний ресурс забезпечення національних інтересів, 
соціально-економічного та культурно-духовного розвитку суспільства, зміцнення 
міжнародного авторитету і формування позитивного іміджу держави, зміцнення 
її конкурентоспроможності на міжнародній арені. Особливості функціонування 
та розвитку ВНЗ в значній мірі залежить від традицій вищої освіти, що 
сформувалися у певних державах під впливом історичних, соціальних, 
економічних, політичних, наукових, релігійних та інших чинників.

Таблиця 2 
Типи розвитку соціально-економічних систем [складено автором 

за 4, с. 106; 6, с. 39-42]

№ 
з/п

Ознака 
класифікації

Типи розвитку Сутність

1. Характер зміни 
якісних 
параметрів

Прогресивний Сприяє руху вперед, розвиткові нового, 
передового, від нижчого до вищого, поступовий

Регресивний Іде назад у своєму розвитку, деградаційний, 
занепадницький, 

2. Швидкість 
розвитку

Еволюційний Поступовий прогресивний розвиток розвиток по 
висхідній – від простого до складного

Революційний Це перервана еволюція, що може мати форму або 
прискорення, або уповільнення

3. Збалансованість 
розвитку

Стійкий Розвиток, при якому задовольняються потреби 
теперішнього часу, але не ставиться під загрозу 
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 
потреби

Нестійкий Порушення здатності функціонувати і втрата або 
отримання нових можливостей розвиватися з 
приростом результату 

4. Типовість змін, 
що відбуваються 
у процесі 
розвитку

Традиційний Традиційні можливості розвитку
Інноваційний Базується на впровадженні і реалізації інновацій, 

які спричиняють поліпшення кількісних та якісних 
характеристик діяльності
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5. Досягнення 
об’єктивної 
мети 

Позитивний Привабливий, похвальний
Негативний Несприятливий, не викликає схвалення

6. Керованість 
процесами 
розвитку

Керований Підлягає зміні у визначеному напрямку при 
свідомому впливі

Некерований 
(ситуативний)

Неможливо змінити спрямованість і характер з тих 
або інших причин

7. Ефективність 
функціонування

Ефективний Призводить до потрібних результатів і наслідків
Не ефективний Не приводить до потрібних чи бажаних результатів
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПЕРІОД ДИНАМІЧНИХ ЗМІН
Динамічне середовище, в якому функціонують сучасні організації, 

з одного боку пропонує великий вибір серед стратегічних можливостей, 
а з іншого – формує простір для змін, які можуть бути як успішними, 
так і небезпечними для її діяльності. Варто зазначити, що розвиток організації 
в динамічному середовищі – це процес реалізації постійних зміни, які повинні 
проводитися адекватно наявній ситуації та оперативно, інакше організація 
просто не матиме змоги вижити в мінливому бізнес-світі. Згадана оперативність 
вимагає відповідної організації діяльності в цілому, та управління персоналом, 
зокрема.

На наш погляд, у наявних умовах доцільно управляти змінами 
в організації на основі моделі змін, що розвиваються. Тобто, виходити з того, 
що управління організацією – це безперервний процес, в якому вона постійно 
приводить себе у відповідність з непередбачуваним, складним і швидко 
змінюваним середовищем. При цьому основним завданням управління змінами, 
по суті, виступає розвиток персоналу: розвиток загальних знань, 
концептуального мислення, психологічної гнучкості, готовності до постійних 
змін.

За таких умов керівник однозначно має бути лідером: 
стратегом (вміти бачити майбутнє, аналізувати сучасні та майбутні 

тенденції, розробляти прораховані, виважені напрями руху і на цій основі 
об’єднувати персонал та вказувати їм напрям руху); 

мотиватором (вміти мотивувати не лише колектив, але й вирізнятися 
високим рівнем самомотивації); 

бути «високочутливим» (відчувати зміни, їх необхідність, вчасно 
реагувати на них, ідентифікувати настрої та проблеми колективу, сприймати 
та заохочувати зворотній зв’язок); 

бути гнучким (мати швидку реакцію, володіти та застосовувати різні 
стилі поведінки, використовуючи ситуаційний підхід); 

вміти бути позитивним та поширювати настрої азарту, впевненості 
та необхідності досягнень (емпатія, комунікабельність, шарм, вміння 
сприймати поразки та рухатися далі, засвоюючи при цьому життєві 
та професійні уроки).

При цьому роль керівника радикально змінюється – його основним 
завданням стає створення такого середовища в організації, в якому 
відбувається вільний обмін ідеями і їх обговорення. Доречний стиль 
управління – ліберально-демократичний з делегуванням повноважень 
на нижні рівні управління і децентралізацією, самоврядуванням. При цьому 
усунення більшості загроз зовнішнього середовища і проблем, що виникають 
має здійснюватися на нижніх рівнях управління без втручання вищого 
керівництва, за рахунок інтеграції та неформальної координації діяльності. 
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Фактично, в цій управлінській площині і виникають основні труднощі –
неготовність багатьох менеджерів приймати на себе таку роль лідера, оскільки 
вона вимагає інших навичок і особистих якостей, в порівнянні з класичними 
моделями управління. Але проблеми є і в категорії «персонал» – очевидним, 
є той факт, що не всі працівники будуть у змозі працювати в умовах постійних 
змін, перманентно генерувати нові ідеї, рішення та брати на себе 
відповідальність за їх втілення.

Не зважаючи на наведені обмеження моделі управління змінами 
в організації на основі моделі змін, що розвиваються, керівництво власне саме 
має усвідомити і довести до підлеглих наступне:

організація – це система, а зміни – невід’ємні складові цієї системи;
зміни – це постійний стан організації;
змінами можна і потрібно управляти;
зміни можуть носити хаотичний характер – це можливо (невизначеність 

та динамічний розвиток зовнішнього середовища), але доцільно мінімізувати 
такі їх прояви (спільні зусилля керуючої та керованої системи на основі 
обрання адекватних ситуації стратегій управління змінами);

наявність «ефекту метелика» в усьому – і в діяльності, і в бездіяльності.
Серед пріоритетних завдань управління персоналом в період здійснення 

організаційних змін можна виділити наступні [1, с. 81]:
- розвиток внутрішніх комунікацій;
- пошук лідерів всередині організації;
- розвиток команди;
- пошук нових працівників ззовні;
- оцінювання персоналу;
- розробка нових систем винагород;
- адаптація персоналу;
- універсальне навчання;
- виведення «зайвих» працівників;
- специфічне навчання;
- атестація персоналу;
- допомога в подоланні стресу.
Але, ми б виокремили наступні завдання: відбір персоналу (керуючого 

(формального та неформального) та керованого); формування (виховання, 
стимулювання) гнучкого мислення; розвиток здатності до самостійного 
прийняття рішень; підвищення мобільності персоналу в межах організації.

Вміння ефективно управляти персоналом в період організаційних змін 
на сьогоднішній день стає одним з головних факторів забезпечення 
конкурентоспроможності організації в сучасному динамічному зовнішньому 
середовищі. Ставлення керівництва до персоналу, як до ключового 
стратегічного ресурсу організації, не лише сприяє зростанню ефективності 
його діяльності, підвищенню рівня лояльності, але й визначає результативність 
довгострокового розвитку організації в непередбачуваному і складному 
середовищі. 
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ЕФЕКТИВНЕ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ
Одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів 

і послуг поряд з інвестиційним є персонал. Ефективне кадрове забезпечення,
як особлива функція діяльності, пов'язана з найманням працівників, їх навчанням, 
оцінкою й оплатою їхньої праці, є важливою передумовою для підвищення 
рівня конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. 

Кадровий менеджмент в складній політичній і соціально-економічній 
ситуації України почав набувати важливого значення. Це обґрунтовується тим, 
що він створює необхідний фундамент для реалізації можливості адаптації 
працівника до умов зовнішнього та внутрішнього середовища.

Зaгaльнoсвiтoвi тенденцiї трaнсфoрмaцiй сoцiaльнo-екoнoмiчних систем 
i динaмiзм глoбaлiзaцiйних прoцесiв супрoвoджуються глибoкими сoцiaльними 
прoтирiччями i зaгoстренням мaсштaбних сoцiaльних прoблем. 

Відомо, що саме розвиток науки, техніки і ефективне використання 
інтелектуального капіталу працівників забезпечують ефект економічного 
піднесення, як основи прогресивних зрушень в національній економіці 
та підвищення конкурентоспроможності підприємства. За таких умов 
ефективне кадрове забезпечення стає ключовим ресурсом забезпечення 
соціальної безпеки суб'єкта господарювання.

Особливістю управління інтелектуальним капіталом на підприємстві є те, 
що суб'єкт управління реалізовує свої функції не самостійно, а через 
висококваліфікований персонал, здатний створювати, ефективно 
використовувати і своєчасно обновляти інтелектуальний капітал [4]. 

Кадрове забезпечення полягає в наповненні підприємства відповідними 
за професією та кваліфікацією кадрами, створення у них мотивації до ефективної
діяльності, професійного та соціального розвитку, досягнення мобільності
та соціального захисту [3, с. 11–12].

Кадрове забезпечення суб’єкта господарювання варто розглядати 
як комплекс взаємопов’язаних компонентів організаційно-економічного і правового
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характеру, а також заходів, що здійснюються менеджментом підприємства 
і спрямовані на досягнення цілей суб’єкта господарювання, формування 
та ефективне використання персоналу та його інтелектуальних можливостей.

Стан економічної безпеки підприємства визначається рівнем захищеності 
функціональних складників, до яких відносять: фінансову, соціальну, техніко-
технологічну, політико-правову, інформаційну, екологічну та силову безпеки. 
Серед них важливе місце відводиться соціальній безпеці. Соціальна безпека 
виникає як соціальний феномен у процесі розв’язання суперечності між 
небезпекою і потребою соціального індивідуума чи соціальних груп усунути 
наслідки небезпеки, реалізувавши свої соціальні інтереси найбільш 
адекватними засобами [1, c. 95]. 

Кадрове забезпечення суб’єкта господарювання визначає здатність 
підприємства запобігати ризикам і загрозам організації праці, безпосередньо 
персоналу, його трудовому та інтелектуальному потенціалу; трудовим 
відносинам загалом.

Сьогодні для багатьох підприємствах спостерігаються негативні тенденції,
що проявляються у відтоку висококваліфікованих кадрів, у недостатньому 
використанні сучасних структур та методів управління, у неготовності 
персоналу адаптуватися до нових умов. На таку ситуацію впливають ряд 
зовнішніх чинників: несприятливий інвестиційний клімат у країні, політична 
нестабільність, недостатньо обґрунтовані структурні реформи. За таких умов 
надзвичайно важливого значення набуває вміння правильно ідентифікувати та 
оцінити стан соціальної безпеки підприємства і його кадрового забезпечення 
зокрема, для підвищення рівня конкурентоспроможності.

Таким чином, ефективне кадрове забезпечення суб'єкта господарювання 
гарантує стабільне та максимально продуктивне використання його персоналу, 
зокрема покращення потенціалу розвитку в майбутньому. Кадрове 
забезпечення як підсистема соціальної безпеки підприємства дозволяє досягати 
економічного зростання на основі застосування знань, вмінь, навичок, досвіду, 
здібностей своїх співробітників, їх інтелектуального рівня та інших складників, 
що забезпечують стійкі темпи приросту наявного інтелектуального капіталу, 
а отже, й безпеки підприємства загалом. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 
ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Мотивація є однією з найбільш обговорюваних проблем в інноваційному 
менеджменті. Формування сприятливої корпоративної культури, управління 
її розвитком; створення креативної, заряджених на постійний пошук 
інноваційних методів вирішення проблем, що дозволяють розкрити творчий 
потенціал працівників, і здатної при цьому досягати встановлених цілей; 
створення ефективної системи винагороди трудової діяльності в залежності від 
рівня її професіоналізму і постійне її вдосконалення - все це сміливо можна 
віднести до найважливіших завдань мотиваційної політики організації.

У системі різноманітних відносин управління в сучасній організації 
корпоративна система мотивації персоналу і корпоративна (організаційна) 
культура грають, з нашої точки зору, основну роль – кожен з цих елементів 
окремо і в сукупності. Разом з тим, необхідно уточнити, що «інтеграція» цих 
елементів і «взаємодія» - не тотожні процеси [1].

Інтеграція концепцій корпоративної системи мотивації персоналу 
і корпоративної (організаційної) культури на підприємстві означає своєрідний 
союз, злиття, об'єднання в єдине ціле. Взаємодія ж цих концепцій передбачає 
спільний вплив, обмін, проведення спільних дій і заходів, що надають 
в кінцевому підсумку синергетичний результат у вигляді комплексного ефекту 
(економічного, управлінського, фінансового, соціального). Отже, до складу 
основних інструментів самоврядного розвитку сучасних організацій, як нам 
представляється, можна віднести «синергетичну альтернативу», що являє 
собою таку комбінацію корпоративної системи мотивації і корпоративної 
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культури в цілому, ефект якої перевищує просту суму ефектів цих концепцій, 
взятих окремо. Усвідомлення необхідності врахування даного типу взаємодії 
в українському інноваційному підприємницькому середовищі лише починає 
складатися [2–4].

Корпоративна або, як часто говорять, організаційна культура відноситься 
до факторів внутрішнього середовища організації, є її іміджевою та брендовою 
складовою, оскільки пов'язана з персоналом організації, цінностями, нормами, 
правилами, зразками поведінки людей в організації. Отже, це один з найбільш 
важливих мотиваційних ресурсів підприємства.

Загостримо увагу на поняттях «корпоративна культура» і «організаційна 
культура», так як їх часто ототожнюють, що, на наш погляд, не зовсім вірно 
з методичної точки зору.

При визначенні корпоративної культури, як правило, використовують 
такі терміни, як «культура організації», «культура підприємства», 
«підприємницька культура». Разом з тим, базовими поняттями виступають 
«культура підприємства» і «культура організації», в рамках яких і виділяються 
два шари: «корпоративна культура» і «організаційна культура». Вони, з одного 
боку, пов'язані між собою, а з іншого, між ними існує і відмінність. Спробуємо 
обгрунтувати наше судження.

Корпоративна культура цілеспрямовано і свідомо формується управлінською
ланкою організації і включає в себе систему бажаних, ідеальних (декларованих) 
цінностей, норм, правил, зразків поведінки співробітників організації, яку 
керуюча команда хотіла б бачити в своїй бренд-стратегії. Отже, суб'єктом 
корпоративної культури виступає управлінська команда, як правило, це 
топ- менеджмент організації.

Що стосується організаційної культури, то це шар стихійно сформованої 
культури організації у вигляді системи реальних цінностей, переконань, відносин, 
загальних для всіх працівників даної організації, які зумовлюють норми їх 
поведінки, які складаються природним шляхом в процесі здійснення тієї чи іншої 
діяльності. Тому в даному випадку мова йде про специфічні реальні 
«субкультури», притаманні тому чи іншому структурному підрозділу організації. 
Реальним суб'єктом організаційної культури є персонал організації [2–4].

Організація представляється ідеальною, якщо в ній збігаються 
організаційна та корпоративна культура. Однак насправді, як показує 
зарубіжний і вітчизняний досвід, організаційна та корпоративна культура 
повністю практично не збігаються. Разом з тим, організаційна культура, носієм 
якої виступає персонал, взаємодіє з формованою управлінською командою 
корпоративної культури.

Очевидний висновок зі сказаного вище: починаючи серйозно працювати 
з системою мотивації, ми повинні обов'язково продіагностувати ситуацію 
в організації корпоративної культури. Необхідно оцінити, наскільки ми можемо 
спиратися на існуючу корпоративну культуру, і які її елементи потребують 
корекції. 
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Отже, головним і найбільш складним завданням є робота з ціннісним 
рівнем. Якщо забезпечується збіг на всіх рівнях, цілісність корпоративної 
культури, тільки в цьому випадку ми зможемо забезпечити і лояльність 
співробітників, і їх залучення, і їх зацікавленість.

В «культурі результату» певну небезпеку можуть створювати 
конкурентні відносини між співробітниками, коли кожен зацікавлений тільки 
в своїй роботі. В даному випадку можна рекомендувати введення колективної 
премії, яка буде заохочувати до розвитку командних відносин і взаємодопомоги [1].

У той же час для «культури процесу» система преміювання може бути 
прив'язана до дотримання норм, правил і регламентів, особливо якщо 
співробітники безпосередньо не можуть вплинути на показники діяльності, 
що піддаються обліку. Часто практикується заохочення за підсумками роботи 
відділів в «процесних» організаціях з точки зору співробітників від них 
не залежить, а, отже, як фактор мотивації не працює. В даному випадку доречніше
заохочувати дотримання термінів, виконання стандарту обслуговування, 
відсутність претензій від замовників та ін.

Якщо ж в організації культура «відкрита», то цілком очевидно, що визнання
заслуг відділу або співробітника на загальних зборах або в корпоративній газеті 
буде служити додатковим мотиватором. А в організації з «закритою» 
культурою результати роботи краще коментувати персонально, або, в крайньому
випадку, на внутрішніх зборах відділів або груп, не роблячи їх надбанням 
широкої громадськості.

Сучасна українська практика показує, що у фахівців з управління 
персоналом склалося дуже спрощене розуміння корпоративної культури 
як набору очевидних елементів, які забезпечують нематеріальну мотивацію. 
Однак вважаємо, що досить складно провести межу між матеріальними 
і нематеріальними атрибутами в питаннях корпоративної культури. Такі 
матеріальні атребути як службова машина, розмір і обладнання кабінету, 
справедлива і зрозуміла система грошових заохочень, є і елементами системи 
мотивації і невід’ємною частиною (артефактами) корпоративної культури.

На закінчення відзначимо, що корпоративна культура через культуру 
управління персоналом підприємства прискорює вирішення завдань 
формування ефективної корпоративної системи мотивації та економічної 
системи організації і її економічної безпеки в цілому, введення сучасних 
інноваційних технологій управління, структурування, упорядкування діяльності 
організації, тим самим культура управління персоналом вносить свій потужний 
внесок в приріст вартості. Дотримання правил і тихнологій є цінністю, а, отже, 
і соціально схвалюване. Така поведінка допомагає нарощувати можливості 
системи управління, що знову ж таки впливає на активізацію енергетичної 
віддачі працівника.

Найбільш близькі до економічного і соціального успіху ті підприємства, 
які використовують нові і новітні технологічні варіанти, спираються на ціннісні 
орієнтації людей, їх приховані припущення.
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ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

У всіх розвинених країнах проектний менеджмент визнане важливою 
методологією й інструментом планування, контролю та координації здійснення 
проектів. На жаль, у нашій країні управління проектами дуже тривалий час 
не розглядалося як область професійної діяльності, і лише з інтеграцією 
в світову економіку постає можливість реалізації накопиченого досвіду 
управління в здійсненні багатьох проектів.

Згідно до положень PMBoK проектний менеджмент включає п’ять груп 
процесів: ініціація, планування, виконання, моніторинг, управління та закінчення
проекту. При цьому PMBoK деталізує підходи до проектного менеджменту, 
тобто виокремлює та описує організаційні структури, входи та виходи процесів 
управління, галузі знань і т.д [1].

Також з позиції PMBoK розглядається дев’ять галузей знань щодо 
управління проектами: управління інтеграцією проекту, управління змістом 
проекту, управління термінами проекту, управління людськими ресурсами 
проекту, управління комунікаціями, ризиками та контрактами за проектом [1].

http://www.e-xecutivc.rU/
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Здійснення окремого проекту обмежується певними складовими, серед 
яких є зміст проекту, графік реалізації, бюджет проекту, ресурсі, якість та 
ризики. У відмінності до операційної діяльності, що характеризується 
повторюванням в часі, проект має обмеження в часі. На своєчасне виконання 
проектів впливає безліч факторів, тому для ліквідації «вузьких місць» будують 
графіки виконання робіт.

Питанням проектного управління присвячені роботи багатьох вітчизняних 
та зарубіжних учених: С. Бушуєва, Л. Кобиляцького, Ф. Клиффорда, У. Ларсона, 
І. Мазура, Г. Тарасюка, А. Товби, В. Шапиро та інших [2–7]. 

Але питання, присвячені розвитку підприємства з позиції проектного 
менеджменту, ще недостатньо висвітлені та потребують уваги.

Останнім час все більша кількість підприємств здійснює перехід своєї 
діяльності з процесно-орієнтованого управління до проектно-орієнтованого. 

Управління проектами, як управління змінами, є досить розвинутою 
сферою теорії управління, результати досліджень в якій знаходять широке 
застосування на практиці [8, с. 4].

Незважаючи на те, що для більшості підприємств проекти не є основним 
видом діяльності, вони все частіше здійснюють управління власними 
проектами розвитку, змінами та перетвореннями. Успішність таких 
підприємств значною мірою обумовлено ефективністю використання ресурсів. 
При цьому передбачено формування на основі постійно діючих функціональних 
підрозділів підприємства тимчасових колективів, що створюються під конкретні 
проекти. При використанні таких структур ускладнено як розподіл ресурсів, так 
й процедури управління [9].

Діяльність підприємства, що здійснює проект, можливо описати 
як взаємозв’язок бізнес-процесів та функцій, що функціонують в певній 
організаційній структурі.

Бізнес-процеси є послідовністю або мережею завдань, які формують 
додану вартість і забезпечують досягнення загальної бізнес-мети. Управління 
бізнес-процесами (ВРМ) розглядає процеси як стратегічні активи проекту, які 
мають бути зрозумілі, керовані і вдосконалені для того, щоб забезпечити 
клієнтів продуктами і послугами з доданою вартістю.

Оскільки зараз BPM дозволяє абстрагувати бізнес-процес від технологічної
інфраструктури і автоматизації, це дозволяє проекту швидше відповідати 
на зміни, що відбуваються на споживчому ринку, в державному регулюванні та ін. 
Швидке реагування забезпечується швидкою зміною існуючих бізнес-процесів, 
а швидкість змін розглядається як нова конкурентна перевага. 

Таким чином, ефективність управління проектом значною мірою 
залежить від організаційної структури, що використовується. Господарський 
кодекс України (стаття 64) визначає організаційну структуру підприємства 
як сукупність виробничих структурних підрозділів і функціональних структурних
підрозділів апарату управління [10]. 

PMBoK деталізує підходи до проектного менеджменту, тобто виокремлює 
і описує організаційні структури, входи і виходи процесів управління і т.д [1].
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Проектне управління розвитком підприємства потребує нового підходу 
до формування організаційної структури. Зазвичай, організаційну структуру 
проекту або приближують до організаційної структури підприємства (роботи 
за проектом інтегруються з поточною операційною діяльністю підприємства), 
або вона незалежна від неї (роботи ізольовані) [6]. При цьому розробники 
проектів реалізують їх через підрозділи, ігноруючи проектні роботи з поточною 
операційною діяльністю. Таким чином, основна ідея побудови оргструктури 
підприємства, що забезпечує проектне управління його розвитком, полягає 
в створенні підрозділу з управління розвитком.

Але дослідження свідчать, що нечисленні спроби побудови подібних 
систем не дали ефективних результатів через відсутність науково-
методологічних основ управління розвитком, впорядкованої сукупності 
інструментів управління розвитком, а також зрозумілою і адаптованою до цієї 
ситуації методології проектного менеджменту. 

Ефективне проектне управління дозволяє забезпечити координацію 
діяльності підприємства, що сприяє досягненню цілей проекту в залежності від 
етапів виконання робіт за проектом, таким чином, основним напрямком 
застосування проектного менеджменту є оптимізація організаційної структури 
підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Комунікація – це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, 

букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного працівника 
до знань і розумінь іншого, досягається довіра і взаємоприйняття поглядів. 
Комунікації – це складний процес, що складається із взаємозалежних кроків, 
кожний з яких необхідний для того, щоб зробити інформацію,яку потрібно 
передати, зрозумілою іншій особі. Це необхідний елемент в діяльності 
менеджера, який спілкуючись з підлеглими, одержує інформацію для 
прийняття рішень, підтримує ділові контакти з партнерами. Якщо усунути 
комунікацію, то організація перестає бути керованою, її діяльність набуває 
хаотичного, нескоординованого характеру[1, с. 121].

Основною метою комунікаційного процесу є забезпечення розуміння 
інформації, яка є предметом обміну. Але самий факт обміну інформацією не 
гарантує ефективності спілкування між працівниками. Для кращого розуміння 
процесу обміну інформацією та умов його ефективності, необхідно мати 
уявлення про його етапи, які є взаємопов'язаними. Комунікаційний процес 
включає:

– зародження ідеї або відбір інформації;
– вибір каналу передачі інформації;
– передачу повідомлення;
– інтерпретацію повідомлення [2, с.386].
Окрім вищезазначеного, керівник організації повинен вміло

використовувати та комбінувати різноманітні види комунікації, зокрема
формальні та неформальні. Формальні комунікації передбачені організаційною 
структурою. Вони поділяються на: вертикальні, горизонтальні та діагональні. 

Неформальними каналами комунікацій передається значна частина 
достовірної інформації. Неформальна інформація буває досить корисною для 
доповнення інформації, отриманої через формальні канали комунікації; вона 
є цінною для керівника, однак не можна допускати, щоб система поширення 
чуток була замінником формальних каналів комунікації. 

Менеджер має знати переваги та недоліки кожної форми комунікацій, 
уміти відшукати оптимальні шляхи їх забезпечення й уникати можливих 
перешкод на їхньому шляху.

http://zakon.rada.gov.ua.
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З метою удосконалення комунікацій в організації менеджер повинен 
виявити існуючі перешкоди та окреслити шляхи їх усунення або мінімізації.

Перешкоди в організаційних комунікаціях можуть бути наступними 
[3, с. 296.]:

– спотворення повідомлення. Коли інформація рухається в організації 
вгору і вниз по рівнях ієрархії, зміст повідомлень спотворюється несвідомо 
в силу утруднень міжособистісних контактів і свідомо, якщо це робиться 
з якоюсь метою, наприклад з метою приховування негативної інформації від 
вищого керівника. Проблеми обміну інформацією можуть виникнути також 
внаслідок фільтрації інформації шляхом відсіювання одних повідомлень 
і акцептування інших, тому інформація може надійти кінцевому одержувачу 
або прийти в спотвореному вигляді;

– інформаційні перевантаження. Коли працівники відділу, і особливо 
керівник, страждають від занадто великої кількості інформації, вони не в змозі 
адекватно реагувати, обробляти і передавати інформацію;

– незадовільна структура організації. Якщо структура організації не 
відповідає ринковим умовам господарювання, можливості керівника планувати 
і домагатися реалізації поставлених цілей звужуються. В організації з численними
рівнями управління зростає ймовірність інформаційних спотворень, оскільки 
кожен наступний рівень управління може корегувати й фільтрувати 
інформацію. Незадовільна координація діяльності та розподіл завдань може 
викликати проблеми в комунікації, конфлікти між різними групами або 
відділами організації.

Далі розглянемо шляхи усунення або мінімізації перешкод з метою 
удосконалення комунікацій в організаціях .

По- перше, це регулювання інформаційних потоків. Керівники на всіх 
рівнях організації повинні корегувати потреби в інформації – власні, своїх 
колег, підлеглих, уникати ситуацій, пов'язаних з інформаційними 
перевантаженнями.

По-друге,використання різних форм комунікацій та вдосконалення 
організаційної структури. Для цього потрібно організовувати зустрічі 
з підлеглими для обговорення важливих питань, проводити регулярні наради 
управлінського персоналу, які сприятимуть координації діяльності та обміну 
інформацією між різними відділами та рівнями в організації.

По-трете, наявність системи зворотного зв'язку. Вони становлять частину 
контрольно-управлінської інформаційної системи організації. До них належать 
опитування працівників про проблеми, про те, доведені до них цілі діяльності, 
отримують вони точну своєчасну інформацію, необхідну для роботи. Керівник 
повинен піклуватися про те, щоб рішення, що приймаються на вищому рівні, 
адекватно сприймалися на кожному робочому місці.

По-четверте,системи збору пропозицій розроблені з метою поліпшення 
руху інформації наверх. Усі працівники отримують при цьому можливість 
генерувати ідеї щодо удосконалення діяльності. Така система реалізується 
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у вигляді ящиків для пропозицій або телефонної мережі, через яку працівники 
отримують можливість анонімно телефонувати або задавати питання. 

Наступним шляхом удосконалення комунікацій є використання сучасних 
інформаційних технологій. Вони є основою комунікацій у сучасних 
організаціях. При використанні комп'ютерних програм обробки, збереження 
і передачі інформації, використанні електронної пошти, факсимільного та 
стільникового зв'язку, послуг Інтернету, відбувається значна економія часу, 
якість передачі інформації [4, с. 22].

Тобто треба зазначити, що використання сучасних інформаційних
технологій сприяє удосконаленню обміну інформацією в організації. 
Комп'ютерні інформаційні системи докорінним чином змінюють систему 
комунікацій.

Однією з головних цілей розробки інформаційних систем є полегшення 
колективного використання інформації. При цьому велику роль відіграє 
застосування нових інформаційних технологій, що ґрунтуються на 
використанні комп'ютерної техніки, розподільної (децентралізованої) обробки 
інформації та економіко-математичних методів.

Тобто, можна констатувати, що удосконалення комунікацій в сучасних 
організаціях залежить від вибору та поєднання оптимальних форм і видів
комунікацій, а також від подолання комунікативних бар’єрів, які заважають 
вільному руху інформації. Ефективно працююча організація – та, що досягла 
успіхів у налагодженні комунікацій.
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ЯК ЧИННИКОМ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Зростання ролі інтелектуального капіталу як чинника інноваційного 

розвитку робить його одним із пріоритетних об’єктів управління. Так, 
ключовим напрямком наукових досліджень щодо пошуку ефективних шляхів 
управління інтелектуальним капіталом підприємства в умовах глобальної 
конкуренції є розроблення теоретичних засад побудови його організаційно-
економічного механізму.

Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним 
капіталом підприємства запропоновано розглядати як систему взаємозв’язків 
між економічними суб’єктами, яка визначає основні напрями управлінських 
впливів та сприяє процесам його формування, відтворення, ефективного 
використання та накопичення з метою забезпечення підприємству 
конкурентних переваг на ринку. Головним завданням даного механізму 
є забезпечення формування, ефективного використання і відтворення 
інтелектуального капіталу, яке реалізується за допомогою мотиваційного 
інструментарію. 

Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним 
капіталом включає три рівні: мікро-, макро- і глобальний рівень. Як і будь-яка 
система управління, організаційно-економічний механізм управління 
інтелектуальним капіталом складається із двох підсистем: керуючої та керованої, 
які знаходяться в діалектичному взаємозв'язку. 

Керованою підсистемою виступає інтелектуальний капітал та 
інтелектуальний потенціал підприємства, який служить джерелом відтворення 
капіталу. Керуюча підсистема включає суб’єктів управління інтелектуальним 
капіталом, а також комплекс дій, які вони виконують.

Як відзначається в працях провідних спеціалістів із менеджменту, 
І. Ансофа [1], О. Балацького [2], М. Мескона [6], Г. Саймона [7], О. Теліженка 
[8] та інших, вихідними положеннями системи управління є цілі, які мають 
бути актуальними, конкретними, вимірюваними, стимулюючими, означеними 
в часі. Цілі, у свою чергу, конкретизуються через задачі, які являють собою 
короткострокові орієнтири. Вирішення поставлених задач здійснюється за 
допомогою виконання відповідних функцій. 

Формування цілей і завдань підприємства відбувається відповідно 
до аналізу його маркетингового середовища, яке чинить вплив на систему 
управління інтелектуальним капіталом.

Формування організаційно-економічного механізму управління 
інтелектуальним капіталом як системи управління повинне ґрунтуватися 



322

на таких наукових принципах: принцип цільової сумісності; принцип 
безперервності та надійності; принцип планомірності; принцип динамізму; 
принцип ефективності управління; принцип наукової обґрунтованості методів 
управління, що є обов’язковими для подібних систем, визначених в роботах [3, 5].

В теорії менеджменту виділяють такі функції управління як планування 
(прогнозування) організація, мотивація та контроль. Вони реалізуються як 
на рівні підприємства – керівниками відповідних відділів і служб, так і на 
макрорівні – їх здійснює система державного регулювання процесів 
використання і відтворення інтелектуального капіталу [4].

Вибір стратегії управління інтелектуальним капіталом є одним з ключових
елементів механізму управління інтелектуальним капіталом, оскільки саме від 
типу стратегії залежить спрямованість взаємодії або розвитку його окремих 
складових. Вибір стратегії управління здійснюється на основі оцінки 
інтелектуального капіталу [9].

Методи управління – це сукупність способів і прийомів впливу на об’єкт 
управління з метою досягнення встановлених цілей. З їх допомогою орган 
управління впливає на окремі елементи інтелектуального капіталу і підприємство
в цілому.

Класично в теорії управління виділяють такі основні групи методів: 
адміністративні, економічні, соціально-психологічні, правові, які детально 
розглянуто у роботах [2, 4].

Крім того, дані групи методів управління інтелектуальним капіталом 
підприємства можна розширити та розподілити на шість груп (рис. 1).

Методи управління 
інтелектуальним капіталом

Адміністративні

Правові

Економічні

Соціально-психологічні

Організаційно-виробничі

Інформаційно-роз’яснювальні

Рис. 1 Методи управління інтелектуальним капіталом підприємства

Розглядаючи організаційно-економічний механізм управління 
інтелектуальним капіталом, вважаємо за доцільне виокремити також інші його 
складові. Мотиваційний інструментарій реалізації інтелектуального потенціалу 
підприємства полягає у використанні різних видів мотивації (матеріальної, 
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соціальної, психологічної) для стимулювання працівників створювати нові 
знання і втілювати їх в інноваційних чи традиційних товарах і послугах. 

Важливе місце займає забезпечувальна підсистема організаційно-
економічного механізму управління інтелектуальним капіталом, яка включає 
ресурсне, фінансово-кредитне, інформаційне, науково-дослідне, техніко-
технологічне та нормативно-правове забезпечення процесів використання 
і відтворення інтелектуального капіталу підприємства. До забезпечувальної 
інфраструктури механізму управління інтелектуальним капіталом відносяться 
підрозділи підприємства, які відповідають за перераховані вище види 
забезпечення, установи та організації, які опосередковано пов’язані зі сферою 
формування інтелектуального капіталу. Наприклад, заклади освіти, які готують 
кадри для сфери державного управління, сфери виробництва, сфери послуг 
та торгівлі тощо; науково-дослідні установи, що займаються розробками
і створенням нових винаходів.

В сучасних умовах значимими факторами, які впливають на організаційно-
економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства 
стратегія управління компанією, корпоративна культура, динамізм і диференціація
продукту та ринку, синергія.

У роботі [5] розкрито призначення організаційно-економічного механізму 
управління інтелектуальним капіталом підприємства, яке полягає у формуванні 
системи управління інтелектуальним капіталом підприємства і забезпеченні 
її адекватності відповідним зовнішнім і внутрішнім умовам діяльності 
підприємства; забезпеченні ефективного функціонування інтелектуального 
капіталу; відтворенні інтелектуального капіталу; раціональному використанні 
усіх видів інтелектуального капіталу; реалізації стимулів, спрямованих 
на ефективне використання і відтворення інтелектуального капіталу; створенні 
нормативної бази управління інтелектуальним капіталом із метою 
обґрунтування управлінських рішень, що приймаються; розподілі обов'язків 
між суб'єктами управління інтелектуальним капіталом.

Ефективність механізму управління інтелектуальним капіталом багато 
в чому залежить від вибору оптимальної стратегії, який повинен ґрунтуватися 
на оцінці рівня наявного інтелектуального капіталу. 

Очікуваними результатами впровадження системи управління 
інтелектуальним капіталом є створення необхідної інформаційно-аналітичної 
бази для вирішення практичних питань стратегічного розвитку підприємства. 
Активізація наукових досліджень у напрямку розробки організаційного 
механізму щодо моніторингу інтелектуального капіталу є одним із ключових 
завдань, вирішення якого потребує створення методології стратегічного 
управління інтелектуальним капіталом сучасного підприємства. З метою 
підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств необхідно 
активізувати постійний управлінський вплив, що буде базуватись на інноваційній
основі та факторах формування інтелектуального капіталу.
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АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ 

БІЗНЕСУ
Бізнес у зв’язку з євро-інтеграційними процесами стикається сьогодні 

з новими умовами ведення господарської діяльності, зі зростанням рівня 
конкуренції на ринку, підвищенням вимогливості споживачів до кінцевої 
продукції та зі зменшенням їх купівельної спроможності. Адекватні новим 
викликам зміни неможливі без прийняття ефективних управлінських рішень, 
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які в свою чергу вимагають відповідного інформаційного підґрунтя, результатів 
аналітичної діяльності – аналітичної інформації. 

Хоча в сучасній економічній літературі досить часто зустрічається 
поняття «аналітична інформація», єдине його визначення відсутнє. Аналітична 
інформація – це оснований на аналізі різновид інформації, яка згідно Закону 
України «Про інформацію» є відомостями і/чи даними, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [2]. 
Тож, аналітична інформація є результатом розумової діяльності людини, який 
отриманий шляхом аналізу вихідної інформації та представлений у формі 
аналітичного звіту, прогнозу тощо. Вихідною інформацією можуть бути 
результати управлінського та бухгалтерського обліку, фінансова звітність; 
виробнича та довідкова інформація.

Для спрощення та прискорення процесу обробки вихідної інформації 
використовують комп’ютерну техніку, що вимагає представлення інформації 
у зручній формі. З цією метою науковці розглядають структуру економічної 
інформації і єдина думка з цього питання у науковому колі відсутня. Так, 
М. М. Бенько [1] в своїй монографії виділяє наступні структурні елементи: 
реквізит (атрибут), показник, документ (повідомлення), інформаційний масив, 
інформаційну базу. 

ВУсі структурні елементи аналітичної інформації взаємопов’язані між 
собою.

Реквізит – це мінімально неподільна структурна одиниця, яка може 
характеризувати кількісну або якісну складову, певні властивості об’єкту 
дослідження / управління і відповідно підлягає арифметичній чи логічній 
обробці. Реквізит має певне змістове навантаження, але економічного змісту 
в окремо взятому реквізиті немає. Сукупність логічно пов’язаних реквізитів 
утворює показник – структурну одиницю, яка характеризує об’єкт дослідження 
з якісної чи кількісної сторони, та є основою заповнення документу. Під 
документом розуміють набір взаємопов’язаних даних однієї назви (форми). 
Групи об’єднаних за певною ознакою документів утворюють інформаційні 
масиви, які використовуються для розроблення управлінського рішення. 

Найвищим рівнем узагальнення інформації є інформаційна база –
сукупність інформаційних масивів. Ця інформація характеризує стан об’єкту 
управління та відображає процеси, що відбуваються у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі організації.

Діяльністю, пов’язаною з проведенням аналізу, займається аналітик, 
в обов’язки якого входить виявити проблеми в функціонуванні організації 
та своєчасно розробити рекомендації щодо їх вирішення або сформувати чіткі 
та обґрунтовані напрямки використання нових можливостей. 

На вітчизняних підприємствам, аналітиком може бути особа, яка займає 
іншу посаду в організації. Так, аналітичну роботу на великих підприємствах 
виконують відповідні спеціалісти або підрозділи на чолі з аналітиками. Для 
малих та середніх підприємств використання праці подібних спеціалістів 
є економічно недоцільним, тому економічний аналіз, як правило, проводиться 
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власником, економістом або головним бухгалтером і зводиться до оцінки 
загальних показників діяльності організації.

Отже, аналітична інформація як ресурс управлінської діяльності створює 
конкурентні переваги організації. Спираючись на аналітичну інформацію, 
організація може виявити ряд факторів впливу, виявити «вузькі» місця та 
знайти резерви подальшого розвитку. Аналітична інформація зменшує 
невизначеність в процесі прийняття управлінських рішень і для досягнення 
бажаних змін об’єкту дослідження повинна бути достатньо повною, 
своєчасною та достовірною, а користь від її використання має перевищувати 
витрати на її отримання. 
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасне суспільство вимагає все нового погляду на всі сфери, зокрема 
і на культурну. Той культурний потенціал, який сформувався протягом 
багатьох років потребує систематизації в заклади чи організації, та інноваційної 
системи управління. 

Різні дослідження та статистичні дані свідчать про поступове підвищення
запитів соціуму, в тому числі й культурних потреб, найбільших змін прагне 
молодь та діти. Спостерігається тенденція до скорочення кількості структур 
культурного розвитку, їх нераціональне територіальне розміщення, недостатнє 
технічне оснащення, інноваційне обладнання технікою суттєво впливає, 
а точніше стримує розвиток соціокультурних процесів, яких потребує сучасна 
людина.

Проблемою є і низький рівень кваліфікаційної підготовки кадрів, 
які, нажаль, не завжди володають достатнім професіоналізмом, майже 
не цікавляться інноваційними технологіями та мало зацікавленні у прогресивному
підході до діяльності у соціокультурній сфері, як того потребують економічні, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.


327

політичні та соціальні запити. Вирішення проблеми соціально-культурної 
сфери можливе шляхом впровадження проектних технологій та управління [2].

У зв’язку з економічними складнощами, які виникають у сфері культури, 
ефективним рішенням є управління шляхом проектного планування. 
Соціокультурна сфера під впливом ринкової економіки постійно змушена 
змінюватися та підлаштовуватися під нові вимоги споживачів, це в свою чергу 
створює ряд проблем , проте і ряд нових можливостей. Для ефективного 
і якісного результату необхідно використовувати інноваційні проектні
технології менеджменту, які розкривають нові можливості культурної сфери 
та задовольнять потреби соціума.

Саме через проектну діяльність культурна сфера зможе адаптуватися 
та розвиватися відповідно сучасним запитам. Проте, на початковому етапі 
виникає проблема правильного старту, постановки таких завдань, які успішно 
реалізують задумане [3].

Переваги проектних технологій полягають у раціональному використанні 
фінансових, кадрових, організаційних та інших наявних і можливих ресурсів, 
а також науковий підхід при плануванні і організації соціокультурної 
діяльності, комплексність у постановці цілей цілей, завдань і шляхів їх 
вирішення.

Незалежно від масштабу, проекти можуть включати різні джерела 
фінансування: статусні фонди і фонди власних коштів, державні субсидії, 
фінансові інвестиції або кредити, спонсорські чи інвестиційні вклади, гранти 
та інші. 

Проекти координуються зусиллями органів державної влади, обласних 
чи районних центрів, органами місцевого самоврядування професійні союзи 
працівників культури суспільні організації комерційні та некомерційні суб'єкти 
культурної діяльності. Керівні органи формують проекти і реалізують 
їх з теорії в практику, беруть безпосередню участь в процесі організації 
культури, освіти, сімейної і молодіжної політики, фізичної культури та спорту, 
соціального захисту населення, міжрегіональних зв'язків і національної 
політики, що підвищує організаційно-управлінські і технологічні потенціали 
цільових проектів [5].

Результат роботи закладів культури виражає не тільки у фактах 
представлення кількості і якості культурних послуг і послуг населенню, 
а і в конкретних по часу позитивних змінах які не оформлюються в суспільній
індивідуальній свідомості людей.

Реальні індикатори структури фінансових ресурсів забезпечують їх 
програмні заходи, в тому числі об'єктів необхідного фінансування, суспільних 
пожертвувань і спонсорської підтримки.

Технології цільового планування проекту у сфері культури за останні два 
десятки отримали широке розповсюдження по всій вертикалі органів 
організації від Міністерства до сільського клубу. 

Для організації закладів культури і мистецтв застосовують проекти 
цільового методу діяльності. Скоріше правило, чим виключення, ефективність 
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таких моделей очевидна під час постановки святкових концертних програм, 
проведення фестивалів, виставок, цільових гастрольних турів творчих 
колективів і окремих виконавців, постановці театральних гуртків.

Програмування форми діяльності має такі переваги: дані проекту 
є тривалими у часі, вони націлені на рішення конкретних задач в певні строки; 
дана модель технології цільового планування дозволяє творчо поєднати 
переваги вертикальних і горизонтальних рівнів управління, що дає можливість 
паралельно створити відповідальність вирішення поставлених задач; програмні 
проекти сприяють успішній інтеграції різноманітних видів творчої діяльності, 
підвищують мотивацію її суб'єктів; цільові фінансові проекти дозволяють 
значно скоротити фінансові затрати в традиційних структурах і закладах
культури[3].

Важко пояснити ефективність реалізації цільових проектів розвитку 
культури сільських поселень, написаних під копірку для замовника, в яких 
формуються цільові програми, лише у вигляді загальних побажань підняття 
культурного рівня та розвитку моральних, етичних якостей населення, 
виховання державності, патріотизму, збільшення числа творчих колективів, 
мало що дають. Тим не менше проекти вирішують важливі проблеми на етапі 
розвитку культури і соціокультурної сфери, забезпечують прорив новими 
методами, формами та засобами діяльності.

Переваги і недоліки цільових управлінських технологій проектів 
соціокультурної діяльності визначаються на основі наступних критеріїв такі: 
наукова обґрунтованість, значення об'єкту актуальності, можливого розвитку 
проблеми соціально-культурних умов населення регіону, підвищення його 
культурного статусу. 

Ціль проекту по суті визначає цілу направленість і завдає їй ряд завдань, 
які потрібно виконати на кінець проекту, який має оптимально увійти в процес 
соціокультурної діяльності не порушуючи з суттєвих організаційно-
управлінських, фінансових, господарських зв'язків і відносин. 

Цільові проекти є самостійним документом, затвердженим органом,
у якому сформувався комплекс взаємопов’язаних ідей направлених на рішення 
конкретно соціально значимих культурних проблеми, які турбують не тільки 
працівників цій сфері, але й в широких мас населення, органи влади, спонсорів, 
меценатів та ін.

У цілому проект включає великі суспільно значимі соціально-культурні 
акції, розраховані на радикальні позитивні змін як у сфері культури в цілому 
так і окремих сегментах. Необхідно звернути увагу на те, що соціокультурне 
проектування замінює традиційне планування роботи, є додатковим 
інструментом взаємодії всіх суб’єктів зацікавлених в позитивних змінах 
соціокультурної сфери [4]. 

Управлінські технології проектів соціокультурної діяльності являються 
частиною великих програм. Проект трактується як унікальний набір процесів, 
які складаються з скоординованих процесів,які визначені часовим ресурсом 
та собівартістю.
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Проектний менеджмент являється основою професії менеджера 
соціокультурної діяльності.

Соціокультурне проектування представляє собою комплекс заходів 
з обмеженими ресурсами, часом, місцем, суб'єктами і об’єктами, проблеми 
та його ціллю. За допомогою соціокультурних проектів створюються культурні 
організаційні та управлінські зв'язки, по-новому вирішуються проблеми 
взаємодії центру і регіонів, органи культури отримують можливість 
користуватися взаємодією з усіма гілками влади [2].

У результаті цього створюється окремий баланс управління між 
працівниками проекту і закладом культури. Проект керуючись за використання 
матеріальних фінансових людських ресурсів програмно цільових методів 
управління в сучасній час все ширше застосовуються в практику роботи органів 
і організацій культури для того, щоб освоїти технології розробки і реалізації 
цільових програм.

Наприклад, літературний центр імені Шмуеля Аґнона у Бучачі, що 
проводили мистецькі заходи; культурна мапа Бердянська, яка була створена 
місцевими активістами з метою популяризації культурної спадщини міста;
проект URBAN FUTURE у Вінниці, де викладено концепцію креативної 
трансформації міста; UrbanCreativityLab у Рівному, освітній проект, що залучив
3D-технології для збереження культурної, мистецької та історичної спадщини.

Таким чином, проектні технології менеджменту соціокультурної 
діяльності створюють нові можливості та механізм управління в межах 
місцевої, регіональної, державної та, навіть, міжнародної взаємодії, нівелюють 
проблемну ситуацію, що виникає при підготовці кадрів, технічного, 
фінансового та творчого забезпечення.
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ВИКОPИCТАННЯ ІНТЕPНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВНЗ
Сьогодні pинок оcвіти має cтабільну динаміку активного pоcту: навчальні 

заклади активно викоpиcтовують маpкетинг у пpоcуванні оcвітніх поcлуги, 
що тільки підвищує їхню конкуpентоcпpоможніcть на pинку. Пpоте, потенціал, 
який надає комплекc маpкетингу, викоpиcтовуєтьcя не повною міpою. Для 
підвищення ефективноcті діяльноcті на pинку оcвітніх поcлуг, ВНЗ Укpаїни 
повинні викоpиcтовувати набіp нових cучаcних методів та інcтpументів, які 
cтануть ефективним інcтpументом для їхнього пpоcування на pинку оcвітніх 
поcлуг [1, 7].

Інтеpнет-маpкетинг є cкладовою електpонної комеpції. Його також 
називають online-маpкетингом. Він може включати такі чаcтини, як інтеpнет-
інтегpація, інфоpмаційний менеджмент, PR, cлужба pоботи з покупцями 
та пpодажу. Електpонна комеpція та інтеpнет-маpкетинг cтали популяpними 
з pозшиpенням доcтупу до інтеpнету і являють cобою невід'ємну чаcтину будь-
якої ноpмальної маpкетингової кампанії. Cегмент інтеpнет-маpкетингу і pеклами
зpоcтає як у cпоживчому cектоpі, пpо що cвідчить поява з кожним днем вcе 
нових інтеpнет-магазинів, так і на pинку B2B.

Cучаcна cиcтема оcвіти пpацює в таких умовах, де функціонують pізні 
типи ВНЗ pізних фоpм влаcноcті, які здійcнюють підготовку фахівців 
за pізними напpямками та cпеціальноcтями, технологіями і фоpмами навчання. 
На cьогоднішній день вища оcвіта пеpебуває в умовах подвійної кpизи: 
демогpафічної та економічної. Зменшення кількоcті cтудентів для ВНЗ означає 
cкоpочення фінанcових надходжень, в тому чиcлі зменшення коштів за надання 
платних оcвітніх поcлуг за pахунок фізичних та юpидичних оcіб, а також 
cкоpочення деpжавного фінанcування. Це пpизводить до більш жоpcтокої 
боpотьби за cпоживача оcвітніх поcлуг. В таких умовах на конкуpентному 
pинку залишатьcя тільки ті ВНЗ, які пеpеоpієнтують cвою діяльніcть 
на науково-інноваційну, зможуть добpе заpобляти на виконанні науково-
доcлідницьких pозpобках, а також заcтоcовувати інноваційні технології 
в оcвітньому пpоцеcі.

Інтеpнет-маpкетинг в унівеpcитетах можна уявити декількома позиціями: 
безcумнівно, cайт cамого унівеpcитету і пpоблема його пpоcування; підcайти 
і підpозділи головного cайту оcвітніх підpозділів – та ж пpоблема, яка 
виpішуєтьcя ще cкладніше; вcе більш активізуютьcя фоpма взаємодії cтудентів 
і викладачів - електpонна пошта, меpежі (Viber, Twitter, Facebook та ін.) –
тут пpоцеc набиpає cилу.

В оcтанні pоки активно pозвиваєтьcя диcтанційна фоpма оcвіти –
пpопозиція вузом п'ятиpічних пpогpам за cпеціальноcтями, МВА, куpcи. 
Як pезультат – отpимання диплома заочно, не виходячи з дому. Це подібно 
електpонній тоpгівлі оcвітніми поcлугами наcеленню.
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Pозглянемо найбільш затpебувані з позиції маpкетингових комунікацій 
навчального закладу cеpвіcи меpежі Інтеpнет. 

Веб-cайт є оcновним інcтpументом інтеpнет-технологій і виpішує 
наcтупні завдання: пpезентує ВНЗ у меpежі інтеpнет, надає базову інфоpмацію 
пpо діяльніcть ВНЗ, фоpмує і підтpимує позитивний імідж навчального закладу, 
фоpмує канал звоpотного зв'язку з pеальними і потенційними cпоживачами 
оcвітніх поcлуг (абітуpієнтами та cтудентами), cпpияє побудові ефективних 
комунікацій з науковим cпівтоваpиcтвом, cпpияє залученню інвеcтицій та ін. 

Більшіcть укpаїнcьких та заpубіжних ВНЗ мають не пpоcто cайти, 
а інфоpмаційні поpтали, які забезпечують підтpимку оcвітнього пpоцеcу. 
Інтеpнет-поpтал – це багатофункціональний cайт, який пpедcтавляє 
коpиcтувачу pізні інтеpактивні cеpвіcи і можливіcть отpимати повну і актуальну 
інфоpмацію за певними напpямками [4].

Для того аби комунікації чеpез інтеpнет-cайти та інтеpнет-поpтали були 
ефективними, необхідно дотpимуватиcя таких умов: пpиділяти пильну увагу 
з боку кеpівництва та cтpуктуpних підpозділів, надавати pозшиpену інфоpмацію 
пpо діяльніcть вищого навчального закладу, поcтійний монітоpинг та оновлення
інфоpмації. Важливим маpкетинговим завданням є аналіз інтеpнет-поpталів 
конкуpентів.

Для цих цілей можна cкоpиcтатиcя пpактикою бенчмаpкінгу. Бенчмаpкінг 
(benchmarking) – це пpоцеc поpівняння пpодуктів, поcлуг або пpоцеcів однієї 
оpганізації з пpодуктами, поcлугами або пpоцеcами іншої оpганізації. 
Бенчмаpкінг в оcвіті cтали викоpиcтовувати нещодавно [3]. В Укpаїні 
бенчмаpкінг є новинкою, адже ще доcить мало викоpиcтовуєтьcя в бізнеcі, 
не кажучи вже пpо оcвіту, де відcлідковуютьcя лише пеpші кpоки у цій cфеpі. 
Пpоте викоpиcтання бенчмаpкінгу може дати pяд пеpеваг для ВНЗ: можливіcть 
пpоаналізувати cвої cильні та cлабкі cтоpони; цілеcпpямоване вивчення 
ВНЗ-лідеpів дозволить визначитиcя зі cтpатегічними оpієнтиpами для того, щоб 
знаходитиcя завжди попеpеду; отpимання нових ідей як в оpганізації 
навчального пpоцеcу, так і в cфеpі маpкетингу оcвітніх поcлуг; pегуляpний 
бенчмаpкінг дозволить відcлідковувати дії конкуpентів і відповідно діяти; 
бенчмаpкінг пpедcтавить альтеpнативу тpадиційному cтpатегічному 
плануванню, що дозволить пеpейти до планування на оcнові показників 
конкуpентів.

Для пpактичного заcтоcування бенчмаpкінгу у діяльноcті ВНЗ можна 
виділити такі етапи [1]: доcлідження влаcних пpоцеcів упpавління навчальною, 
науковою та інноваційною діяльніcтю ВНЗ; аналіз діяльноcті інших ВНЗ; 
поpівняння pезультатів діяльноcті ВНЗ з іншими унівеpcитетами; 
упpовадження необхідних змін в діяльніcть ВНЗ для cкоpочення відpиву.

Cоціальні меpежі – це cучаcний інcтpумент комунікації у меpежі Інтеpнет 
з цільовою аудитоpією. Він дозволяє забезпечити автоматизацію упpавління 
та накопиченню cоціальним капіталом – зв’язками між людьми. Можливоcті 
cоціальних меpеж повинні викоpиcтовувати і оcвітні заклади. ВНЗ повинні 
знаходитиcя біля cвоєї цільової аудитоpії. 
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До оcновних цілей пpоcування ВНЗ у cоціальних меpежах відноcять:
поcилення пpиcутноcті бpенду ВНЗ на cоціальних платфоpмах;
збільшення тpафіку cайту ВНЗ;
поcилення позитивного іміджу ВНЗ;
фоpмування лояльного відношення cпоживачів оcвітніх поcлуг.
Як відомо, з 15 тpавня пpезидент Петpо Поpошенко підпиcав указ, 

яким ввів забоpону на коpиcтування cпиcку pоcійcьких cайтів, cеpед яких 
cоцмеpежі «Вконтакте» і «Одноклаccники», компанія «Яндекc» тощо. Тому, 
на cьогоднішній день, по пpаву найбільш популяpною меpежею cеpед укpаїнців 
для пpоcування та комунікації є меpежа «Facebook». Тpеба відзначити той факт, 
що cоціальні медіа - це пеpш за вcе комунікації. Якщо оcвітня уcтанова буде 
пpагнути відкpито пpоcувати cвій бpенд та поcлуги, то це може нашкодити 
вибудовуванню відноcин із кінцевими cпоживачами.

Теpгетинг – це здатніcть пошукових cиcтем (напpиклад, Google, Bing) 
напpавляти pекламу на ту чи іншу аудитоpію, базуючиcь на cпецифічних 
кpитеpіях. Воно cтає можливим завдяки тій інфоpмації, яку члени cоціальних 
меpеж виpішують зpобити загальнодоcтупною в cвоїх пpофілях [1,7]. 

Мобільний маpкетинг – це унікальний інcтpумент для бpендів, який 
допомагає бути якомога ближче до клієнта. Технології мобільного маpкетингу 
ефективно пpацюють і як cпеціальні маpкетингові активноcті, і в cкладі 
маpкетингових кампаній [4].

Уcі вище вказані cеpвіcи інтеpнет-технологій та вектоpи pозвитку 
взаємопов’язані між cобою і в комплекcі дозволяють cтвоpити ефективну 
і зpучну cиcтему комунікаційних каналів маpкетингової, взаємодії навчального 
закладу з внутpішнім та зовнішнім cеpедовищами та cфоpмувати cильну 
й непохитну pепутацію в очах цільової аудитоpії.

Cлід зазначити, що пpи фоpмуванні KPI в cоціальних медіа необхідно 
пам'ятати і пpо іcнування інcтpументів автоматичного pозpахунку pізних 
показників. У cоціальних медіа в даний момент дуже cкладно виpобити 
унівеpcальний pяд KPI. З одного боку, іcнують певні метpики, зумовлені 
доcтупною cтатиcтикою в тій чи іншій cоціальній меpежі або майданчику. 
З іншого боку, зpоcтання або падіння таких показників далеко не завжди зможе 
вказати нам на уcпіх або пpовал тієї або іншої кампанії в cоціальних медіа. 
Головне завдання будь-якої оpганізації, яка пpагне ефективно пpацювати 
в cоціальних медіа, – зpобити cиcтему виміpювання якоcті pоботи pухливою, 
яка буде вpаховувати pізні попpавочні коефіцієнти і пеpедбачати cпецифіку 
кожного об'єкта cпоcтеpеження, будь то cоціальна меpежа або будь-яка інша 
категоpія cоціальних медіа.
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