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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Секція 1. 

Проблеми теорії та практики управління малого і середнього бізнесу 

 

Адамчук А.Б. 

Ст. гр. МОРм-23 

Науковий керівник – доц. Т.В. Кулініч  

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АКТИВІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Трансформаційні процеси, які відбуваються в українській економіці, докорінно змінили 

економічне середовище функціонування вітчизняних торговельних організацій (ВТО), що, в свою 

чергу, привело до залежності ефективності їхньої фінансово-господарської діяльності від багатьох, 

раніше не досліджуваних факторів, що зумовлює актуальність теми даної публікації, присвяченої 

пошуку сучасних комплексних підходів до активізації комерційної діяльності.  

Окремі аспекти управління та активізації комерційної діяльністю в умовах ринкової економіки 

розглянуті в працях таких відомих вітчизняних і зарубіжних вчених: В.А. Абчука, Л.В. Балабанової, 

І.К. Беляєвсього, Г.Дж. Болта, Л.П. Дашкова, Я.І. Гандштака, В.Я. Кардаша, Ф. Котлера, 

Л.В. Осипової, Ф.Г. Панкратова, Т.К. Сєрьогіної, І.М. Синяєвої. Проте, комплексний підхід до 

проблеми досі залишається слабо дослідженим питанням. 

Із метою забезпечення успіху на ринку необхідно розробляти напрями активізації поточної 

комерційної діяльності відповідно до сучасних вимог розвитку ринкової економіки, що забезпечить 

ефективність функціонування вітчизняних торговельних організацій. 

Узагальнивши підходи, викладені в [1-3] до визначення поняття «комерційна діяльність», нами 

було запропоноване таке визначення поняття «активізація комерційної діяльності»: стимулювання 

діяльності, яка в умовах конкурентного середовища спрямована на організацію та управління 

процесами купівлі-продажу для задоволення попиту споживачів і збільшення капіталізації її 

суб’єкта. 

Активізація комерційної діяльності ВТО залежить від впливу низки зовнішніх та внутрішніх 

чинників, інтенсивність яких значною мірою визначає її характеристики. Серед зовнішніх чинників 

варто виділити лібералізацію економіки, тенденції її розвитку, ступінь розвиненості товарно-

грошових відносин, середній рівень доходів, темпи їх зростання, систему оподаткування та 

фінансування, законодавчу базу і її стабільність, ступінь сприяння зовнішнього середовища для 

розвитку комерційної діяльності, ступінь різноманітності організаційно-правових форм суб'єктів 

комерційної діяльності, які працюють на ринку, тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. 

Серед внутрішніх - варто відзначити: ступінь ефективності комерційної діяльності та її адаптації до 

реальних умов; адекватність форм і методів роботи з суб'єктами комерційних відносин і 

споживачами; масштаби комерційної діяльності; структура комерційного апарату, його 

кваліфікація, результативність роботи; ефективність комерційної стратегії; інноваційність 

комерційних рішень, тобто використання сучасних досягнень, передового досвіду при організації 

комерційної діяльності. 

Особливе значення в активізації комерційної діяльності ВТО належить інформаційному 

забезпеченню. Своєчасне отримання та використання інформації, яка необхідна для прийняття 

управлінських рішень, є однією з головних умов активізації комерційної діяльності. Інформаційне 

забезпечення активізації комерційної діяльності ВТО передбачає розробку внутрішньої 

документації, у якій мають знайти відображення наявність та види резервних ресурсів, альтернативи 

їх використання та результати маркетингових досліджень, метою яких є виявлення можливостей 

сприйняття на ринку результатів використання резервних для організації ресурсів.  

Для підвищення ефективності функціонування ВТО з урахуванням всіх вище вказаних 

рекомендацій пропонуємо цим організаціям сформувати і застосувати механізм активізації їх 

комерційної діяльності. Призначенням такого пропонованого нами механізму має стати 
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забезпечення взаємодії усіх структурних підрозділів ВТО, а цільовою функцією – активізація їх 

комерційної діяльності з метою реалізації невикористаних ресурсів шляхом застосування виявлених 

резервів маркетингового, трудового та інноваційного потенціалу. Серед функцій, що виконуються 

даним механізмом, основними є: формування комплексної програми активізації комерційної 

діяльності; обґрунтований вибір ключових напрямів такої активізації; визначення змісту заходів 

такої активізації; визначення ролі кожного підрозділу організації у досягненні поставленої мети; 

контроль за виконанням заходів щодо такої активізації діяльності; аналіз отриманих результатів та 

внесення корекцій до плану (програми) заходів. 

 

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: [Підручник; 3-тє вид. ] / Апопій В.В. та ін.; за ред. 

Апопія В.В. – К.: ЦУЛ, 2009. – 632с. 2. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний 

стан,стратегії розвитку : моногр. / А.М. Виноградська. – К.: ЦНЛ, 2004. – 807 c. 3. Марченко И.С. 

Системный подход к управлению коммерческой деятельностью организаций / И.С. Марченко // 

Вестник МГТУ. – 2010. – № 1, т. 13. – С. 27–30. 

 

 

Багрій З. 

Ст. гр. МОРм-22 

Науковий керівник – асис. Я.В. Демків  

 

АНАЛІЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Протягом останнього десятиліття спостерігаються значні зміни на українському ринку 

ювелірних виробів. З одного боку, його активному розвитку сприяли збільшення кількості 

вітчизняних підприємств з виготовлення ювелірної продукції, розширення номенклатури товарів, 

їх експорт з-за кордону та розвиток новітніх технології, за допомогою яких впроваджуються нові 

марки ювелірних сплавів та нові методи визначення якості продукції. З іншого – негативний вплив 

світової фінансової кризи. Ювелірна галузь, яка на 90% представлена малим і середнім бізнесом, 

зазнала значних втрат. Обсяги ювелірного виробництва порівняно з 2008 роком скоротилися на 

понад 53% - від 100,2 тони до 46,3 тон у 2013 р. [1]. Ювелірне виробництво характеризується 

значними затратами на сировину, ціни на яку залежать від коливання цін на світовому ринку 

дорогоцінних металів. Постійне зростання курсу долара призводить до подорожчання готових 

виробів, зниження рентабельності для виробників та, відповідно, зниження обсягів виробництва.  

Суттєвим чинником, який обмежує розвиток української ювелірної промисловості, є бюрократія 

та невідповідність законодавчих норм нормам розвинутих країн і вимогам та принципам сучасної 

ринкової економіки [2, с. 65]. В Україні є близько 1200 підприємств, які виробляють ювелірні 

вироби [1]. Донедавна вони мали право самі клеймувати свою продукцію. Однак у 2012 році Кабінет 

міністрів України своєю постановою скасував це право у державних виробників і передав 

Державній пробірній службі України. Така процедура клеймування виробів у носить 

бюрократичний характер, здорожчує та суттєво подовжує виробничий цикл підприємств галузі. 

Досвід розвинених країн свідчить про те, що клеймування перешкоджає добросовісній конкуренції, 

вільному переміщенню ювелірної продукції, сприяє виникненню додаткових втрат часу, 

фінансових ресурсів, зростанню ціни продукції, невиправдане щодо виробів, питома вага 

дорогоцінного металу у загальній вартості яких незначна, за своєю методикою непридатне до 

гармонізації відносин учасників ринку [3]. Це суттєво перешкоджає розвитку малого та середнього 

підприємництва у галузі. 

Основну конкуренцію українським виробникам складають виробники з Туреччини, які 

постачають на ринок ювелірні вироби гіршої якості та нижчої собівартості, тому така продукція 

продається за нижчими цінами, ніж вітчизняна [3]. Також російські та китайські виробники, 

перевагою яких є наявність потужної сировинної бази, що дозволяє в більшій мірі управляти 

собівартістю виготовленої продукції за рахунок зменшення витрат на ресурси виробництва. 

На підставі наведеного вище та аналізу низки аналітичних матеріалів щодо особливостей 

розвитку вітчизняної ювелірної промисловості [1-3], можна стверджувати, що для забезпечення 

стабільного функціонування та подальшого розвитку вітчизняного ювелірного ринку необхідно 
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здійснити низку заходів: здійснювати державне фінансування ювелірної промисловості та науково-

дослідних робіт у цій сфері; запровадити стандарти і законодавчі норми, які відповідають світовим 

зразкам ведення ювелірного бізнесу; впроваджувати інновації та зарубіжний досвід на усіх етапах 

створення цінності ювелірної продукції; здійснювати активний пошук і залучення іноземних 

інвестицій; регулювати наповнення внутрішнього ринку шляхом контролю за імпортом продукції, 

підвищенням відповідальності за порушення правил торгівлі ювелірними виробами. 

Отже, наразі підприємства-представники малого та середнього бізнесу вітчизняної ювелірної 

галузі стикаються зі значними труднощами та перешкодами, подолати які можливо лише за умови 

гармонізації інтересів держави, виробників та покупців ювелірної продукції.  

 

1. Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність ювелірної галузі України у 2013 році 

/Державна пробірна служба України [Електронний ресурс].–Режим доступу: 

assay.gov.ua/assaygovua.nsf/0/DF39BECC7806E568C2257CDD001901F7. 2. Попівняк Ю.М. 

Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх 

розв'язання [Текст] / Ю.М. Попівняк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 62-69. 

3. Попівняк Ю.М. Аналіз розвитку ювелірної промисловості України» / Ю.М. Попівняк // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-

rozvytku-ekonomiky-regionu/2008_4_1/38.pdf. 

 

 

Бобрик А.В. 

Ст. гр. МОРм-22 

Науковий керівник – доц. Л.В. Галаз 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

У зв’язку із ситуацією, яка склалася у даний час в нашій країні, підвищується рівень ризику 

діяльності суб’єктів господарювання та виникає додаткова необхідність у пристосуванні до 

мінливих ринкових умов. Найбільш актуальне це завдання для підприємств малого і середнього 

бізнесу, які особливо чутливі до впливу зовнішніх факторів. Тож для успішного функціонування 

вітчизняних підприємств, зокрема підприємств харчової промисловості, першочерговою метою 

повинно бути підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності. 

Дослідженнями проблем конкурентоспроможності підприємства займалися такі вчені-

економісти як: І. Должанський, М. Кваснюк, Ю. Іванова, Т. Загорна, В. Савчук. Проте, у вітчизняній 

практиці не існує єдиного підходу до окреслення шляхів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

З кожним роком, конкуренція на ринку стає більш жорсткішою, відбувається суперництво між 

товаровиробниками за вигідніші умови виробництва та одержання найвищого прибутку. Дана 

конкуренція виступає в різних формах і здійснюється різними методами. Тому виникає необхідність 

у постійному пошуку нових шляхів для підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової 

промисловості. 

Конкурентоспроможність на ринку будь-якого підприємства, у тому числі і харчової 

промисловості, залежить від ряду факторів, зокрема: конкурентоспроможності товарів 

підприємства на зовнішньому і внутрішньому ринках; виду товару та його асортименту; місткості 

ринку (кількість щорічних продажів); легкості доступу на ринок; конкурентоспроможності галузі; 

технічних нововведень у галузі [2, с. 112]. 

Слід зауважити й те, що конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості 

безпосередньо залежить від підтримки, яку підприємство отримує з боку державних органів влади 

та інших організацій, шляхом надання гарантій кредитів, їх страхування, звільнення від податків. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно розглядати як довгостроковий 

послідовний процес пошуку й реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, 

здійснюваний планомірно, відповідно до обраної стратегії довгострокового розвитку, з 

урахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів самого підприємства, внесенням 
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відповідних корективів [3]. 

Ми вважаємо, що підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства харчової 

промисловості і збільшити його частку на ринку, можна за допомогою наступних шляхів: знизити 

ціну на продукцію; впроваджувати інновації на підприємстві; представити на ринку новий вид 

продукції; продавати продукцію через більшу кількість торгових представників; через рекламу 

представити привабливіший вид товару; змінити якість товару з метою обліку споживача та його 

конкретних запитів; використовувати екологічно чисту сировину; контроль якості на всіх стадіях 

виробництва; сертифікація продукції; застосовувати сучасні засоби автоматизації збуту та 

збільшення асортименту продукції. 

Отже, для того, щоб забезпечити високий рівень конкурентоспроможності підприємства, 

керівництво повинно вміти простежувати зміни, що відбуваються в галузі, а також проводити 

різного роду перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації продукції: впровадження 

нових технологій, вихід на нові ринки, зміна товарної політики, тощо. Також слід зазначити й те, 

що підприємство займатиме стабільне місце на ринку, буде гідно конкурувати лише в тому випадку, 

коли всі його ресурси будуть продуктивнішими, приноситимуть більший прибуток, ніж його 

конкуренти.  

 

1.Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – 

К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 2. Продіус Ю.I. Шляхи підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємства в умовах ЗЕД (на прикладі ТОВ «Седна С») / 

Ю.I. Продіус, О.О. Рожок // Економіка: реалії часу. – Інновації. Інвестиції. 

Конкурентоспроможність. – 2013. – № 1(6). – С. 112-116. 3. Мочерний С.В. Світове господарство 

в умовах глобалізації [Текст]/ С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, С.В. Фомішин. – К. : Нікацентр, 2010.- 

200 с. 4. Смирнов Є.М. Теоретичні та методичні основи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства/ Є.М. Смирнов // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2010. – Т. 2, № 4. – С. 130–135. 
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РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

Проблема визначення місця та ролі аграрного сектору економіки України, зокрема сільського 

господарства, як його базової складової, у світовому економічному просторі актуалізована 

посиленням глобалізаційних та інтеграційних процесів. Глобальна конкурентоспроможність 

України із урахуванням продовольчої безпеки держави та відповідної глобальної проблеми людства 

вимагає ефективного використання національного багатства, зокрема природно-ресурсного 

потенціалу. Інтеграція економіки України у міжнародне конкурентне середовище потребує 

дослідження можливостей глобальної конкурентоспроможності окремих видів економічної 

діяльності в країні. 

Україна потребує не лише розбудови самодостатньої національної економіки, але й її адаптації 

до глобальних викликів. Україна займає 0,4% світової суші (603,7 тис. км2), на якій нині проживає 

понад 45 млн. осіб, або 0,65% від загальної чисельності населення світу. При цьому у надрах 

держави зосереджено близько 5% світових мінерально-сировинних ресурсів. На територію України 

припадає 25% світових чорноземів. Природно-ресурсний потенціал України у цінах 2004–2008 рр. 

оцінюється у 269,76 млрд. грн., у структурі якого переважають земельні ресурси – 44,4% [1, c. 27].  

У даний час економіка України характеризується погіршенням внутрішніх факторів розвитку та 

зниженням здатності економіки держави в цілому і в аграрному секторі зокрема забезпечувати 

економічну стійкість у процесі зовнішньоекономічної взаємодії. Зазначені проблеми створюють 

перешкоди для підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. За оцінками 

Світового економічного форуму (СЕФ) Україна посіла 73 місце серед 144 країн у рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності, 82 місце серед 139 країн у 2011–2012, 89 місце серед 139 країн 
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у 2010–2011 рр. [2, c. 98].  

Базуючись переважно на природних конкурентних перевагах, економіка України включена у 

світовий економічний простір як виробник та експортер окремих видів сільськогосподарської 

продукції. За оцінками Департаменту сільського господарства США, Україна входить до світових 

країн-лідерів серед виробників та експортерів пшениці, кукурудзи та олії. Наприклад, у 2013/2014 

маркетинговому році в Україні вироблено 3,12% від світового обсягу пшениці, а експортовано 

14,8% від світового обсягу експорту пшениці, а також кукурудзи – 3,2% та 16,2% відповідно [3, с. 

19, 23].  

Також Україна залишається одним із лідерів у світовому виробництві та експорті соняшникової 

олії, забезпечуючи 20–25% світового виробництва соняшнику. У світовому експорті частка 

українського соняшникового насіння становить 8–10%, шроту соняшнику та олії – 55 та 60% 

відповідно. Розглядаючи перспективи України на світовому ринку соняшникової олії важливо 

відзначити, що за оцінками міжнародних компаній-трейдерів, дефіцит соняшникової олії в країнах 

ЄС у найближчі роки буде зберігатися на рівні 2 млн. т. на рік, щодозволить Україні зберегти та 

збільшити свої експортні позиції, зокрема соняшникової олії, на європейському ринку.  

Окрім того, на світовому ринку Україна входить до двадцятки основних виробників цукру, хоча 

внутрішнього споживання обсяги його виробництва у державі не покривають. Якщо ще у 1993/1994 

маркетинговому році Україна виробляла цукру майже 4% світового обсягу, то у сезоні 2009/2010 

цей показник склав менше 1% [4, с. 13; 5, с. 321, 332].  

Отже, сільське господарство України в недалекій перспективі може стати одним з головних 

джерел експорту. Цьому сприяють і великі масштаби сільськогосподарського землекористування і 

родючі землі. Таким чином, сільське господарство може і повинно стати галуззю, що відіграватиме 

винятково важливу роль у процесі входження України у світовий ринок. 

 

1.Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / 

[О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.] ; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи 

/ НАН України, Ін-т екон. та прогноз. – К., 2012. – 56 с. 2. Сільське господарство України у 

світовому економічному просторі / А. В. Бойко // Наука й економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 97-102. - 

Режим доступу: nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2014_1_17.pdf.3. World Agricultural Supplyand Demand 

Estimates / United States Departmentof Agriculture [Електронний ресурс]. – USDA, 2014. – Режим 

доступу : usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf. 4. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України / 

Національна безпека і оборона [Електронний ресурс]. – К. : УЦЕПД, 2010. – Режим доступу: http: 

// razumkov.org.ua/additional/analytical_report_NSD6_ukr.pdf. 5. Statistical Yearbook 2010: Fifty-

fifthIssue. UN; Bilingualedition, 2012. 650 p. 
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СУЧАСНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

Підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників будівельних матеріалів (ПВБМ) 

необхідно розглядати як послідовний процес пошуку й реалізації управлінських рішень у всіх 

сферах їх діяльності, здійснюваний відповідно до обраної стратегії з урахуванням стану ресурсів та 

змін у зовнішньому оточенні [1]. 

З урахуванням позицій, викладених у [2], нами було виділено сукупність факторів, які в 

основному визначають рівень конкурентоспроможності ПВБМ:  

 використання новітніх винаходів; 

 залучення сучасних засобів автоматизації збуту та збільшення асортименту продукції; 

 науково-технічний рівень розвитку галузі; 
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 ступінь удосконалення технологій продажу. 

На нашу думку, до організаційних заходів, які здатні підвищити рівень конкурентоспроможності 

ПВБМ, слід віднести: 

 забезпечення підприємством виведення на ринок пріоритетної для нього на даний час 

продукції;  

 покращення технічних параметрів та якості продукції; 

 виявлення переваг нашого товару порівняно із замінниками, а також вивчення переваг та 

недоліків товарів-аналогів, що випускають конкуренти; 

 виявлення й використання цінових факторів підвищення конкурентоспроможності продукції;  

 випуск нових товарів; 

 пошук та вивчення нових сфер використання продукції;  

 диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі конкурентні переваги; 

 проведення рекламних заходів для стимулювання збуту; 

 надання товарних кредитів на придбання продукції.  

Підвищити свою конкурентоспроможність та здобути лідерство на ринку ПВБМ можуть тоді, 

коли вчасно розробляють і застосовують стратегії, швидко й адекватно реагують на нові загрози та 

можливості, які відкриває зовнішнє оточення. 

Для галузі будівельних матеріалів однією з базових стратегій на етапі зростання є стратегія 

диференціації, яка передбачає безпосереднє вивчення та врахування інтересів споживача [3]. Тому 

передусім ПВБМ необхідно встановити: коло споживачів даної продукції; споживчі критерії, які в 

основному визначатимуть вибір; фактори, які впливатимуть на думку споживачів при виборі 

будівельних матеріалів. 

Пропонуємо для ПВБМ зосередити реалізацію стратегії диференціації на таких напрямках:  

 надання різноманітних супутніх послуг в місцях продажу будівельних матеріалів (до прикладу, 

транспортні перевезення, виконання попереднього замовлення, відтермінування оплати тощо); 

 виготовлення будівельних матеріалів на замовлення клієнтів; 

 дотримання всіх необхідних стандартів з виготовлення, реалізації та транспортування 

будівельних матеріалів; 

 уведення бонусних продаж товарів;  

 включення до продуктового портфелю сектору товарів із високою якістю і екологічністю 

виробництва і т.ін. 

Також для реалізації успішної конкурентної стратегії таких підприємств важливо звернути увагу 

на її фінансове забезпечення [3]. Саме тому фінансова підтримка повинна враховувати додаткові 

витрати на певні стратегічні дії, а саме:  

 отримання та використання ліцензій та патентів, які не дають змоги копіювати продукцію 

ПВБМ; 

 формування та покращення іміджу підприємства у споживачів, як такого, що максимально 

враховує їхні потреби; 

 закріплення переваг над іншими фірмами щодо цін і загальної вартості укладених раніш 

договорів на постачання корисних копалин, матеріалів і сировини, нових технологій. 

Усі згадані стратегічні заходи, взяті у комплексі, дозволять забезпечити підвищення рівня 

конкурентоспроможності ПВБМ. Тоді як запізнення з реалізацією зазначених стратегічних кроків 

може призвести до наслідків, які буде важко подолати в майбутньому. 

 

1. Мочерний С.В. Світове господарство в умовах глобалізації / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, 

С.В. Фомішин. - К.: Ніка-центр, 2006. - 200 с. 2. Стратегічний маркетинг як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємства: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zn.kiev.ua. 

3. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. 

– К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.  
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТЗОВ «МОЛОКОЗАВОД «САМБІРСЬКИЙ» 

 

Виробничий потенціал є складною системою ресурсів виробництва, що знаходяться у 

взаємозв'язку і взаємозалежності. До нього включаються основні виробничі засоби, промислово – 

виробничий персонал, управління, технологія, енергія, інформація. Виробничому потенціалу 

підприємств властиві наступні особливості: всі його елементи повинні адаптуватися до вимог 

продукції, що виготовляється: вони тісно взаємопов'язані, взаємодіють один з одним і 

представляють собою систему, здатну, до самовідтворювання. На виробничий потенціал впливає 

рівень розвитку економіки регіону, де функціонує промислове підприємство (макросистема) [3]. 

Молочна промисловість – одна із провідних галузей агропромислового комплексу України. 

Питома вага галузі в загальному обсязі харчової та переробної промисловості складає 19% [1]. 

Розвиток ринку молока та молокопродуктів в Україні проходить у складних організаційно-

економічних і фінансових умовах. Визначальною тенденцією на ринку молока України 

останні п’ять років було значне підвищення цін як на молочну сировину, так і на готову продукцію. 

Високий рівень цін не тільки сприяв зростанню ефективності роботи молочної галузі, але й значно 

мотивував імпорт закордонної молочної продукції на український ринок [2]. 

Зі збільшенням обсягів виробництва молока, збільшились і обсяги виробництва виробництва 

цільно-молочної продукції (ЦМП) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Обсяги виробництва молочних продуктів в Україні у 2009-2013 рр 
Показник Од. 

виміру 

Роки Відхилення 

2009 2010 2011 2012 2013 2013/2011 

р., % 

2013/ 2012 

р., % 

Молоко оброблене рідке тис. тон 770 822,3 871,2 909,3 946,2 8,6 4,1 

Масло вершкове тис. тон 75 92,3 97,8 88,2 92,8 -5,1 5,2 

Спреди та суміші тис. тон 72 79,7 81,4 53,4 53,1 -34,8 -0,6 

Сир свіжий неферментований 

та сир кисломолочний 

тис. тон 85 87,2 88,1 78,6 82,8 -6,0 5,3 

Сири жирні тис. тон 228 224 215 166,3 163,8 -23,8 -1,5 

Так, якщо у 2012 р. молока було вироблено 909,3 тис.т, то у 2013 р. вже 946,2 тис.т (+4,1 %), 

що відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва масла (92,8 тис.т, +5,2%), та сирів свіжих 

та кисломолочних (82,8 тис.т, +5,3%). Але в Україні зменшились обсяги виробництва твердих сирів 

(-1,5% до 163,8 тис.т), а також спреди та суміші - 53,1 тис.т проти 53,4 тис.т у 2012 р. [4]  

Що ж стосується діяльності ТзОВ «Молокозавод «Самбірський», то він займає не значну частку 

молочного ринку України. За останні кілька років ефективність діяльності значно знизилась (табл. 

2).  

Таблиця 2 

Виробництва молока та молочних продуктів на ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» 

Показник Од. виміру 

Роки Відхилення 

2011 2012 2013 
2013/2011 

рр., % 

2013/2012 

рр., % 

Молоко оброблене рідке тис. тон 1,51335 1,3818 0,4355 -71,2 -68,5 

Масло вершкове тис. тон 0,0818 0,1034 0,1285 57,1 24,3 

Спреди та суміші тис. тон 0,0639 0,0344 0,0348 -45,5 1,2 

Сир свіжий неферментований та сир 

кисломолочний 
тис. тон 0,0305 0,0087 0,0017 -94,4 -80,5 

Сири жирні тис. тон 0,4378 0,3842 0,3138 -28,3 -18,3 

Як видно з таб. 2 у 2013 р. на підприємстві значно зменшилось виробництво молока, з 1,3818 тис. 

тон у 2012 р. до 0,4355 тис. тон у 2013 р (-68,5 %). Таке скорочення відбулося внаслідок загального 

зменшення виробництва сирів свіжих неферментованих та сирів кисломолочних (-80,5%), а також 

сирів жирних (-18,3%).  
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Значне скорочення обсягів виробництва молочної продукції на підприємстві пов’язане 

насамперед, із наростаючим дефіцитом сировини, зростанням цін на молочну продукцію при 

одночасному зниженні платоспроможного попиту населення, зниженням якості молочної сировини, 

формуванням несприятливої кон′юктури в регіоні  

Основні причини зниження виробництва молочної продукції на ТзОВ «Молокозавод 

«Самбірський» можна поділити на 3 групи: інституційного, підприємницького характеру та причин, 

що криються всередині продукту (табл. 3). 

Таблиця 2 

Причини зниження виробництва молока на ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» 

№ Причини Основні характеристики 

1 Інституційні Недосконала податкова система, неприйнятні умови кредитування, негнучкі умови 

зовнішньоекономічної політики, низька платоспроможність населення, недосконалість 

дозвільної системи на експорт перероблених молочних продуктів. 

2 Підприємницькі Велика кількість посередників, сезонні коливання пропозиції на молоко, відсутність інвесторів 

молочної галузі, невідповідність системи підготовки та перепідготовки кваліфікації кадрів 

виробничого відділу. 

3 Технологічно-

продуктові 

Домінуюче ручне доїння, що призводить до зниження якості молока, відсутність можливості 

за короткий час охолодити молоко до оптимальної температури зберігання, відсутність 

контролю за якісними характеристиками молока (жирністю, кислотністю, наявністю 

соматичних клітин і т. д.) 

 

Одним з важливих факторів підвищення ефективності виробництва є режим економії. 

Ресурсозбереження повинне перетворитись у вирішальне джерело задоволення зростаючих потреб 

у паливі, енергії, сировині й матеріалах. Цього можна досягнути завдяки широкому впровадженню 

безвідходних технологій, а саме комплексного використання сировини і вторинних ресурсів у 

комбінованому виробництві. Це дасть можливість гарантувати екологічну безпеку підприємства та 

усунути шкідливий вплив відходів на навколишнє середовище. 

Також значним поштовхом у підвищенні виробничого потенціалу буде впровадження на 

підприємстві новітньої техніки та технології, яка вже давно використовується за кордоном. Таке 

впровадження буде можливим лише за підтримки держави, а саме через часткове компенсування 

вартості придбаної техніки чи технології. 

Для вдосконалення виробничого потенціалу варто було б створити спільні фермерські 

господарства, які б спеціалізувались не тільки на вигодовуванні ВРХ, а й були б оснащені 

спеціальними автоматизованими пунктами прийому молока. Такі пункти дозволили б підприємству 

отримувати молоко лише першого сорту через автоматизовану систему доїння корів. Завдяки 

інтеграції підприємство молокопереробної галузі матиме можливість забезпечити себе якісною 

сировиною та підвищити ефективність товарного виробництва, що надасть змогу зміцнити свої 

позиції я на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. 

 

1. Павличенко М.Г. Ринок молока в Україні та перспективи для різних категорій господарств / 

М.Г. Павличенко // Молочна промисловість. –2011. – № 5. – С. 18–20. 2. Д.Б. Лозовик. Національні 

тенденції розвитку ринку молока і молочних продуктів / Б.Д. Лозовик // [Електронний ресурс]: 

Режим доступу: economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3121 3. Золотих І.Б. Формування та ефективне 

використання виробничого потенціалу молочної промисловості регіону / І.Б. Золотих // 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: disser.com.ua/content/338089.html 4. Сайт державної 

служби статистики в Україні / [Електронний ресурс]: Режим доступу: ukrstat.gov.ua/  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Особливістю змісту операційної системи є те, що її елементами насамперед виступають люди й 

машини. Крім того, виявляється, що більшість подібних систем перетворюють одну кількість 

ресурсів - входів (матеріалів, грошей) в іншу, більш цінну, кількість ресурсів - виходів (товарів, 

послуг) [1]. Тому така система зазвичай містить чотири класи елементів: люди, машини, матеріали 

і гроші. Ця система є основою підприємницького процесу, досконалість взаємодії її елементів 

забезпечує ефективність діяльності підприємства і його успішність на ринку. 

Саме управлінський сектор регулює всю сукупність елементів загалом. Однак успішність справи 

залежить не лише від якості ухвалених рішень, а й від процесу та якості їхнього виконання. Тобто 

в першу чергу має бути налагоджений чіткий взаємозв’язок між структурними підсистемами 

операційної системи, має бути присутній оперативний обмін інформацією та визначена схема 

виконання рішень керівництва підприємства. Якість виконання управлінських рішень залежить від 

налагодженої співпраці всіх структурних підрозділів підприємства. Основою для організації 

управління операційною системою підприємства є операційна функція, під якою можна розуміти 

«...дії, в результаті яких виробляються товари або надаються послуги»[2]. 

Повна система операційної діяльності підприємства називається операційною і є центральною 

ланкою будь-якого підприємства з випуску продукції або надання послуг. У цій системі, створеній 

на основі раціонального (вертикального та горизонтального) поділу праці та сполучення в часі і 

просторі предметів, засобів і самої праці, реалізується операційна функція, тобто сукупність дій з 

переробки (перетворення) ресурсів, одержуваних із зовнішнього середовища, і видачі результатів 

діяльності в зовнішнє середовище [3]. 

Відповідно до підсистем операційного менеджменту визначаються і його функції, які можна 

поділити на технологічні та управлінські. Управлінська функція пов’язана з необхідністю 

використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів. На відміну від працівників 

виробничих підприємств, які не мають відношення до управління і виконують лише виробничо-

технологічну функцію, до обов’язків менеджера входить «.. вирішення як управлінських, так і 

виробничих завдань»[4]: 

 планування (стратегічного, перспективного, поточного й оперативного); 

 реалізації виробничих процесів на перспективу їхнього розвитку на прогнозний період; 

 організаційних питань - організаційних заходів щодо реалізації інвестиційних і інноваційних 

прогнозів, особливостей управління інноваційною системою в менеджменті операційної системи 

підприємства, управління підготовкою і забезпеченням оновленого підприємства; 

 координаційних питань - координаційних заходів щодо організації управління оновленою 

операційною системою в системі менеджменту інноваційного персоналу й економічного 

обґрунтування управлінських рішень в умовах подолання підприємством економічних ризиків і 

небезпеки кризових явищ і ситуацій; 

 мотиваційних питань - мотиваційних заходів щодо врахування матеріальних і соціально-

психологічних особливостей людини; 

 контрольних заходів менеджера щодо своєчасного виявлення небезпеки економічних ризиків, 

різних конфліктів на підприємстві та їхнього своєчасного подолання, а також відхилень від 

існуючих нормативів Держстандарту якості продукції і ліквідації цих негараздів. 

Однією з необхідних підсистем функціонування операційного менеджменту є управління 

матеріально-технічним забезпеченням і збутом продукції[5]. Воно значною мірою відображає 

початкову стадію технологічного процесу - виробництво та постачання необхідних матеріалів, 

запасів сировини та напівфабрикатів (вхідних інформаційного процесу, перетворених операційною 

системою на її вихідні - готову продукцію). 

 

1. Смирнов С.А. Контролинг: учебно-практическое пособие / С.А. Смирнов.- М.: МЕСИ, 1999. 
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– 346 с. 2. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. 

-М.: Дело, 1997. – 548 с. 3. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / 

О. Кириченко, І. Квас, А. Ятченко. – К.: Видавничий дім “Фінансист”, 2000. – 278 с. 4. Тарнавська 

Н.П. Менеджмент: теорія та практика :Підручник для вузів / Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар. -

Тернопіль:Карт-банш,1997. – 265 с. 5. Гулін Д.В. Система контролінгу на промисловому 

підприємстві / Д.В. Гулін, О.Л. Максименко // Маркетинг в Україні – 2000.- №4. С. 68-72. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах господарювання туризм є однією з найбільш прогресивних щодо темпів 

зростання галузей світового господарства. Туристичний ринок України функціонує на основі дії 

законів попиту і пропозиції. У таких умовах необхідним є реалізація ефективного маркетингу 

туристичних підприємств для утримання існуючих та отримання нових конкурентних переваг. 

Маркетинг туристичних послуг – це комплекс заходів, пов’язаних із визначенням і розробкою 

туристичного продукту на підприємстві, а також його просуванням на ринок відповідно до 

психологічних та соціальних факторів, які необхідно враховувати для задоволення потреб 

індивідуумів і груп людей [1, c.32].  

Маркетинг у галузі туризму є системою вивчення туристичного ринку, всебічного впливу на 

покупця, його запити з метою надання максимальної якості туристичному продукту і одержання 

прибутку туристичним підприємством [2, c.93]. 

Специфіка туристичної послуги зумовлює певні особливості маркетингу туристичних послуг в 

Україні: 

- одночасне виробництво і споживання – коли поступає замовлення і з’являється клієнт тоді і 

буде надаватись туристична послуга;  

- невідповідність очікуванням: зумовлено тим, що потенційний турист купує товар навмання; 

- нематеріальний характер послуги: неможливість оцінювання якості туристичного продукту до 

моменту купівлі та споживання; 

- відсутність накопичення, оскільки наслідком туристичних послуг є певні емоції, враження; 

- нездатність до зберігання: якщо попит на туристичні послуги відсутній, то у майбутньому ці 

послуги не можуть бути призначені для продажу; 

- неспівпадіння у часі факту продажу та споживання туристичної послуги: тривалий проміжок 

часу між купівлею і його споживанням; 

- сезонні коливання: різниця в попиті на протязі року; 

- статичність: прив’язаність до місця купівлі послуги. 

Важливими елементами успішного маркетингу туристичних послуг є: 

1. Вдало підібраний сегмент ринку. Необхідно провести аналіз споживачів для визначення 

споживчого попиту та моделювання майбутньої поведінки споживача.  

2. Ефективна маркетингова стратегія. Особливості формування стратегічної поведінки 

туристичного підприємства змінюються при зміні запитів зовнішнього середовища.  

3. Процес інтеграції маркетингу у загальну систему діяльності підприємства.  

Переважна більшість туроператорів України, серед яких такі провідні туроператори, як «Тез 

Тур», «Tуртесс Тревел», у своїй діяльності в першу чергу використовують такі складові маркетингу: 

- цінові знижки: враховується вплив сезонності на попит на послуги, створивши систему 

чотирьох сезонів, залежно від попиту на послуги. Саме це дозволяє в високий період отримати 

максимальний прибуток, а зниження ціни в міжсезоння позитивно впливає на завантаженість 

послуг. Крім цього використовують систему знижок: знижки для постійних клієнтів, для великих 

груп туристів, для дітей. 

- зовнішня реклама: рекламні щити, оголошення на транспортних засобах. Суть зовнішньої 

реклами залежить від нагадування. Її особливість полягає у миттєвому сприйнятті. Головним під 
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час розміщення зовнішньої реклами є територіальне місце розташування. Цей засіб є дуже гнучким 

і охоплює фактично усе населення. 

- PR (зв’язки з громадськістю): спрямований на створення позитивного іміджу підприємства в 

очах громадськості і переважно здійснюється у вигляді пропаганди (паблісіті), а саме проведення 

прес-конференцій, на яких презентують певну послугу, обговорюють її проблеми і перспективи. 

Пріоритетним напрямком діяльності підприємств, що працюють на туристичному ринку 

України, є реалізація турпродукту через складові маркетингу, тому що шлях туристичного 

підприємства до успіху полягає в тому, щоб довести до потенційного клієнта відповідну інформацію 

і викликати його відповідні дії. Таким чином, маркетинг туристичних послуг є одним із важливих 

факторів ефективної діяльності підприємств туристичної індустрії в Україні.  

 

1.Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг / Н.Є. Кудла. – К.: Знання, 2011. – 351 с. 2. Правик 

Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. – К.: Знання, 2008. – 303 с. 
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КООПЕРАТИВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО І 

СЕРЕДНЬОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИКА 

 

Сільськогосподарське виробництво в Україні відіграє важливу роль в соціально-економічному 

розвитку держави, гарантуючи продовольчу безпеку держави. Агропромисловий комплекс України 

став високоефективним і конкурентоспроможним виробником, який забезпечує не тільки 

надходження в бюджет, алей значну кількість продуктів харчування на зовнішній ринок.  

Відзначаючи позитивну роль інтеграції та глобалізації в сільськогосподарському виробництві, 

коли Україна стала вагомим гравцем на світовому ринку зерна, кукурудзи, соняшника, мимовчимо 

про процеси корпоратизації в сільськогосподарському виробництві, створення надвеликих 

холдингів, які становлять загрозу українському селу. Великий капітал інвестує значні кошти для 

спеціалізованого виробництва, переробки і збуту харчових продуктів. 

Сьогодні сільськогосподарське виробництво не тільки несе відповідальність за розвиток 

продуктивних сил на селі, але й вкладає свою частку в покращення життя сільських громад, 

створюючи умови для: виходу на цивілізований ринок по реалізації виробленої 

сільськогосподарської продукції. 

В той же час в Україні 4,7 млн. особистих селянських господарств (ОСГ) і 43тис. фермерських 

господарств потребують іншого напрямку інтеграційних процесів в сільськогосподарському 

виробництві, а саме через кооперацію[1]. Кооператив – це автономна асоціація добровільно 

об’єднаних осіб для задоволення своїх сподівань, спільних соціальних, культурних та економічних 

потреб, за допомогою підприємства, яке є в спільній власності із демократичним керівництвом [2]. 

Розвиток сільськогосподарських кооперативів надає змогу його членам не тільки отримати певні 

послуги, але й розвиватись дрібним та середнім господарствам. 

В час капіталізації відносин на селі, сільськогосподарський кооператив допоможе протистояти 

комерційним посередницьким структурам і тим самим відвантажуючи товари по мінімальними 

цінами. Можливо, успіх розвинутих країн забезпечується саме кооперативною природою відносин 

в сільськогосподарському виробництві, що дає майже 50% від обсягів виробництва продуктів 

харчування.  

Не випадково Генеральна асамблея ООН закликає всі уряди стимулювати і сприяти створенню 

та розвитку кооперативів, особливо тим, що створюються найбільш вразливими групами населення. 

Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні забезпечить соціальний 

розвиток села, збільшить продуктивну зайнятість населення і дозволить ліквідувати бідність 

багатьох сільських жителів.  

Економічна передумова створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в 

Україні є. Адже з 4,7 млн. особистих селянських господарств (ОСГ) вже понад 300 тис. виробляє 
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товарну продукцію. Із 6,6 млн. га сільськогосподарських угідь саме ці 300 тис. ОСГ використовують 

2,7 млн. га для товарного виробництва, а 4,4 млн. ОСГ використовують лише 2,9 млн. га для 

особистого користування. Сьогодні ОСГ та фермери виробляють 57,7% валової продукції 

сільського господарства. Тому саме підтримка і розвиток середньо- і дрібнотоварного виробництва 

дозволить покращити соціальне становище на селі [3; 4; 5]. 

Спротив розвитку кооперативних процесів на селі становить монополізація й олігархізація 

ринків, сфер виробництва. Бідність села, недоступність ресурсів для кооперативів та слабка 

купівельна спроможність сільського населення також є перешкодою в розвитку кооперації. 

Вагомим негативним фактором для розвитку кооперації є зменшення соціального капіталу на селі, 

а саме недовіра один до одного.  

Об’єднання в кооперативи дозволить селянам створити противагу негативним процесам. А 

створюючи дух кооперації, ми зможемо запобігти руйнації устроїв українського села. 

 

1. Олійник Т. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в 

аграрному секторі економіки України / Т. Олійник // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 56–64. 

2. Кооперативне підприємство (кооператив) // Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / 

Редкол.: …С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с. 

3. Онищенко О.О. Ефективність господарств населення / О.О. Онищенко // Економіка України. – 

2003. – № 1. – С. 60–69. 4. Онищенко О.О. Господарства населення: підсумкові оцінки, прогнози / 

О.О. Онищенко // Економіка України. – 2003. – № 3. – С. 59–68. 5. Онищенко О.О. Особисті селянські 

господарства у пореформеному розвитку аграрного сектору / О.О. Онищенко // Економіка України. 

– 2003. – № 6. – С. 57–69. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 

 

Складність та мінливість зовнішнього середовища зумовлює активізацію зусиль підприємців у 

напрямку вдосконалення свого бізнесу за допомогою розробки та впровадження різноманітних 

проектів. Вміння менеджера використовувати в повному обсязі наявний набір інструментів 

управління проектами визначає результативність та ефективність проекту та діяльності 

підприємства в цілому. 

Управління проектами – це процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою 

спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої цілі [1, с.15]. 

Менеджери підприємств малого бізнесу використовують лише найпримітивніші способи та 

методи управління проектами (“нагадування” на кольорових аркушах паперу, зберігання плану 

проекту в невеликому текстовому файлі тощо). Основними причинами цього є помилкові 

міркування керівника, а саме[2]: 

 “малий бізнес не потребує адміністративного тягару управління проектами”; 

 “я експерт у галузі і зроблю все сам”; 

 “управління проектами супроводжується великими витратами”; 

 “потрібно рухатись вперед, а управління проектами мене сповільнює”; 

 “у мене немає навичок управління проектами і коштів для їх здобуття”; 

 “управління проектами вимагає багато додаткового часу”. 

Наслідками такого підходу є: перевитрати та зростання тривалості проекту; відставання від 

конкурентів та незадоволення вимог споживачів; низька ефективність інвестицій; зменшення 

прибутку. 

Для запобігання виникненню проблем у процесі реалізації проекту менеджерам варто 

використовувати хоча б частину широкого спектру методів та інструментів управління проектами 

(діаграми завантаженості ресурсів, матриці завантаження, сіткові графіки, графік Ганта тощо)[3, 
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с.21]. 

Сучасні інформаційні технології пропонують керівникам малих підприємств велику кількість 

програмного забезпечення, використання якого дає можливість забезпечити ефективне управління 

проектами. Серед них є як платні, (ConceptDraw Office, Microsoft Project 2013) так і безкоштовні 

(Trello, Asana, Producteev).  

Перевагами використання програмного забезпечення в управлінні проектами є[4]: 

- співпраця з членами команди в режимі реального часу; 

- спільна робота з документами; 

- управління проектними витратами; 

- можливість управляти ризиками та бюджетом проекту; 

- простота у використанні. 

Саме за допомогою використання спеціалізованих програм менеджер зможе реалізувати проект 

вчасно, з відповідним рівнем якості виконаної роботи, в необхідному обсязі та при оптимальних 

витратах, що, як наслідок, покращить результати діяльності підприємства загалом. 

 

1. Деренська Я.М. Управління проектами у схемах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / 

Я.М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 229c.; 2. Hamilton G. Project 

management for the small business/ G.Hamilton, G.Byatt, J.Hodgkinson// CIO [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: cio.com.au/ article/383727/project_ management_ small_ busines; 3. Ноздріна Л.В. 

Управління проектами: Підручник / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай. — К.: Центр учбової 

літератури, 2010. — 432 с.; 4. Hooks J. Project Management Software Advantages and Disadvantages/ 

J.Hooks// YAHOO! Small business advisor. [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

smallbusiness.yahoo.com/advisor/ project-management-software-advantages-disadvantages-

144914106.html. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ПОСЛУГ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економічне зростання підприємства і відповідно національної економіки напряму залежить від 

ефективності використання ресурсів кожного суб’єкта господарювання. Для автотранспортних 

підприємств (АТП) основою отримання високих результатів теж є ефективне використання 

ресурсів. До головних видів ресурсів АТП відносяться передусім основні фонди, а саме транспортні 

засоби, які використовуються для надання послуг. Якість таких ресурсів та ефективність їхнього 

використання прямо впливає на якість послуг, що своєю чергою визначає результати господарської 

діяльності АТП.  

Проблема забезпечення ефективного використання основних засобів (ОЗ) та підвищення якості 

послуг АТП піднімалася багатьма науковцями і практиками [1, 2, 3, 4]. Проте, мало уваги 

приділяється вивченню впливу ефективного використання ОЗ на якість послуг, наданих АТП. Саме 

тому основними цілями даної публікації є: сформувати критерії якості автотранспортних послуг, 

встановити зв’язок між ефективністю використання ОЗ на АТП і якістю їхніх послуг, розробити 

обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності використання ОЗ на АТП. 

Ефективне використання автотранспортних засобів на АТП можна розглядати у двох площинах. 

По-перше, ефективність використання ОЗ залежить від їх наявності у задовільній кількості, їх 

технічних характеристик, і загалом від рівня технічного потенціалу АТП. По-друге, ефективність 

управління ОЗ залежить від трудового потенціалу АТП, тобто від спроможності персоналу 

підприємств використовувати технічний потенціал із максимальною ефективністю. 

Перед визначенням впливу ефективності використання транспортних засобів АТП на якість 

надаваних ними послуг, важливим є визначення критеріїв якості таких послуг. Оскільки АТП 

надають послуги, а не виготовляють продукцію, то процес оцінювання якості продукції таких 
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підприємств ускладнюється суб’єктивністю такої оцінки. На основі опрацьованої літератури і 

власних спостережень нами були виділені такі критерії оцінки якості послуг по перевезенню: 

1) тривалість доставки вантажу; 2) економічність перевезення; 3) збереженість вантажу; 

4) надійність перевезення. 

Розглянемо вплив ефективності використання ОЗ на якість послуг АТП з урахуванням вказаних 

критеріїв. Так, на тривалість доставки буде впливати середня і максимальна швидкість, якої може 

досягти автомобіль, а також технічна справність і надійність транспортного засобу.  

Економічність перевезення залежатиме від витрат автомобілем матеріальних ресурсів, зокрема 

паливо-мастильних матеріалів, які займають левову частку в собівартості надаваних послуг. 

Значний вплив на якість послуг АТП матимуть технічні характеристики автомобіля, його 

справність. Окрім цього, як вже зазначалося, на економію при використанні ОЗ великий вплив 

матиме людський фактор. Так, до прикладу, витрати палива і паливо-мастильних матеріалів 

залежатимуть від режиму роботи автомобіля, обраного маршруту тощо. 

На рівень збереженості вантажу, як один із основних показників якості послуг АТП, 

впливають технічні характеристики як самих тягачів, так і причепів, а також спроможність водія 

якісно управляти транспортним засобом і правильно обирати маршрути.  

Надійність перевезення – показник якості, який перегукується із збереженістю вантажу. Його 

забезпечення також визначаються технічними характеристиками певних ОЗ, рівнем їх використання 

та обслуговування персоналом АТП. 

У підсумку запропонуємо основні заходи щодо підвищення ефективності використання ОЗ на 

АТП. Такі заходи варто розділити на дві групи: 1) ті, які стосуються безпосередньо ОЗ; 2) ті, які 

стосуються трудових ресурсів, як користувачів ОЗ. До першої групи заходів віднесемо: 

1) використання ОЗ із високими технічними показниками (висока надійність, низька 

ресурсомісткість, висока продуктивність); 2) використання систем контролю витрат ресурсів; 

3) постійний технічний огляд ОЗ і регулярне проведення ремонтних робіт; 4) використання якісних 

оборотних матеріальних ресурсів. До другої групи заходів віднесемо: 1) наймання працівників 

високої кваліфікації; 2) проведення постійних інструктажів по ефективному використання ОЗ на 

АТП; 3) стимулювання ініціативи працівників щодо пропозицій із ефективного використання 

матеріальних ресурсів. 

 

1. Аринин И.Н. Техническая эксплуатация автомобилей. Управление технической готовностью 

подвижного состава / И.Н. Аринин, С.И. Коновалов, Ю.В. Бажинов. – Р.-на-Дону, 2004. – 320с. 

2. Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Е.С. Кузнецов. – М.: 

Транспорт, 2005. –272с. 3. Бажинов О.В. Надійність автомобільних поїздів: монографія / 

О.В. Бажинов, О.П. Кравченко. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2009. – 412 с. 4. Ларин А.Н. Колесные 

узлы современных автомобилей/ А.Н. Ларин, Е.Е. Черток, А.Н. Юрченко. – Харьков : «С.А.М.». – 

2004. – 260 с.  

 

 

Годій О.Я. 

Ст. гр. МОРм – 13 

Науковий керівник – Ю.Г. Бондаренко 

 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

Персонал є ключовим ресурсом у функціонуванні малого та середнього бізнесу. Від 

ефективності його використання, а також від знань і умінь керівників і фахівців, їх здатності швидко 

реагувати на динаміку ринкової кон’юнктури безпосередньо залежить ринковий успіх. Саме тому 

виникає нагальна потреба у підтримці високого рівня управління та організації праці персоналу на 

малих і середніх підприємствах. Ефективна робота малого та середнього бізнесу – це ефективна 

робота персоналу від керівника до робітника. 

Мотивації управлінського персоналу на малих та середніх підприємствах викладені в працях: Г. 

Баранової, А. Блінова, О. Василевської, В. Весніна, В. Грибова, В. Дорошенка, А. Кібанова, Т. 

Родкіна, В. Панкратова, Е. Смирнова, Е. Уткіна та ін. На сьогодні дослідження в напрямку 
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управління персоналом на малих і середніх підприємствах мають загально науковий сенс і носять 

більш описовий характер. Однією з причин такої спрямованості досліджень є відсутність дієвого, 

науково обґрунтованого підходу і методу, на якому б базувався механізм моделювання і оцінки 

ефективності системи управління персоналом на малих та середніх підприємствах [1, с.445].  

Для мотивації персоналу на малому та середньому підприємстві слід: забезпечити створення 

клімату взаємодовіри в робочому колективі, підтримки та поваги; дати кожному цікаву роботу, яка 

спонукає до розвитку його вмінь і знань; установити чіткі цілі і завдання; створити можливості для 

розвитку співробітників і розкриття їхнього потенціалу; надавати всім однакові можливості при 

прийомі на роботу та просуванні їх діяльності, виходячи зі здібностей співробітників, 

результативності їхньої праці, набутого досвіду. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств свідчить про тенденцію до 

суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для працівників, перш за все працюючої молоді, 

характерні інші ціннісні орієнтації спонукальних мотивів до трудової діяльності. При цьому на 

перший план висуваються самореалізація і саморозвиток (нематеріальна мотивація) [2, с.83]. 

Результативність праці працівника зумовлюється передовсім індивідуальними можливостями та 

особистою зацікавленістю, а також його уявлення власної ролі в колективних зусиллях. Обсяг 

затрат праці залежить від самооцінки працівника, достатності рівня винагороди й упевненості в 

тому, що її буде отримано. Заохочування працівників підприємства до реалізації поставлених перед 

ними цілей і завдань є об'єктивною потребою, яку усвідомлюють всі керівники. 

Найбільш поширеним чинником, який сьогодні використовують власники українських 

підприємств в мотивації, є гроші, підвищення, премії тощо. Вважається, що дані елементи є 

найголовнішим і повинні задовольняти потреби працівника у мотивації. Однак, для сучасних 

керівників, крім заробітної плати, важливими є й інші чинники, зокрема зміст праці, уміння та 

навики, умови, за яких вони можуть цілковито проявити свої здібності, чітка орієнтація кар'єрного 

зростання.  

Малий чи середній бізнес передовсім базується на трудових ресурсах. Якщо люди – це основа 

виробництва, то правильне заохочення до праці – першочергове завдання керівника на малих та 

середніх підприємствах. 

Ефективність праці персоналу малих та середніх підприємств значною мірою залежить від 

використання вміло налагодженого мотиваційного механізму. Можна стверджувати, що теоретична 

основа для створення такого механізму існує, однак його слід удосконалити з урахуванням 

результатів мотиваційного моніторингу і прилаштувати до своєрідної трудової ментальності 

українців, економічної ситуації в країні. 

 

1. Бублій М.П. Особливості управління персоналом малих і середніх підприємств / М.П. Бублій // 

Актуальні проблеми державного управління. – м. Харків, 2012. – № 2 (42). – С. 445-452. 2. Клименко 

М.П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / 

М.П. Клименко, О.О. Філатова // Сталий розвиток економіки – 2011 - №5. – С. 81 – 85. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОДАЖІВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 

ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ 

 

На ринку лікеро-горілчаної продукції України функціонує близько 300 виробників, кожен з яких 

випускає широкий асортимент товарів. В силу історично сформованих національних традицій, що 

обумовлюють постійний споживчий попит на горілчану продукцію, і сприятливих природно-

кліматичних умов практично кожен регіон України має свого виробника цього товару. Виробничі 

можливості великих підприємств лікеро-горілчаної промисловості найчастіше перевищують 

потреби місцевого ринку, тому для забезпечення необхідних обсягів продажу й ефективного 
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функціонування виробники прагнуть вийти зі своїм товаром на загальнонаціональний ринок, що 

являє собою цільовий сегмент для продажу лікеро-горілчаної продукції різних регіональних 

виробників. Це, в свою чергу, породжує на українському лікеро-горілчаному ринку дуже жорстку 

конкуренцію, чим, до речі, вміло користаються нелегальні виробники так званих горілчаних напоїв, 

дедалі активніше просуваючи свій "товар" на ринки України. 

Виробники лікеро-горілчаної продукції можуть використовувати два основні типи каналів 

розподілу продукції підприємства – прямі і непрямі. 

Прямі канали розподілу пов'язані з переміщенням товару від виробника до споживача без участі 

посередників. Найчастіше вони використовуються підприємствами і фірмами, які самі хочуть 

контролювати свою маркетингову програму, прямують до тісного контакту з споживачами і 

володіють обмеженими цільовими ринками. 

Непрямі канали розподілу пов'язані з переміщенням товарів від виробника до посередника, а 

потім від нього - до споживача. Зазвичай такі канали використовують підприємства і фірми, які з 

ціллю розширення ринків і обсягів збуту згідні відмовитись від багатьох збутових функцій і витрат 

і, відповідно, від певної долі контролю над каналами збуту, а також згідні на деяке послаблення 

контактів з безпосередніми споживачами своєї продукції. 

Реалізація товару за допомогою прямого постачання має ряд переваг для виробника лікеро-

горілчаної продукції: 

1. прямий і постійний контакт уроздріб, що дає змогу мобільно реагувати на всі зміни 

кон'юнктури ринку і споживчого попиту; 

2. контроль наявності товару в роздріб та його викладення відповідно до встановлених 

корпоративних стандартів мерчандайзингу; 

3. можливість твердого контролю за просуванням товару в регіоні (недопущення продажу 

продукції дистриб'ютором у регіоні, що знаходиться поза зоною його впливу); 

4. можливість розпоряджатися торговельною націнкою; 

5. більш швидкий оборот коштів ; 

6. безпосереднє відстеження дій конкурентів; 

7. виключення випадків сумніву в якості товару, що реалізується; 

8. гарантія якості продажу — ефективне представлення товару на полицях магазинів. 

На ринку лікеро-горілчаної продукції однією з основних переваг прямих постачань продукції в 

роздрібну торговельну мережу є боротьба з недоброякісною конкуренцією, оскільки тим самим 

практично виключається імовірність проникнення в мережу нелегальної горілки. Це, у свою чергу, 

сприяє підвищенню іміджу даної продукції, оскільки покупка підробленого неякісного товару під 

торговою маркою того чи іншого фірмового виробника призводить до негативного ставлення 

споживача до всієї його продукції. 

Контроль роздрібного продажу може здійснюватись за допомогою встановлення планів продажу 

відповідно до різних типів торговельних підприємств. Так, роздрібні підприємства VІР-категорії 

(великоформатні магазини) є обов'язковими для представлення різноманітного асортименту товарів 

виробника, а також мають найбільший обсяг продажу і рівень оборотності товарообігу. 

Щоб повніше охопити регіональний ринок, необхідно розробити схему покриття території 

продажу продукцією підприємства. При цьому варто врахувати тип населеного пункту і рівень його 

урбанізації, що визначає обсяги продажу і споживчі переваги щодо продукції виробника, зокрема її 

ціновий сегмент. Для контролю оптовиків на визначеній території доцільно нанести на пляшку 

відповідне маркірування, що вказує регіон продажу і забороняє реалізацію її в інших районах. 

Запорукою успішної роботи виробників на ринку лікеро-горілчаної продукції може стати 

дотримання всіма його учасниками правил цінової політики: продукт незалежно від категорії 

магазину повинен мати однакову ціну, в тому числі й у фірмовій мережі виробника. Надаючи 

знижку оптовикові, потрібно дивитися не на обсяг закуповуваної партії товару, а на швидкість 

повернення коштів за попередню партію. 

Для ринку лікеро-горілчаної продукції, як і в цілому для продовольчого ринку, характерною є 

тенденція скорочення каналів продажу в силу укрупнення роздрібних торговельних підприємств і 

організації прямих зв'язків щодо постачання продукції між ними і товаровиробниками (крім 

оптових посередників). У цих умовах забезпечення високих показників реалізації і підтримка 

купівельної лояльності до товару та його виробника можливе за рахунок організації прямого 
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продажу продукції підприємства або кінцевим споживачам за допомогою фірмової торгівлі, або у 

роздрібну торговельну мережу шляхом підписання угоди на постачання продукції. Співробітництво 

ж з оптовими підприємствами має здійснюватися в поєднанні з контролем продажу з боку 

товаровиробника з допомогою його торговельних представників. 

 

 

Думич Ю.Я. 

Ст. гр. МОР – 42 

Науковий керівник – Ю.Г. Бондаренко  

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ  

 

На сьогодні актуальним є розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Якщо проаналізувати 

досвід найбільш розвинутих та багатих держав світу, то частка малого та середнього бізнесу в ВВП 

складає мінімум 50%, в той час як в Україні вона не перевищує 10%. Наприклад, у країнах ЄС малий 

та середній бізнес забезпечує зайнятість 72% громадян, що становить 63% ВВП, а в Україні 

відповідно, малий та середній бізнес – це лише 6% зайнятості, що становить 10% ВВП [1]. 

Ключову роль розвитку малого та середнього бізнесу в Україні відіграють реальні державні 

програми підтримки малого та середнього бізнесу. У 2012 році було прийнято новий закон «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [2]. Відповідно до 

цього закону державна підтримка суб’єктів малого і середнього бізнесу включає фінансову, 

інформаційну, консультаційну підтримку, у тому числі, підтримку у сфері інновацій, науки і 

промислового виробництва, підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять 

експортну діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів. 

На нашу думку, державну політику щодо фінансового забезпечення необхідно проводити у 

напрямі створення мережі фінансово – кредитних установ, страхових фірм, інвестиційних та 

страхових фондів, товариств взаємного кредитування і страхування, створення і впровадження 

системи стимулювання комерційних банків, які б давали пільгові кредити підприємствам, створення 

системи гарантій для забезпечення кредитів, створення сприятливих умови для лізингу. 

Також фінансування малого та середнього бізнесу необхідно здійснювати на регіональному 

рівні. З місцевих бюджетів повинні виділятися кошти на фінансування заходів регіональних 

програм розвитку малого підприємництва, оскільки воно є потенційно значним джерелом 

надходжень до місцевих бюджетів. Частинну коштів обласних бюджетів необхідно спрямовувати 

на фінансування бізнес проектів на поворотній основі, компенсацію відсотків за банківськими 

кредитами, пільгове кредитування, створення нових об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва та поповнення статутного та оборотного фондів вже існуючих об’єктів, навчально-

методичну роботу. 

Отже, ситуація щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні залишається у 

незадовільному стані. Законодавчі органи не усувають основні недоліки, не сприяють розвитку і 

прогресу малого і середнього бізнесу в Україні. Таким чином, одним з основних шляхів покращення 

стану розвитку підприємництва є створення нормативно-правової бази, удосконалення та 

спрощення податкової політики, забезпечення раціонального функціонування системи 

оподаткування. В перспективі ці проблеми необхідно постійно координувати і вирішувати 

якнайшвидше. 

 

Жуковська: Чи може малий та середній бізнес стати рушієм інноваційного розвитку країни? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: procherk.info/ direct/160-zhukovska/9896-zhukovska-chi-

mozhe-malij-ta-serednij-biznes-stati-rushiem-innovatsijnogo-rozvitku-krayini. 2. Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс]: Закон 

України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – №3. – с.23. ]. – Режим доступу: 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.  
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Завада Р.В. 

Ст. гр. МОРм-21 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Л.С. Лісовська  

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах економічної кризи та посилення конкуренції визначення 

конкурентоспроможності підприємства, його сильних та слабких сторін є надзвичайно важливим. 

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість використовувати свої сильні сторони і 

концентрувати свої зусилля в тій сфері виробництва товарів чи послуг, де підприємство може 

зайняти наступальну позицію на внутрішньому та зовнішньому ринках. До основних факторів, які 

визначають конкурентоспроможність підприємства, відносять: стратегію фірми, наявність 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інноваційний потенціал, частку ринку, 

ефективність менеджменту. 

Сучасні розробки з питань оцінки КСП не завжди можуть бути з однаковою успішністю 

впроваджені в практиці для підвищення ефективності господарської діяльності підприємств різних 

галузей, зокрема буде дуже різнитися у промислових та непромислових підприємств. Тому треба 

дуже ретельно обирати метод, показники та критерії КСП підприємств, які буде покладено в основу 

оцінки [1]. 

Розглянемо найбільш поширені методи оцінки КСП: 

1. Метод інтегральної оцінки. Інтегральний показник рівня КСП містить два елементи: критерій, 

що показує ступінь задоволення потреб споживача, і критерій ефективності виробництва [2]. 

Перевагою методу є його простота та можливість отримати однозначні оцінки конкурентних 

позицій виробника. Недоліком є те, що цей метод не дає можливості для глибокого аналізу і 

виявлення резервів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства [3]. 

2. Матричні методи оцінки. Ці методи ґрунтуються на розгляді процесів конкуренції в динаміці. 

Теоретичною основою цих методів є концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ) і база даних PIMS. 

На кожному етапі циклу виробник може реалізувати товар або продукт певної технології в тих чи 

інших обсягах, що об'єктивно відбивається в займаній частці на ринку і динаміку продажів. 

Недоліком цих методів є те, що конкурентоспроможність оцінюється на основі незначної кількості 

характеристик, що не дозволяє отримати цілком точного результату. 

3. Методи оцінки КСП підприємств на основі порівняльних переваг. Метод базується на 

припущенні, що завоювання підприємством міцних конкурентних позицій є наявністю 

порівняльних переваг, що дозволяють забезпечити відносно більш низькі витрати виробництва 

порівняно з конкуруючими підприємствами. Недоліком такого методу є статичність отриманих 

оцінок. Також ця група методів не дає можливості оцінити ступінь ефективності процесу адаптації 

підприємства до мінливих умов зовнішнього середовища. 

4. Метод бенчмаркінгу. Бенчмаркінг – це процес пошуку стандартного чи еталонного економічно 

ефективнішого підприємства-конкурента з метою порівняння з власним та переймання його 

найкращих методів роботи. Застосування цього методу для підприємства має такі позитивні 

наслідки, як: поліпшення власного бізнесу, одержання стратегічної переваги, збільшення рівня 

організаційного знання щодо досліджуваного підприємства та усвідомлення порівняльного стану 

підприємства [3].  

Зазвичай бенчмаркінг проводиться за такими параметрами: ринкова частка; якість продукції; 

ціна продукції; технологія виробництва; собівартість продукції, що випускається; рентабельність 

продукції, що випускається; рівень продуктивності праці; обсяг продаж; якість менеджерської 

команди; нові продукти; співвідношення світових та внутрішніх цін; репутація фірми. 

Різноманіття методів оцінки КСП підприємств обумовлено насамперед цілями, які вкладають в 

оцінку, а також кількістю підприємств-конкурентів, способом отримання інформації та її 

доступністю. Визначення конкурентоспроможності підприємства неможливе на базі одного методу. 

Дослідження конкурентоспроможності підприємства потребує комплексного підходу, який 

передбачає використання сукупності різноманітних методів і методик оцінки індивідуально для 

підприємства.  
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ТУРИСТИЧНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ 

 

Особливу увагу дослідженню туристичного (рекреаційного) потенціалу будь-якого регіону 

необхідно приділяти в процесі виявлення можливостей розвитку в'їзного туризму. Адже, 

рекреаційний потенціал території має вивчатися під кутом зору його придатності для організації 

обслуговування іноземних туристів.  

Традиційно для обслуговування іноземних туристів залучаються найкращі ресурси. Тож, 

передусім, до уваги необхідно приймати атракційність (привабливість) об'єктів природного та 

антропогенного походження, що виражається в ступені їх відомості, збереженості, доглянутості, 

відвідуваності тощо.  

Безперечно, інтерес з боку іноземних громадян можуть викликати місця, пов'язані з життєвим 

шляхом їх видатних земляків, а також поховання іноземців, архітектурні пам'ятки, створені ними, 

або що носять їх імена, пам'ятники та меморіальні дошки, споруджені на честь подій, пов'язаних з 

історією тієї чи іншої держави, або видатних іноземців тощо. 

Етнокультурні особливості регіону виявляються в об'єктах та явищах матеріальної і духовної 

культури життєдіяльності етносу на території його історичного розвитку. Найбільш цікавими для 

іноземців можуть бути об'єкти матеріальної (українські храми, могили, пам'ятні хрести, традиційне 

українське житло, господарські будівлі, декоративно-ужиткові вироби народних майстрів, 

національний одяг) та явища духовної етнокультури, пов'язані з побутовими та культовими 

обрядами, народними традиціями, усною народною творчістю. Дані ресурси, в першу чергу, 

орієнтовані на вихідців з урбанізованого середовища, що знаходиться під впливом масової 

культури, а їх розміщення тісно пов'язане з селами як найбільш консервативними за своїми 

культурними особливостями формами розселення. 

Соціально-культурні туристичні ресурси Львівщини є чи не найбільш насиченим визначними 

архітектурними пам'ятками регіоном нашої держави. Негласною столицею західноукраїнських 

земель є місто Львів. Заснований у ХІІІ столітті князем Данилом Галицьким як майбутня столиця 

князівства, Львів і надалі зберігав своє домінуюче значення. Архітектурна спадщина Львова 

формувалась впродовж віків і носить на собі відбитки багатьох архітектурних стилів, а історичний 

центр Львова, що почав формуватися в середні віки, не має аналогів в Україні і віднесений до 

Списку світової культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. З-поміж визначних архітектурних 

споруд міста слід згадати будівлі, що складають неповторний ансамбль площі Ринок, названої так 

на зразок європейських міст: ратушу, палац Корнякта та чорну кам'яницю, палац Любомирських. 

Львів відомий своїми старовинними культовими спорудами, що представляють багато конфесій. 

Серед найбільш значущих - храм Івана Хрестителя ХІІІ століття, пам'ятки архітектури ХІІІ-ХІХ 

століть - костел Марії Сніжної та церква Миколи Чудотворця, Латинський кафедральний собор ХІV-

ХV ст., синагога "Золота Роза" ХVІ ст., Домініканський собор ХVІІІ-ХІХ ст., Вірменська церква 

ХІV ст. - усього понад 20 об'єктів. Оригінальністю відрізняються архітектурні пам'ятки міста 

громадського призначення: будинок Театру опери і балету ім. С.Крушельницької, головний корпус 

університету ім. І.Франка, готель "Жорж", Міський арсенал та ін. В місті багато пам'ятників, 
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споруджених на честь видатних осіб, серед яких найбільшу художню цінність мають пам'ятники 

А.Міцкевичу, Т.Шевченку, І.Федорову. Визначним осередком концентрації біосоціальних та 

культурно-історичних рекреаційних ресурсів є Личаківський цвинтар, де останній притулок 

знайшло багато видатних людей, діячів науки, політики, культури та мистецтва, у тому числі, й 

іноземців.  

У Львові значним чином розвинена рекреаційно-розважальна інфраструктура: жителі та гості 

міста можуть відпочити у численних парках та скверах, кав'ярнях та ресторанах, відвідати театри 

чи музеї. 

Для ефективного організування туристичної діяльності та розвитку туристичного потенціалу 

необхідно звертати увагу на лікувально-оздоровчі ресурси. В Європейському рекреаційному 

макрорегіоні саме Східна Європа спеціалізується на наданні курортних послуг через їх порівняну 

дешевизну, а також значну забезпеченість кліматичними, бальнеологічними та пелоїдними 

рекреаційними ресурсами та давні традиції їх використання. Головний їх споживач - населення 

Західної та Північної Європи. Таким чином, Україна повинна використовувати свої переваги на 

ринку лікувально-оздоровчих послуг. 

Виняткове значення для розвитку лікувально-оздоровчого туризму мають численні родовища 

мінеральних вод різного складу. Найбільш відомими з них є Моршинські, Трускавецькі, Східницькі 

джерела Львівської області, Ужоцьке, Міжгірське, Полянське, Новополянське, Квасівське, та багато 

інших. Розвитку даного виду туристичної діяльності сприяє також наявність родовищ лікувальних 

грязей та озокериту. 

Серед об'єктів природно-заповідного фонду, що можуть становити інтерес для іноземних 

туристів, є Карпатський біосферний заповідник, національні природні парки Синевир; Галицький, 

Гуцульський національні природні парки; національні природні парки Яворівський та Сколівські 

Бескиди Львівської області, Сторожинецький дендропарк. 

Інші населені пункти Львівської області теж характеризуються значним соціально-культурним 

рекреаційним потенціалом. Своїми замками-палацами відомі Броди, Жовква, Золочів, Олесько, 

Підгірці, Свірж. Чудові зразки староукраїнського церковного дерев'яного зодчества збереглись у 

Буську, Городку, Дрогобичі, Жовкві, Крехові, Сколе. Величністю відрізняються муровані 

Домініканський костел ХVІІ ст. у м.Белз, Юріївська церква ХVІІ ст. у Бродах, храми ХІV-ХVІІ ст. 

та оборонна вежа у Дрогобичі, костели та церкви м.Комарно, комплекс споруд Василіанського 

монастиря ХVІІ ст. у Крехові та інші. Відомими курортними центрами є Трускавець, Моршин, 

Східниця.  

Отже, Львівщина має великий туристичний потенціал для в’їзного туризму, який потрібно 

розвивати підприємствам туристичної галузі міста. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, 

економічної, соціальної і екологічної безпеки. Якість - комплексне поняття, що характеризує 

ефективність усіх сторін діяльності. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість 

продукції.  

У сучасній літературі і практиці існують різні трактування поняття якості. Міжнародна 

організація по стандартизації визначає якість (стандарт ІSО- 9000- 2000) як сукупність властивостей 

і характеристик продукції чи послуг, що додають їм здатність задовольняти обумовлені чи 

передбачувані потреби. 

Еволюція формування визначення якості наведена в (табл.1).  
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Таблиця 1 

Визначення поняття якості [2] 

Джерело (автор) Формулювання визначення якості 

Гегель (XІX ст. до н.е.) - Якість є в першу чергу споріднена з буттям визначеність, отже дещо переростає бути тим, що 

воно є, коли воно втрачає свою якість. 

Шухарт (1931) - Якість має два аспекти: об’єктивні фізичні характеристики та суб’єктивна сторона: наскільки 

річ «добра». 

Ісікава І. (1950) - Якість – властивість, що реально задовольняє споживача. 

Джуран Дж.М. (1979) - Суб’єктивна сторона: якість є ступенем задоволення споживача (для реалізації якості 

виробник повинен дізнатись вимоги споживача і зробити свою продукцію такою, щоб вона 

задовольняла цим вимогам). 

ГОСТ (15467-79) - Якість продукції – сукупність властивостей продукції, що забезпечують її придатність 

задовільняти певні потреби відповідно її призначенню 

Міжнародний стандарт 

ISO 8402-86 

- Якість – сукупність властивостей і характеристик продукції чи послуги, які додають їм 

здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби 

Міжнародний стандарт 

ISO 9000 

- Ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги 

Всі фактори, що впливають на якість продукції об'єднані в 4 групи: технічні, організаційні, 

економічні і суб'єктивні [1]. 

Найзначнішим досягненням у сфері забезпечення високого рівня якості і 

конкурентоспроможності продукції стало запровадження на промислових підприємствах системи 

комплексного управління якістю Total Quality Management (ТQМ). Ця система охоплює всі 

підрозділи підприємства, спрямовуючи їхню діяльність на забезпечення потрібної якості продукції 

[4]. 

Поняття якості розглядається як соціально бажана мета, але її вплив на підвищення 

рентабельності підприємства вважається мінімальним. Пояснюється це недостатньою обізнаністю 

виробників, які допускаються таких помилок: для більш високої якості потрібно значно більше 

коштів; акцент на якість веде до зменшення продуктивності; на якість впливає культура роботи 

працівників; якість забезпечується суворою перевіркою. 

В 60-70-і роки вважали, що для успіху виробника достатньо, щоб продукції було багато і вона 

була дешевою. В 80-і роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покупців 

приймали рішення про покупку, звертаючи увагу в першу чергу на якість продукції. Таким чином, 

конкурентоспроможною могла стати лише продукція, яка мала, при інших рівних умовах, меншу 

виробничу собівартість і вищу якість [3]. 

Отже, управління якістю — це не ізольований вид діяльності відділу технічного контролю, а 

частина загального менеджменту, це пов’язано з визначенням політики якості.  

 

1. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции. / под. ред. Л.В. Бесфамильная 

– М.: Э. – 1988. – 312с. 2. Кривощёков В.И., Менеджмент: теория и практика управления 

качеством продукции / В.И. Кривощёков, Ю.Д. Морозов. – Наука і освіта 2004. – 264с. 

3. Пономарьова О.С. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства / 

О.С. Пономарьова // Економіка, фінанси, право. - 2009. - №5. - С. 8. 4.Моніторинг систем управління 

якістю станом на 01.01.2005р. / Офіційний сайт Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики станом на 05.05.2006. [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: dssu.gov.ua. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Одним з найважливіших чинників зростання ефективності виробництва є поліпшення якості 

продукції. Проблема підвищення якості в даний час є однією з найбільш важливих, актуальних і 

водночас складних. Багато підприємств стали використовувати програми загального управління 
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якістю, підвищуючи якість товару, що призводить до отримання прибутків. Проте, процес 

поліпшення якості необхідний не тільки для отримання прибутку окремими суб’єктами 

господарювання, але і суспільству в цілому. Це обумовлено тим, що якість є найважливішим 

чинником підвищення рівня життя населення, економічної, соціальної і екологічної безпеки [1]. 

Питаннями вивчення проблем управління якістю знайшли відображення в наукових працях 

вітчизняних вчених, зокрема, Новицького М.І., Хачатурова А.Є., Шаповала М.І. та ін. 

Якість продукції – це поняття, що характеризує її властивості й можливість відповідати вимогам 

споживача. Найбільш повне і всебічне оцінювання якості забезпечується, коли враховані усі 

властивості об’єкта, які виявляються на всіх етапах його життєвого циклу: при виготовленні, 

транспортуванні, збереженні, застосуванні, ремонті, техобслуговуванні [2]. 

Основними причинами зниження якості продукції є погана якість сировини, низький рівень 

технології, організація виробництва і кваліфікація виробників, неритмічність виробництва тощо. 

Підвищення якості – одна із форм конкурентної боротьби, завоювання і втримання позицій на ринку 

[3,c.180]. 

В системах управління якістю продукції для підвищення конкурентоспроможності підприємства 

доцільно запропонувати такі заходи: 1) передбачати спеціальні випробування і дослідження, які 

забезпечують виключення причин виникнення дефектів при виготовленні продукції; 2) приділяти 

значну увагу витратам, пов’язаним з створенням високоякісної продукції, які складаються з витрат 

на технічний контроль, на розробку та проведення заходів профілактичного характеру і втрат від 

браку; 3) використовувати статистичні методи, тобто контрольні карти і таблиці вибіркового 

контролю, які дозволяють систематизувати і накопичувати інформацію про дефекти продукції, що 

повторюються та поширювати результат оцінки якості на всю сукупність продукції, 

використовуючи методи теорії ймовірності як для оцінки надійності, так і для прогнозування змін 

інших показників якості; 4) посилити юридичну відповідальність, що призведе до активізації і 

значного поліпшення діяльності щодо гарантії виробника; 5) використовувати метод складання 

програм поліпшення якості, що передбачають систематизований перелік всіх необхідних заходів 

технічного, організаційного або іншого характеру та виконання яких дозволить досягти 

встановленого рівня якості.  

Отже, на сьогоднішній день в ринковій економіці велику увагу приділяють проблемам якості. 

Вирішення проблеми підвищення якості продукції на підприємстві – це, насамперед, високий імідж 

серед покупців, це вихід не тільки на внутрішній, але й на зовнішній ринок, це основа для одержання 

максимального прибутку та забезпечення стійкого фінансового становища підприємства [3, c.180]. 

Також в даний час в зв’язку з відкриттям для України ширшого доступу товарів на ринки ЄС 

постають завдання забезпечення відповідних вимог та стандартів стосовно якості продукції 

вітчизняних виробників. 

 

1. Блудова А.А. Проблеми підвищення якості продукції для забезпечення її 

конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / А.А.Блудова. – Режим доступу : nauka.kushnir 

.mk.ua 2. Вакуленко А.П. Управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / 

А.П. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. – 325 с. 3. Різніченко Л.В. Розробка стратегії підвищення якості 

продукції як гаранту зростання конкурентоспроможності підприємства / Л.В. Різніченко // Вісник 

Хмельн. нац. університету. – 2010. - №1, Т.2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проблеми пізнання в області конкурентоспроможності підприємств пов'язані зі складністю та 

динамічністю розвитку ринку в умовах глобалізації світової економіки, наявністю різниманітних 

форм міжнародної конкуренції в різних галузях, високою долею монопольного сектору в 

українській економіці, недостатнім досвідом роботи українських підприємств на зовнішньому 

ринку. 

В умовах розвитку економіки на українських підприємствах виникає необхідність більш 

активного використання чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства, яка 

обумовлена високим рівнем невизначеності зовнішнього середовища, що впливає на збільшення 

ризиків і втрат при прийнятті фінансових рішень. 

Аналізування літературних джерел дає змогу виокремити та систематизувати основні критерії 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства [1;2]. 

Чинниками підвищення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням особливостей 

сучасного ринку є: 

1) Впровадження інноваційної політики підприємства, яка визначає можливість конкурувати не 

тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринках.  

Сучасна інноваційна політика є сукупністю науково-технічних, виробничих, управлінських, 

фінансових та інших заходів, скерованих на виробництво і просування нової або покращеної 

продукції на ринок збуту. Для підприємства важливо заздалегідь передбачати інноваційні 

можливості, комплексно управляти всім інноваційним циклом, що забезпечує його 

конкурентоспроможність і довгострокову ефективніть. 

2) Наявність кваліфікованих трудових ресурсів. Досвід зарубіжних компаній свідчить про 

посилення ролі управління трудовими ресурсами в системі чинників, які забезпечують 

конкурентоспроможність підприємства. 

3) Система управління якістю на підприємстві. Сьогодні, коли споживач може вибирати з 

величезної кількості пропонованих товарів і послуг, однією з найважливіших детермінант існування 

підприємства на ринку є якість пропонованих ним виробів або послуг.  

Якщо ж підприємство прагне до завоювання міжнародного ринку, тоді його продукція повинна 

відповідати міжнародним стандартам якості і повинна мати сертифікат відповідності системи якості 

міжнародному стандарту ISO 9001.  

Підприємство зобов’язане сертифікувати все виробництво загалом, і провести “сертифікацію 

системи якості”. Продукція підприємства повинна також відповідати загальноприйнятому 

міжнародному стандарту безпеки продуктів. 

4) Безперервне вдосконалення продукції національних виробників, що реалізовується на 

внутрішньому ринку, і розширення їх діяльності на міжнародному ринку. Сюди можна зарахувати: 

забезпечення пріоритетності продукції, зміна якості товару і його технічних параметрів з метою 

задоволення потреб і конкретних запитів споживача, визначення недоліків товарів-аналогів, які 

випускають конкуренти, вивчення методів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів, нові 

пріоритетні сфери використання продукції, диференціацію продукції тощо. Таким чином, в умовах 

глибоких структурних змін міжнародного та національного ринку головне завдання підприємства 

полягає в знаходженні своєї ніші в жорстких умовах конкуренції на світовому ринку.  

На перше місце в умовах глобальної економіки виходять такі чинники підвищення 

конкурентоспроможності підприємства: проведення інноваційної політики, яка визначає 

можливість підприємства конкурувати не тільки на внутрішньому, а й на зовнішніх ринках; 

наявність кваліфікованих трудових ресурсів, що відповідають вимогам міжнародного ринку праці; 

гнучка система управління якістю на підприємстві; безперервне вдосконалення реалізованої на 

внутрішньому ринку продукції національних виробників і розширення їх діяльності на 

міжнародному ринку [3,с.149].  
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Залежно від галузі функціонування підприємства, ступеня його самостійності (інтегрованості), 

вибору пріоритетних напрямів у дослідженні конкурентоспроможності підприємства доцільно 

обирати ту чи іншу систему чинників конкурентоспроможності підприємств, оскільки кожен з них 

здатний сприяти формуванню додаткових конкурентних переваг. 

 

1.Мельник А.О. Конкурентне середовище та його класифікація // Вісник Академії економічних 

наук Украины. – 2003. – №2. – С. 146- 150. 2. Тарнавська Н.П., Макарова І.І. Нові погляди на 

сутність конкурентоспроможності підприємств / Н.П. Тарнавська, І.І. Макарова / Формування 

ринкових відносин в Україні – 2010.-№12(115). – С.57-66. 3. Фатхутдинов Р.А. 

Конкурентоспроможність: економіка, стратегія, управління/ Р.А. Фатхутдинов.- М.: ИНФА-М, 

2000.-312с. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Нa сьогоднішній день виникла необхідність вдосконaлення існуючих збутових систем тa 

розробки економічного мехaнізму, що дозволяє використовувaти ефективні вaжелі упрaвління 

збутом продукції на українських підприємствах. 

Збутовa політикa підприємствa для підвищення ефективності його діяльності обумовленa в 

даний час наступними обстaвинами:  

По-перше, збутова система є однією з головних зaбезпечують підсистем функціонувaння 

підприємств [1, с. 6]. Тобто, вона безпосередньо впливaє на ефективність виробничої діяльності, 

тому існує досить сильний взaємозв'язок між роботою збутової політики і виробничою діяльністю 

підприємства.  

По-друге, формування джерел фінaнсування діяльності підприємства останнім часом все більше 

відбувaється на відкритих ринках капіталу, на яких виявляється чітка залежність вартості 

фінансових ресурсів від ефективності діяльності підприємства і діють жорсткі умови відбору [2, с. 

66]. Дана ситуaція змушує керівників підвищувaти ефективність не тільки основних, але і 

допоміжних бізнес-процесів.  

По-третє, орієнтація виробництвa на задоволення споживчого попиту вимагає вдосконалення 

методології управління збутом продукції вітчизняних підприємств з урахувaнням тенденцій 

розвитку вітчизняної ринкової ситуації, з одного боку, та особливостей конкретного виробництва, 

з іншого [4, с.140].  

Прaктика показує, що з переходом до ринкової системи господaрювання, перед вітчизняними 

підприємствами, постaла проблемa самостійного пошуку покупців, споживачів своєї продукції, 

тому вдосконaлення збутової політики підприємствa вимагає комплексного підходу.  

На збутову діяльність вітчизняних підприємств великий вплив також здійснюють керовані та 

некеровані фактори розподілу та проблеми зовнішнього і внутрішнього характеру. До проблем 

зовнішнього характеру нaлежать проблеми, що пов’язані із взаємовідносинaми підприємств з 

іншими учасниками ринку. До внутрішніх проблем збутової діяльності вітчизняних підприємств 

належать функціональні і системні проблеми збуту. 

До функціонaльних проблем можнa віднести дезорганізацію, що проявляється в роз’єднaності 

зусиль служби збуту та інших підрозділів підприємства.  

До системних проблем відносять: 

 відсутність стрaтегічного підходу до збутової діяльності підприємства; 

 недостатнє знання поточного й перспективного стану 

ринку; 

 непідготовленість підприємствa до змін попиту;  

 недосконaла система інформаційного забезпечення збутової діяльності. 

Підвищення ролі збутової діяльності підприємств на сучасному етaпі зумовлене декількома 
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причинами:  

 на дaний час неможливо обійтися без спеціальних, наближених до покупця, збутових мереж;  

 посилення боротьби за споживача, що потребує постійного вдосконалення збутової 

діяльності, підвищення її ефективності;  

 необхідність підвищення конкурентноспроможності підприємства, яка знaчною мірою 

обумовлена організацією його збутової діяльності. 

Реалії ринкової економіки визнaчили величезну кількість проблем, прaктичне вирішення яких 

ускладнено через відсутність відповідних теоретичних розробок. Однією з таких проблем, причому 

найбільш актуальних на сучасному етапі і є проблемa збуту продукції. 

Служби мaркетингу, які створені на підприємствах, ще не є оптимальними. Вони не можуть 

проводити необхідну роботу через непідготовленість відповідних фaхівців, відсутність необхідного 

інформaційного, методичного, технічного забезпечення. Ці служби не займаються визначенням 

aсортиментної політики, анaлізом каналів збуту при їх виборі, оцінкою ефективності укладених 

договорів, розробкою комплексної прогрaми реклaмної діяльності, складанням бізнес-концепцій 

щодо обслуговування покупців і іншими дуже вaжливими проблемaми збуту. 

 

1. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, А.В. Балабаніць.- 

К.: ВД "професіонал", 2004. – 206 с. 2. Дячук І. Аналіз застосування сучасних маркетингових технологій у 

просуванні товарів/ І. Дячук / / Маркетинг і рекл. - 2006. - № 5. - С. 46-49. 3. Мостенська Т.Л. Основи 

маркетингу: навч. посіб. / Т.Л. Мостенська. - К.: Кондор, 2006. – 235 с. 4. Войчак А.В. Маркетинговий 

менеджмент: Підручник / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2007. – 269с. 5. Балабанова Л.В. Управління збутовою 

політикою. Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ 

УКРАЇНИ 

 

У системі ринкового механізму господарювання рентабельності належить одне з центральних 

місць. Найчастіше рівень рентабельності розглядається як головний показник. Рентабельне ведення 

виробництва та отримання прибутку виступають важливим стимулом розвитку господарств у 

ринкових умовах. 

Актуальним на нашу думку залишається вивчення специфіки функціонування системи 

управління підвищення рентабельності в ринкових умовах України, враховуючи специфіку 

законодавчої бази та нестабільність економічного і політичного секторів. Адже воєнний стан на 

сході України, підвищення курсу валют, зростання цін негативно впливає на розвиток підприємств, 

а новому чи малому бізнесу важко започаткувати і вести свою справу.  

Для оцінки рівня рентабельності в Україні скористаємося даними державної служби статистики 

України, динаміка прибутковості представлена у табл. 1 

Таблиця 1 

Динаміка показників рентабельності підприємств різних галузей економіки України за 2012-

2013 рр., січень-березень 2014 р. (%) [1] 

№ Галузі 2012р. 2013р. Січень – березень 2014 р. 

1 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 21,7 11,8 -15,5 

2 Тимчасове розміщення й організація харчування  -1,1 -2,8 -43,4 

3 Фінансова та страхова діяльність 6,1 6,2 -25,4 

4 Операції з нерухомим майном 2,8 3,2 -28,1 

5 Професійна, наукова та технічна діяльність 0,3 -1,2 -34,7 

6 Освіта  8,2 8,6 20,2 

7 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  2,7 3,4 -14,9 

8 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -17,6 -7,5 2,5 

Всього, % 5,0 3,9 -11,5 

Аналізуючи рентабельність за галузями очевидно, що прибутковими є сектор освіти, який зріс з 
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8,2 % у 2012 році до 20,2 % у першому кварталі 2014 р., а також галузь мистецтва, спорту та 

відпочинку, яка із збиткової стала прибутковою у 2014 р. і становить 2,5 %. Всі інші галузі є 

збитковими, при чому спад відбувся у 2013 р., і через політичну, воєнну і економічну нестабільність 

у 2014 р. в Україні всі галузі стали збитковими. Найбільш збитковими секторами станом на 2014 р. 

є: організація харчування (43,4 %), професійна і наукова діяльність (34,7 %), операції з нерухомим 

майном (28,1 %). В загальному можна вважати, що рентабельність всіх галузей економічної 

діяльності є збитковою, адже, якщо у 2012 р. загальна рентабельність становила 5 %, то на початку 

2014 р. збитковість була на рівні 11,5 %. 

Враховуючи негативні зміни показника рентабельності в Україні, пропонуємо такі рекомендації: 

здійснювати заходи підвищення продуктивності праці працівників; нарощувати обсяги 

виробництва та реалізації товарів, робіт; зменшувати витрати на виробництво продукції, тобто 

знижувати її собівартість; з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є в 

розпорядженні підприємства, у тому числі і фінансові ресурси; кваліфіковано, зі знанням справи 

здійснювати цінову політику, оскільки на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни; вміти 

найдоцільніше вкладати одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту; 

постійно вести наукові дослідження з аналізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів; приділяти 

більше уваги дизайну продукції, упаковці, а також рекламі; усунення каналів втрати прибутку 

(виплата різних штрафів, пені, неустойок) [2]. 

Отже, підприємства повинні шукати всі можливі шляхи підвищення прибутковості, 

використовуючи найбільш підходящі заходи. 

 

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukrstat.gov.ua. 2. Васильєв В.В. Шляхи підвищення результативності українських 

підприємств / В.В. Васильєв // Фондовий ринок. – 2009. – №12. – с. 11-14. 
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Оборотні кошти – це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди та фонди обігу для 

забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.  

Оборотні кошти виконують такі функції:  

1) виробничу, тобто забезпечення безперервності процесу виробництва;  

2) платіжно-розрахункову, від якої залежить стан розрахунків у народному господарстві і 

грошовий обіг у країні[3]. 

Промисловість України перебуває у стані, коли запаси зменшуються, дебіторська заборгованість 

зростає, а на закупівлю сировини та запасів не вистачає обігових коштів. Перед менеджментом 

підприємств, виникає проблема раціонального використання обігових коштів, які прямо пов’язані з 

підвищенням ефективності діяльності підприємства. 

Оборотні aктиви займають важливу роль для забезпечення безперервності виробничого процесу, 

забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності промислових підприємств.  

Політика підприємств України, щодо управління оборотними коштами, свідчить про 

неефективність прийнятих рішень, а саме не оптимальну структуру та склад оборотних активів, 

нівелювання факторів, які б помогли ефективно використовувати оборотні активи підприємства. 

Нaйбільша частка оборотних активів знаходиться у виробничих запасах. Це пояснюється 

необхідністю забезпечення безупинності виробництва, яке в свою чергу, може бути реалізоване за 

різного обсягу запасів та матеріальних цінностей. Але оскільки створення надлишку цих запасів з 

економічного погляду є заморожуванням коштів, то стає очевидним, що найбільший господарський 

ефект досягається за їх мінімальної величини, достатньої для нормального функціонування 

виробництва.  

Брак оборотних коштів викликає збої в постачанні і, як наслідок збільшення тривалості 
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виробничого циклу, зростання витрат, зниження обсягів продаж через недостатні запаси готової 

продукції, додаткові витрат на фінансування. Тому управління оборотними коштами передбачає не 

тільки зниження їх величини, але і оптимізацію з урахуванням потреби підприємства[1]. 

Отже, розглянемо основні проблеми, які виникають при неправильній політиці щодо оборотних 

коштів. 

1) зaбезпечення безперервності процесів виготовлення виробів без залучення в сферу 

виробництвa значних позикових коштів;  

2) здійснення структурної перебудови виробництва за рaхунок вивільнення чaстини коштів, 

зайнятих у сфері обігу, і скорочення тривалості їх повного обороту.  

Знaючи структуру повного циклу руху оборотних коштів, підприємство може ухвалювати 

aдресні та економічно обґрунтовані управлінські рішення[1].  

Тому, для вирішення даних проблем можна запропонувати такі шляхи: 

 визначення оптимального складу та структури матеріальних зaпасів з метою виявлення та 

реалізації непотрібних й залежалих запасів; 

 забезпечення переходу на оптову торгівлю й налагодження прямих зв’язків з постачальниками; 

 зaстосувaння прогресивних технологій виробництвa aбо модернізації існуючого, що в свою 

чергу скоротить виробничий цикл, зменшить собівартість продукції та підвищить її якість; 

 дотримaння рaціонaльного бaлaнсу між дебіторською та кредиторською зaборговaністю. 

 

1. Несвіт В. Ефективне використання оборотних коштів на підприємстві / В. Не світ // Схід. – 

2007. – №1. – С. 30–33. 2. Оденат Абубакар А. Удосконалення методики аналізу оборотних коштів 

промислового підприємства / А. Оденат Абубакар // Схід. – 2007. – №4. – С. 27–30. 

3. Рудницька О.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник/ О.М. Рудницька, О.Й. Вівчар, 

Р.Й. Желізняк, І.Я. Цигиль – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – 62 с. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ 

«ІНТЕР-СИНТЕЗ» 

 

У сучасних умовах для здійснення безперервного процесу товарного обороту на будь-якому 

підприємстві необхідні певні запаси товарів. Товарний запас – це сукупність товарної маси, що 

знаходиться в сфері обігу і призначена для продажу.  

Особливості функціонування підприємств за сучасних економічних умов та значущість для них 

товарних запасів як базової складової під час формування ринкової стратегії обумовлюють 

актуальність дослідження проблеми ефективності управління запасами. 

Богацька Н. визначає товарні запаси як цілісний інтегрований об’єкт управління таких 

функціональних управляючих систем оптового торговельного підприємства, як операційний 

менеджмент, фінансовий менеджмент, логістичний менеджмент та бухгалтерській облік [1]. 

Управління товарними запасами підприємств полягає в забезпеченні оптимальної їх кількості та 

структури, необхідних для реалізації стратегічного плану підприємства.  

Початковою стадією планування товарних запасів є їх аналіз. Аналіз товарних запасів та 

товарооборотності проводиться шляхом порівняння фактичних товарних запасів та 

товарооборотності у днях із встановленими нормативами в цілому по підприємству та за окремими 

групами товарів. Аналіз товарних запасів здійснюють у розрізі їх кількості, структури та 

оборотності [2]. 

Аналіз товарних запасів наведено на прикладі ТзОВ «Інтер-Синтез» в таб. 1.  
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Таблиця 1 

Аналіз стану товарних запасів ТзОВ «Інтер-Синтез» за 2012-2013 р. 

Показник 2012 рік 2013 рік 
Відхилення 

Абс. Відн. 

Обсяг товарних запасів, тис. грн. 12175 13587 1412 11,6 

Обсяг виручки від реалізації товарів, тис. грн. 58061 57510 -551 -0,95 

Середній товарний запас, тис. грн. 10372 13269 2897 27,9 

Товарооборот, дні 65,2 84,2 19 29,1 

Кількість оборотів, обороти/рік 5,6 4,3 -1,3 -23,2 

Рентабельність товарних запасів, грн. 0,15 0,07 -0,08 -53,3 

Слід зазначити, що постачання нових партій товару на ТзОВ «Інтер-Синтез» відбувається один 

раз на два з половиною місяці. Тобто, керівництво підприємства дотримується оптимальних строків 

поставок. Кількість оборотів товару в 2012 році становила 5,6 обертів/рік, а в 2013 році – 4,3 

оберти/рік, така кількість для оптової торгової мережі є достатньою. Розрахувавши рентабельність 

товарних запасів видно, що таке значення є дуже низьким для оптової торгівлі. 

Для визначення шляхів підвищення ефективності управління товарними запасами ТзОВ «Інтер-

Синтез» можна запропонувати метод АВС – аналізу, основою якого є розподілення сукупності 

об’єктів за певними критеріями та визначення частки певних груп у сукупності. Відповідно до 

обраних критеріїв всі об’єкти розподіляться на три групи – А, В, С, до кожної з яких визначаються 

оптимальні управлінські рішення. 

Що стосується конкретних заходів по управлінню товарними запасами потрібно зазначити 

наступне: 

1. Збільшення товарних запасів, які належать до групи А.  

2. Найменування товарів групи А та В на відміну від найменувань групи С повинні підлягати 

ретельнішому фізичному контролю та складуванню, а точність записів товарів групи А та В 

підлягати частішим перевіркам. 

Отже, ефективність управління товарними запасами на підприємствах залежить від наступних 

організаційно-економічних факторів: форма товарної спеціалізації; обсяг товарообороту; питома 

вага товарів місцевих постачальників в загальній сумі їх закупівлі; рівень забезпеченості 

підприємства приміщеннями для зберігання товарів; наявність логістичних схем внутрішнього руху 

товарних запасів. Врахування розглянутих факторів в процесі управління товарними запасами на 

підприємствах дозволить підвищити ефективність цього процесу [3]. 

 

1. Богацька Н.М. Сутність, мета та задачі управління товарними запасами – один із сучасних 

аспектів діяльності підприємства роздрібної торгівлі / Н.М. Богацька // Зб. наук. пр. ДНУ. Вип.191. 

– Дн.:2008. – С.180-186. 2. Масленніков О. Шляхи ефективного управління товарними запасами 

кооперативної торгівлі / О. Масленніков // Науковий вісник. – 2009. – № 15. – С. 380 – 384. 

3. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність / 

В.В. Пастухова. – К.: КНЕУ, 2008. – 302 с. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Отримання прибутку є кінцевою метою та індикатором успішності функціонування 

підприємства в ринкових умовах. Прибуток слугує основним джерелом фінансування розвитку 

підприємства, оновлення матеріально-технічної бази, формування інвестицій у різних напрямах 

його діяльності.  

У прибутку відображається виконання таких важливих якісних показників, як підвищення 

продуктивності праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції, використання 

виробничих фондів[1]. Тому дуже важливо проводити аналіз всіх факторів впливу на величину 
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прибутку, окреслювати напрями та виявляти резерви для збільшення цього показника.  

Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками — прибутком і рентабельністю. 

Прибуток – найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат 

господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, і зрештою 

свідчить про рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості 

[3]. Прибуток має абсолютний характер, тому для глибшого аналізу діяльності підприємства його 

доповнюють показниками рентабельності, у яких враховуються використані ресурси. 

Оскільки прибуток по своїй суті є різницею між доходом від реалізованої продукції і витратами 

на її виробництво, то можна визначити наступні напрями збільшення прибутку як основні: 

1. Підвищення прибутку за рахунок збільшення обсягу виробленої та реалізованої продукції. У 

цьому випадку резерв підвищення прибутку для одного виду продукції можна розрахувати як 

добуток планового прибутку на одиницю продукції та додатково реалізованої продукції.  

Проте для підприємств є певні обмеження для нарощування виробництва. З одного боку, це 

виробничі потужності та фінансове забезпечення підприємства. З іншого боку – попит на дану 

продукцію та купівельна спроможність потенційних покупців. 

2. Зменшення витрат на виробництво та реалізацію продукції. Скорочення собівартості може 

проводитись у декількох напрямах. По-перше, це може відбуватись за рахунок скорочення прямих 

матеріальних витрат. Головне, щоб здешевлення матеріальних ресурсів не впливало на якість 

виготовленої продукції. Наступним напрямом може бути впровадження інноваційної техніки та 

технології для зниження трудомісткості виробництва і, відповідно, відбувається економія на 

заробітній платі. Напрямом формування резерву збільшення прибутку може бути зниження умовно-

постійних витрат, що можливо при збільшенні обсягів виробництва. 

Даний підхід до пошуку напрямів підвищення прибутковості підприємства можна вважати 

традиційним. У залежності від того, в якому стані знаходиться підприємство з точки зору 

фінансового забезпечення та положення на ринку, та залежно від його стратегічних намірів, існує 

ряд методів на напрямів підвищення його прибутковості. Ці методи можуть стосуватись як 

підвищення рівня якості продукції та обслуговування, так і змін в основній діяльності (зміни у 

структурі діяльності, розширення асортименту, перепрофілювання, розширення діяльності в 

існуючому чи суміжних сегментах).  

Підвищення прибутковості діяльності підприємства можливе також за рахунок маніпулювання 

ціною. При використанні цього прийому варто враховувати цінність товару для покупців та 

поведінку конкурентів.  

Значну роль у підвищенні прибутковості підприємства відіграє можливість впровадження 

інновацій у різних сферах діяльності – від організаційної до виробничої, вміння гнучко реагувати 

на кон’юктуру ринку, здатність до точного аналізу бізнес середовища та ефективна конкурентна 

політика. 

 

1. Петренко М.В. Шляхи підвищення прибутковості підприємства машинобудівної галузі 

України / М.В. Петренко, А.С. Кратченко // Наукова періодика. – 2011. – ?2. 2. Бужин О.А. 

Прибуток: рівночасне розподілення / О.А. Бужин // Економіка підприємства. – 2004. – ?6. 3. Фінанси 

підприємств: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Азаренкова Г.М., 

Журавель Т.М., Михайленко Р.М. – К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с. 4. Гуменюк І.В. Формування та 

шляхи підвищення прибутку підприємства / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: intkonf.org/ 

gumenyuk-iv-formuvannya-ta-shlyahi-pidvischennya-pributku-pidpriemstva/ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗАДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність діяльності сучасного підприємства значною мірою залежить від прийняття рішень 

з оптимізації витрат, що стає важливим фактором збереження конкурентних переваг та 

забезпечення сталого розвитку.  

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування оптимального рівня витрат 

підприємства. Критерієм оптимізації є той мінімум витрат, за якого підприємство має змогу 

отримати певні конкурентні переваги на ринку збуту, проводити гнучку цінову політику, формувати 

оптимальну виробничу програму, і як наслідок, досягти високих розмірів прибутку.  

Головною метою управління витратами підприємства є отримання або підвищення 

конкурентних переваг задля забезпечення ефективної діяльності[1].  

Дія таких важливих чинників, як концентрація виробництва, удосконалення його технології й 

організації, розробка теорії нормування витрат праці й матеріальних ресурсів, розвиток методів 

оперативного управління виробництвом, а також необхідність контролю витрат і регулювання 

собівартості, призвела до створення різноманітних методів управління витратами підприємства. 

Найбільш поширені сучасні методи управління витратами зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сучасні методи управління витратами[2] 

 

Суть та умови використання кожного з даних методів представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1  

Суть та умови використання методів управління витратами 

№ Метод  Суть методу Умови використання 

1 
Метод 

ABC 

Діяльність підприємства розглядається у вигляді 

процесів або робочих операцій.  

Необхідне розширення існуючої 

системи бухобліку. 

2 
Кайзен-

костинг 

Постійне, безперервне і всеохоплююче зниження 

витрат підприємства. Забезпечує цільову 

собівартість у процесі виробництва продукції.  

 Проведення безперервних, 

відносно невеликих 

удосконалень виробничих 

процесів. 

3 
Таргет-

костинг 

На підставі заданої ціни виробу і бажаної величини 

прибутку встановлюється цільова собівартість.  

Необхідна організація постійного 

контролю рівня витрат.  

4 
Стандарт-

кост 

Для кожного виду витрат визначаються 

обґрунтовані норми витратна одиницю продукції.  

На підприємстві повинна бути 

система стандартів  

5 
Абзорпшн-

костинг 

У собівартість продукції включаються всі витрати 

(у тому числі і накладні) 

Використання методів розподілу 

накладних витрат. 

6 
Директ-

костинг 

Суть методу полягає в роздільному обліку 

постійних і змінних витрат і калькулювання 

собівартості. 

Необхідний поділ витрат на 

змінні і постійні.  

Розглянувши сутність, характерні риси та умови використання сучасних методів управління 

витратами підприємства, можна зазначити, що кожен метод має свої переваги і свої недоліки. 

Основним завданням, що виникає при виборі методів, є розуміння їх індивідуальних особливостей, 

з метою уникнення характерних їм негативних сторін[3].  

Таким чином, проведений аналіз сучасних методів управління витратами показав, що для 

Сучасні методи управління витратами 
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костинг 
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вирішення проблеми оптимізації витрат та ефективності господарювання компаній необхідний 

індивідуальний підхід до вибору існуючих систем управління витратами, а в низці випадків до 

формування власної системи управління з урахуванням галузевих особливостей, організаційної 

структури і величини підприємства.  

 

1. Влюсюк Г.В. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами / Г.В. Влюсюк // 

Держава та регіони. – №6. – 2009. – С.78-79. 2. Кальєніна Н.В. Методи управління витратами, їх 

переваги та недоліки / Н.В. Кальєніна // Держава та регіони.- №5. – 2007. – с. 32-35. 3. Степанова 

Т.О. Переваги і недоліки методів управління витратами / Т.О. Степанова // МЕГІ, 2012. – №12 (25). 

– 119 с.  
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Про стан економіки будь-якої держави можна судити за обсягами капітального будівництва, 

тому промисловість будівельних матеріалів справедливо називають індикатором інвестиційної 

активності і динаміки розвитку виробничого комплексу країни. 

Сучасна промисловість будівельних матеріалів - це комплексна галузь, яка містить більше 

двадцяти самостійних підгалузей, багато з яких, своєю чергою, нараховують у своєму складі кілька 

видів виробництв, при цьому кожна підгалузь утворює свій ринок, який функціонує самостійно, 

утворюючи в сукупності загальний ринок будівельних матеріалів [1]. 

На даний час господарська діяльність будівельних організацій здійснюється в умовах 

конкуренції та наростаючої невизначеності бізнес-ситуацій, неясності у кінцевих результатах [2]. 

Дестабілізуючий вплив на промисловість будівельних матеріалів мають: 

- дуже низький рівень механізації та автоматизації технологічних процесів; 

- невеликий асортимент продукції, її низька якість; 

- негативні процеси у сфері будівництва, зокрема житлового, оскільки ринок зростає відповідно 

до зростання обсягів ремонтних та будівельних робіт; 

- велика кількість іноземних конкурентів; 

- недостатня кількість власних фінансових ресурсів і великі відсоткові ставки за кредитами; 

- низька інвестиційна привабливість даної промисловості. 

Тому підприємства галузі потребують модернізації й реконструкції, розширення випуску нових 

будівельних матеріалів, збірних будівельних елементів та великих конструкцій, що 

характеризуються міцністю, легкістю, теплоізоляційними властивостями тощо. 

Необхідно нарощувати обсяги виробництва будівельних матеріалів, раціонально розміщувати 

підприємства, щоб ефективніше забезпечувати потреби будівництва. Вирішення вимагають і 

проблеми комплексного використання відходів інших галузей промисловості, що можуть слугувати 

будівельною сировиною, а також відходів підприємств індустрії будівельних матеріалів. 

Повинен збільшуватись асортимент будівельних матеріалів, повинні з'являтися нові гравці. Так, 

якщо в Україні щойно з’явились виробники керамоблоків, які випускають всього 5-6 видів цих 

виробів, то в Європі їх сотні. Також наші виробники випускають мало виробів і будівельних 

матеріалів для внутрішньої обробки, оснащення квартир. Тому ринок заповнений білоруською, 

італійською, французькою та китайською продукцією. 

Потребує удосконалення нормативно-законодавча база, яка регламентує функціонування сфери 

будівництва та супутніх галузей. Особливо це стосується будівництва житла, іпотечного 

кредитування. Загострила проблеми розвитку будівельного ринку і нинішня фінансова криза, яка 

вже призвела до значного зменшення обсягів будівельних робіт. 

Не дивлячись на те, що практично усі будівельні матеріали виробляються в Україні, споживачі 

переважно надають перевагу імпортним виробам. Це зумовлено тим, що вітчизняні виробники 
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конкурують не якістю, а ціною, в той час коли якість імпортованої продукції відповідає всім 

стандартам. 

Підбиваючи підсумки проведених досліджень, можна зазначити, що стан промисловості 

будівельних матеріалів на сьогодні характеризується низькою рентабельністю підприємств і 

нестабільністю економічної ситуації. Вітчизняним виробникам потрібно виводити фізично зношені 

основні засоби, впроваджувати інновації в виробництво, збільшувати номенклатуру продукції, 

якість якої повинна відповідати міжнародним стандартам, ціну потрібно зменшувати за рахунок 

енергозберігаючої техніки і удосконалення системи витрат, а не за рахунок якості. Також сприяти 

успішному функціонування промисловості повинна держава, а саме – вдосконалювати нормативні 

акти, виділяти державну допомогу, інвестувати в перспективне виробництво і модернізацію 

підприємств. 

 

1. Борейко В.І. Перспективи виробництва будівельних матеріалів в Україні / В.І. Борейко, 

М.Ю. Притула // Збірник наук. праць. Проблеми раціонального використання соціально-

економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 

2011. – Вип. XVІІ, № 4. – С. 64-71. 2. Романчук А.Л. Оцінка сучасного стану промисловості 

будівельних матеріалів: «вузькі місця» та перспективи подальшого розвитку /А.Л. Романчук // 

Вісник Чернівецького ТЕІ КНТУ. – 2012. – № 1. – С. 165–172 
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УМОВИ ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 

СВІТОВІ РИНКИ 

 

Створення ринку сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки є важливою 

складовою аграрної політики в Україні на сучасному етапі. На вирішення цих питань спрямований 

Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування 

аграрного ринку” (2000 р.). 

Економічна суть ринку полягає насамперед у тому, що він є категорією обміну, організований за 

законами товарного виробництва і обігу, є сукупністю відносин товарного і грошового обміну. 

Організація ринку дає змогу реалізувати господарські зв'язки, а в кінцевому підсумку — 

здійснювати весь процес виробництва. Без нього неможливо досягти основної мети будь-якої 

підприємницької діяльності — отримання прибутку [1]. 

Ринкові відносини розвиваються на основі ринкового механізму, головними функціями якого є: 

регулювання системи "попит — пропозиція" та організація виробництва, яке відповідає суспільним 

потребам; розвиток підприємницької діяльності та підвищення економічної заінтересованості 

товаровиробників; організація ділових контактів між виробниками і споживачами, їх стабільні 

взаємовигідні зв'язки; накопичення достовірної економічної інформації для прийняття необхідних 

рішень. 

У широкому розумінні ринок України є системою грошових відносин, яка діє на основі вільного 

ціноутворення, економічної самостійності, рівноправності та конкуренції товаровиробників. 

Ринок сільськогосподарської продукції складається із сукупності відносин "продавець - 

покупець". Його структура визначається співвідношенням різних форм реалізації цієї продукції. 

Оскільки значна частина сільськогосподарської продукції безпосередньо використовується для 

харчування або переробляється і споживається населенням як продовольство, її ринок доцільно 

розглядати в контексті формування продовольчого ринку. Останній є однією з найскладніших 

ринкових систем, яка охоплює сферу обігу майже всіх галузей суспільного господарства. На відміну 

від інших ринкових систем, вона має свої особливості: постійне функціонування; сезонність 

виробництва і споживання багатьох продуктів харчування. 

За економічною суттю продовольчий ринок є саморегульованою системою відтворення. 

Структурні елементи економічних відносин формуються на основі прямих і зворотних ринкових 
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зв'язків, перебувають під впливом платоспроможного попиту і пропозиції [2]. 

Розширення дії ринку супроводжується перебудовою системи ціноутворення та обороту товарів 

і формування ринкових структур. 

Ринок сільськогосподарської продукції (зерна, овочів, картоплі, олійних та інших культур, 

молока, м'яса) і продуктів її переробки формується суб'єктами ринкових відносин — приватними і 

державними підприємствами, підприємствами системи заготівлі, зберігання, переробки і реалізації 

продукції. Залежно від особливостей суб'єкти ринку, які вступають у товарообмін, формують різні 

ринкові структури (оптовий, роздрібний ринки), забезпечують державну і кооперативну торгівлю 

або входять у більш складну систему товарообігу основних видів продукції (товарні біржі) [3]. 

Особливість формування ринкових відносин в аграрній сфері економіки виявляється в тому, що 

сільське господарство найбільше порівняно з іншими галузями залежить від кон'юнктури ринку, а 

продовольчий ринок найбільш вразливий із соціальної точки зору, оскільки його розвиток 

безпосередньо пов'язаний з рівнем життя населення, його платоспроможністю. 

 

1.РПС і Регіональна економіка [Текст]: навч.-метод. посіб. / О.М. Петрига – К.: ДП «Вид. дім 

«Персонал»», 2009. – 302 с.-4 2. Подолянчук О.А. Внутрішньогосподарський контроль у діяльності 

сільськогосподарських підприємств /О.А. Подолянчук // Економіка АПК.—2010.—№10. 3. Андрійчук 

В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В.Г.Андрійчук — 

2-е вид.— К. : КНЕУ, 2006.— 292 с. 4. [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

agroua.net/economics/documents/category-122/doc-200/ 
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ДОЦІЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Діяльність виробничих підприємств вимагає чіткого формування стратегії. Стратегія - це 

сукупність цілей компанії і конкурентоспроможних дій менеджерів з їх досягнення. Процес 

визначення стратегії є процесом, у якому враховуються всі аспекти зовнішнього та внутрішнього 

функціонування підприємства.  

Стратегія будь-якого виробничого підприємства повинна відповідати таким вимогам: 

- відповідати реальному стану справ в компанії і відповідати вимогам ринку;  

- бути конкретизована для кожного з відділів підприємства і реалізовуватися шляхом досягнення 

ними конкретних результатів; 

- реалізація стратегії повинна бути основною метою діяльності компанії;  

- стратегія повинна бути зрозумілою і підтримана всіма співробітниками підприємства [1]. 

Єдиної універсальної стратегії розвитку для всіх виробничих підприємств не існує. Стратегія 

розвитку підприємства повинна бути спрямована на посилення і створення внутрішніх переваг з 

урахуванням зовнішнього середовища галузевої специфіки, а також на розвиток підприємства в 

цілому [3]. Подольчак Н.Ю. виділяє наступні стратегії розвитку підприємств: стабільного 

зростання, зростання, скорочення та змішана (поєднання всіх трьох варіантів) [2]. 

Формування виробничих стратегій тісно пов'язане зі строками та масштабами змін, які на 

підприємстві розробляються на 15-20 років. Основними параметрами, що враховуються при 

визначенні виробничих стратегій, є: 

- обсяги продукції, які мають бути забезпечені у певний стратегічний період; 

- строки проведення заходів щодо перетворення виробництва й адаптації необхідних інновацій 

(технологій, устаткування, організаційних нововведень тощо) до реальних умов діяльності 

підприємства; 

- досягнення певного рівня витрат на виробництво [4]. 

Ефективне втілення стратегій розвитку передбачає застосування проектного або ресурсного 

підходу, дотримання принципів SMART. 

Підприємство «Енергоресурс-полімер» є виробником великогабаритних полімерних 

http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELKAS&P21DBN=ELKAS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%87%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BA,%20%C3%90%C2%9E.%20%C3%90%C2%90.
http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKKTB&P21DBN=EKKTB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%C3%90%C2%90%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%91%C2%96%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%87%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BA,%20%C3%90%C2%92.%20%C3%90%C2%93.
http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKKTB&P21DBN=EKKTB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%C3%90%C2%90%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%91%C2%96%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%87%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BA,%20%C3%90%C2%92.%20%C3%90%C2%93.
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конструкцій для будівництва систем водопостачання і водовідведення. Враховуючи сучасний 

фінансово-господарчий стан підприємства «Енергоресурс-полімер», рівень його диверсифікації, 

важко визначити чітку програму дій. На мою думку, доцільним для даного підприємства буде 

використання змішаної стратегії розвитку, яка поєднує в собі: елементи стратегії стабільного зросту 

та елементи стратегії зросту. Крім того, в залежності від ринкових умов, інколи доречною є 

переорієнтація, один з різновидів стратегії скорочення.  

Наведемо приклад критеріїв формування стратегії для «Енергоресурс-полімер». 

Найважливішими з них є такі: 

- оцінка ринкової потреби і відносної ринкової вартості виробленої продукції на перспективу; 

- цінові стратегії, сформовані для різних умов продажів; 

- техніко-організаційний рівень виробництва; 

- рівень конкурентоспроможності виробничого потенціалу; 

- рівень впливу складових мікросередовища підприємства (конкурентів, посередників, 

партнерів, постачальників, споживачів) на витратно-часові параметри виробничих стратегій; 

- обсяги капітальних вкладень, необхідних для здійснення перетворень у виробничому процесі 

[4]. 

Вироблення ефективної стратегії для виробничого підприємства «Енергоресурс-полімер» 

вимагає доцільного використання фінансових ресурсів підприємства та підвищення кваліфікації 

менеджерів.  

 

1. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний: справочное пособие. / И.И. Мазур, 

В.Д.Шапиро. – М.: Высшая школа, 2008. – 587 с. 2. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: 

Навч. посібник / Н.Ю. Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с. 

3. Стратегічний розвиток виробничих систем автомобільного транспорту. [Електроний ресурс]. 

- Режим доступу : atm.vntu.edu.ua/articles/ne_fahovi/10.pdf 4. Моделювання виробничої стратегії на 

сучасному гірничодобувному підприємстві. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/2848/st_44_11.pdf?sequence=1.  
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства є актуальною проблемою на 

сучасному складному етапі розвитку ринкових відносин. У зв’язку з цим виникає необхідність у 

вдосконаленні управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом використання сучасних 

методів та принципів менеджменту, маркетингу, розроблення та втілення стратегії, яка забезпечить 

правильну позицію на ринку, зробити все, щоб привабити споживача, адже тільки так можливо 

вижити у конкурентній боротьбі.  

Отже, значною мірою конкурентоспроможність підприємства визначається його здатністю в 

умовах, що склалися, проектувати, виготовляти та збувати товари, які за ціновими та неціновими 

характеристиками є більш привабливими для споживачів, ніж товари їх конкурентів. З іншого боку, 

конкурентоспроможним, як правило, є те підприємство, що тривалий час може залишатися 

прибутковим в умовах ринкової економіки. 

Існує безліч дослідників які займаються пошуком ефективних механізмів управління, щoб 

сприяти швидкій реакції господарського суб'єкта на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища, 

а також адаптації до нових умов. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства можна визначати як сукупність заходів, які 

спрямовані на систематичне вдосконалення виробу, постійний пошук нових каналів збуту, нових 

груп покупців, поліпшення сервісу, реклами. Його необхідно розглядати, як складову частину 

системи управління підприємством [1]. 

Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства буде найбільш ефективнішим у 
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тому випадку, коли він посилює мотивацію діяльності людей. При такому механізмі узгодженість 

інтересів взаємодіючих сторін досягається вибором методів і ресурсів управління відповідно до 

природи факторів управління, на які здійснюється вплив. При неузгодженості інтересів неможливе 

здійснення ефективного впливу на внутрішні та зовнішні фактори і досягнення поставленої мети. 

Вирішальний фактор, що визначає стабільність конкурентоспроможності підприємства – це не 

просто його здатність виробляти високоякісні товари, а й можливість забезпечити комерційний 

успіх на ринку. Конкурентоспроможність товару і конкурентоспроможність підприємства – це як 

частина і ціле [2, с. 16]. 

Для того, щоб вижити в сучасних умовах на ринку підприємства мають вірно використовувати 

наступальні та захисні дії у своїх взаємовідносинах із конкурентами. 

Порядок дослідження, оцінки та, в цілому, управління конкурентоспроможністю підприємства 

охоплює такі етапи: вияв чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на 

рівень конкурентоспроможності підприємства, та оцінка їх значимості; групування чинників; 

прогнозування змін включених у модель чинників внаслідок можливих змін умов зовнішнього та 

внутрішнього середовища; з’ясування шляхів та методів підвищення конкурентоспроможності; 

розробка комплексу заходів по підвищенню конкурентоспроможності; оцінка прямих та 

опосередкованих витрат на реалізацію розроблених заходів; вибір критерію ефективності заходів 

по підвищенню конкурентоспроможності підприємства; визначення ефективності розроблених 

заходів та вибір оптимального комплексу регулюючих впливів; прийняття відповідних 

управлінських рішень [3, 340]. 

Проблема конкурентоспроможності має універсальний характер. Від того, наскільки успішно 

вона вирішується, залежить рівень економічного та соціального життя в будь-якій країні. А також 

можливості підприємств з управлінням конкурентоспроможністю прoдукції, обмежені наявними в 

його розпорядженні трудoвими ресурсами, фінансовими, чaсoм й виробничими технологіями чи 

потужностями. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ  

 

Щоб забезпечити успіх на ринку, туристичне підприємство повинно прагнути до підвищення 

якості обслуговування при помірних цінах та продуктивності праці, удосконалення форм організації 

обслуговування споживачів і збільшення на цій основі прибутку. В економічній літературі 

конкурентоспроможність туристичного продукту як товару трактується як рівень його відповідності 

умовам певного сегменту ринку туристичних послуг [1, c 202]. Управління конкурентною 

поведінкою турфірми базується на розробці та ефективній реалізації зваженої, обґрунтованої 

конкурентної стратегії, яка передбачає нормальне і повноцінне функціонування та забезпечення 

конкурентних переваг на тривалий період. 

Саме тому метою даної публікації є встановлення сучасних особливостей формування 

конкурентної стратегії турфірми з урахуванням специфіки її функціонування. 

Конкурентна стратегія – це спосіб отримання стійких конкурентних переваг в кожній 

стратегічній області бізнесу підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення 

різноманітних і мінливих потреб покупців краще, ніж це роблять конкуренти. Широкий спектр 

стратегій конкуренції спрямований на адаптацію фірми до змін в умовах конкуренції та зміцнення 
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її довгострокової конкурентної позиції на ринку [2]. 

Джерела конкурентної переваги можуть бути різноманітними: створення і надання споживачам 

послуг вищої якості; досягнення мінімального, рівня витрат; вигідне географічне розташування; 

надання покупцям більшої цінності за ті ж самі гроші. На сучасному етапі економічного розвитку 

поведінка компаній зумовлюються, по-перше, конкуренцією на ринку, а по-друге, умовами ринку. 

Фірма досягне конкурентної переваги лише тоді, коли вона краще від своїх суперників зуміє 

подолати сили конкуренції та виконати роботу по залученню покупців [3]. 

При формуванні конкурентної стратегії підприємств на ринку туристичних послуг слід 

враховувати такі особливості конкуренції на даному ринку: 1) основним предметом купівлі-

продажу на ринку являються туристичні продукти; 2) крім покупця і продавця на туристичному 

ринку функціонує велика кількість посередницьких ланок, без яких неможливе нормальне 

функціонування турфірмі і які обумовлюють її конкурентоспроможність; 3) туристично-рекреаційні 

підприємства можуть мати додаткові переваги за рахунок їх місцезнаходження [4]; 4) турфірми є 

орієнтованими як на місцевий, так і на регіональний і зарубіжний ринки, тому у своїй діяльності 

вони повинні враховувати дії не лише внутрішніх, але і зарубіжних партнерів і конкурентів. 

До основних дієвих стратегій забезпечення конкурентоспроможності турфірми на сьогодні 

можна віднести такі як: зниження собівартості турпродукту, диференціації, сегментування ринку, 

впровадження новинок, швидкого реагування на потреби ринку. Дієвість реалізованої конкурентної 

стратегії турфірми буде залежати, насамперед, від системи організації моніторингу конкурентів та 

своєчасного отримання інформації щодо існуючого стану конкурентного оточення. Усе зазначене 

дозволить турфірмі отримати можливість прийняти зважене управлінське рішення. 

Отже, у підсумку маємо відзначити, що метою конкурентної стратегії туристичної фірми на 

сьогодні залишається забезпечення переваг на ринку порівняно з активними конкурентами. 

Конкурентна стратегія має стати базою для обґрунтування загальної стратегії, і при цьому задавати 

параметри і засоби стратегічного вибору. Реалізація конкурентної стратегії, з урахуванням ситуації 

на ринку, своєчасним аналізом і реагуванням на відхилення від цільових орієнтирів та реакцією на 

зовнішні й внутрішні зміни, дозволить турфірмі сформувати та зміцнити свої конкурентні переваги 

та позицію на ринку. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі існує тенденція до загострення конкуренції на міжнародному туристичному 

ринку, а також до посилення ролі держав у забезпеченні розвитку туристичної галузі. На фоні таких 

змін національний туристичний продукт стає все менш привабливим, і як наслідок знижується його 

конкурентоспроможність. 

Серед найпоширеніших проблем формування конкурентоспроможності туристичних 

підприємств України є: незадовільний стан матеріальної бази, низька якість надання послуг, 

невміння ефективно створювати та використовувати конкурентні переваги відповідно до умов 

міжнародного ринку туристичних послуг, недосконалість методів ведення конкурентної боротьби 

[1]. 
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На державному обліку в Україні перебуває понад 130 тис. пам’яток, з яких 57 206 – пам’ятки 

археології, 51 364 – пам’ятки історії, 5 926 – пам’ятки монументального мистецтва, 16 293 – 

пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні[2]. Але 

водночас туристична інфраструктура є недосконалою. Це є головною причиною, з якої туристичні 

підприємства не реалізують конкурентні переваги.  

Туристична політика України базується на активній маркетинговій стратегії, спрямованій на 

стимулювання іноземного туризму шляхом створення позитивного іміджу країни як країни 

безпечного та комфортного перебування. З цією метою вводиться спрощення візових 

формальностей, розбудовується індустрія туризму та підвищується відповідно до європейських 

стандартів якість обслуговування. Один із основних елементів національних туристичних стратегій 

– ефективна організація роботи інформаційних туристичних центрів, адже такі структури можуть в 

короткі терміни надати туристам практично будь-яку тревел-інформацію, включаючи наявність 

місць на найбільш популярні екскурсії, розклад руху транспорту тощо[3]. 

Отже, для того, щоб туристична індустрія України як у цілому в державі, так і в окремих регіонах, 

посіла провідне місце в економічному зростанні, необхідно вирішити на державному рівні низку 

таких першочергових завдань:  

1) створити службу обліку й охорони туристичних ресурсів (складання карт туристичних 

ресурсів кожної області, розробка системи заходів щодо охорони природних ресурсів і відновлення 

пам’ятників культури);  

2) створити службу визначення попиту та реклами туристичних послуг (особливості 

географічного положення, природних умов, унікальність культурної спадщини тощо, зумовлюють 

необхідність визначення попиту і рекламування в кожному конкретному регіоні);  

3) розробити програму розвитку індустрії туризму кожної області та планів капітального 

будівництва й інвестування; вирішити питання підготовки туристичних кадрів (курси, технікуми, 

коледжі, інститути, університети) та управління підприємствами готельного господарства, 

харчування, виробництва;  

4) провести оцінку економічної ефективності туризму та рекреаційну оцінку територій, 

визначити території, сприятливі для туризму та лікування; 

5)  розробити класифікацію місць відпочинку за ступенем значущості, природними умовами, 

функціональними ознаками, а також методи обґрунтування норм одночасного навантаження на 

різні природні комплекси [4]. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Добросовісна конкуренція відіграє велике соціальне і економічне значення для розвитку ринку 

туристичних по слуг [1,с.18]. По-перше, конкуренція є потужним стимулом економічного 

зростання, прискорення НТП і на цій основі сприяє зниженню витрат виробництва і цін, 
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покращенню якості послуг та товарів. По-друге, спонукаючи підприємства знижувати загальні 

витрати, конкуренція сприяє підвищенню ефективності функціонування підприємств та приводить 

до ліквідації збиткових суб’єктів господарювання. По-третє, орієнтуючи суб’єкти туристичної 

діяльності на задоволення потреб ринку, конкуренція примушує підприємства диверсифікувати 

власне виробництво і створює передумови для розширення та формування найбільш повного пакету 

туристичного продукту.  

Питання конкуренції та конкурентоспроможності набули важливого практичного значення в 

умовах ринкової економіки[2]. Проблеми конкурентоспроможності залишаються не дослідженими 

з точки зору галузевої специфіки в туризмі. На сучасному етапі не уточнено понятійний апарат 

теорії конкурентоспроможності в сфері туризму, не розроблено чіткої системи критеріїв, показників 

та методів оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств, мало дослідженими 

залишаються питання розробки конкурентних стратегій, недостатньо визначені фактори впливу на 

конкурентоспроможність. 

Основними проблемами підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в Україні 

експерти вважають[3,4]: 

- забезпечення підвищення виконавської дисципліни турфірмами-ліцензіатами;  

- створення системи постійних статистичних спостережень у сфері туризму;  

- створення потужного інтернет-ресурсу, який висвітлюватиме всі події відносно розвитку 

туризму в Україні, як для туристів, так і для професіоналів турбізнесу;  

- залучення державної підтримки для популяризації регіонального турпродукту на світовому 

туристичному ринку;  

- стимулювання туристичних підприємств, які створюють привабливі для іноземних туристів 

турпродукти;  

- оптимізація структури туристопотоку по цілях подорожей;  

- збільшення туристичного сезону за допомогою використання комплексу маркетингових 

заходів;  

- недостатня кваліфікація окремих менеджерів та керівників; 

- удосконалення екскурсійної діяльності тощо. 

Процес побудови в індустрії туризму дієвої управлінської вертикалі повинен бути спрямований 

на вирішення наступних пріоритетних завдань [4, с.301]:  

- в ситуації, коли для більшості українських регіонів туризм може стати пріоритетним напрямом 

подальшого економічного розвитку суттєво важливими стають підвищення самостійності 

регіональних туристичних управлінь, об’єднання та координація їх зусиль у рамках створення 

міжрегіональних туристичних асоціацій; 

- організаційно-технічна підтримка процесу інтеграції України до світового ринку послуг 

гостинності та розвитку міжнародного співробітництва у цій галузі; 

- створення сучасної нормативно-правової бази регулювання діяльності підприємств туризму, 

гостинності прогресивних інформаційних технологій; 

- стимулювання розвитку матеріально-технічної бази, реконструкції і нового будівництва 

туристичних об’єктів шляхом залучення позабюджетних коштів, вітчизняних та іноземних 

інвестицій.  

Удосконалення оцінювання конкурентоспроможності туристичних продуктів в Україніповинно 

йти по шляху врахування економічного, інформаційного, естетичного, психологічного та 

побутового комфортів туристів. Оцінювання комплексного показника рівня ефективності 

туристичного продукту повинно враховувати технічні, функціональні та етичні показники. 

 

1. Чорненька Н.В. Організація туристичної діяльності: Навч. Посіб/Н.В. Чорненька. – К.: Атіка, 

2009. – 264 с. 2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика/ Г.Л. Азоев – М.: Центр 

экономики и маркетинга, 2012. – 208 с. 3. Агафонова Л.Г. Визначення конкурентоспроможності 

туристичного продукту/Л.Г. Агафонова // Стратегія розвитку туристичної індустрії та 

громадського харчування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 

2010 р., м. Київ) / Відп. ред. А.А. Мазаракі. – К.: КТЕУ, 2009. – С. 430-434. 4. Агафонова Л.Г.,Туризм, 

готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання./ 

Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова – К.: Знання України, 2011. – 358 с.   



Кафедра менеджменту організацій 

55 

Перон Х.Ю. 

Ст. гр. МОРм-23 

Науковий керівник – к.е.н, доц. І.І. Новаківський  

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО І 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІТ 

 

Глобалізація та посилення конкуренції на світовому ринку, динамічне зовнішнє та внутрішнє 

середовище, призвели до необхідності застосування принципово нових підходів до розробки 

політики управління збутовою діяльністю. Особливо важливою ця проблема постає перед 

виробниками продукції з пластичних мас. 

Хімічна промисловість України є експортно-орієнтована. Мінеральні добрива й неорганічна 

хімія є основними експортними продуктами, проте полімери та пластмаси імпортуються в Україну. 

В споживанні хімічної продукції товари групи «полімери і пластмаси» займають трохи менше 

половини ринку хімічної продукції. Це найдинамічніше зростаюча група хімічних товарів. 

Недостатня освоєність запасів нафти в Україні позначилося на відсутності сировини для 

нафтохімічного виробництва, виробництва пластмас і полімерів. Як наслідок, темпи зростання 

виробництва полімерної продукції значно менші темпів зростання імпорту полімерів і пластмас [1]. 

Переробкою полімерів в пластмасу в Україні займаються сотні компаній. На рис. 1 показано 

динаміку зміни показників виробництва пластмасових виробів за 2007-2013 рр. 

 
Рис. 1. Індекси виробництва пластмасових виробів у 2007 – 2013 роках 

Аналіз економічного розвитку хімічного комплексу України свідчить про те, що підприємства та 

галузь в цілому перейшли до досить складного етапу розвитку, формування якого відбувається під 

посиленим впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Виробництво продукції споживчого 

призначення завдяки інноваційним змінам у структурі випуску досягло європейських стандартів. 

Така тенденція стала реакцією на загострення внутрішньої конкуренції, збільшення кількості 

товаровиробників і зростання постачань імпортної продукції[2, ст.20]. Підписання договору про 

зону вільної торгівлі дозволить українським виробникам конкурувати з продукцією Європи. 

Сказане підкреслює гостроту проблеми організування збутової діяльності в сучасних умовах. 

В зв’язку з цим зростає потреба в ефективному управлінні виробничими процесами згідно потреб 

споживачів. Особливо актуальними ці проблеми постали перед малими та середніми 

підприємствами. Існує величезна кількість ІТ-рішень для їх вирішення. На прикладі ТзОВ «Ламела» 

було обґрунтовано доцільність автоматизації збутової діяльності за допомогою програми «Бізнес 

Про», а також через застосування системи управління та планування розподілу продукції DRP 

(Distribution requirement planning) – планування розподілу), що дає змогу не тільки враховувати 

кон'юнктуру ринку, а й активно впливати на неї [2;3]. Такий ІТ-комплекс забезпечить стійкі зв'язки 

між постачанням, виробництвом та збутом продукції, застосовуючи елементи MRP. При управлінні 

на першому рівні здійснюється агреговане планування з використанням прогнозів та даних про 

замовлення, що фактично надійшли. На другому рівні формується графік виробництва, складається 

специфікований план із зазначенням конкретних дій, кількості комплектуючих та готової продукції. 

На третьому рівні за допомогою системи MRP здійснюється розрахунок потреби у матеріальних 

ресурсах та виробничих потужностях під графік виробництва. 

Така ІС дозволить сформувати оптимальні партнерські відносини, покращити маркетинговий 

аналіз, формувати ефективну політику розвитку підприємства. Таким чином, застосування сучасних 
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ІТ на підприємствах малого і середнього бізнесу надає йому значні переваги для ефективного 

виробництва та планування збуту продукції як на зовнішньому, так і на національному ринках  
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О.М. Вознюк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  economy.nayka.com.ua/?op=1&z=263. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Молочна галузь належить до провідних у харчовій та переробній промисловості та формує 

привабливий за обсягами виробництва ринок. Це безпосередньо пов'язано з тим, що продукція цієї 

галузі займає важливе місце у споживанні населення. 

Проблема перспектив розвитку та функціонування молокопереробної галузі завжди є 

надзвичайно актуальною. Оскільки саме молочні продукти і молоко є особливо цінними та 

незамінними продуктами харчування, особливо для осіб похилого віку і дітей. 

На жаль, в останні роки внаслідок об'єктивних та суб'єктивних причин тваринницька галузь 

зазнала істотних негативних змін, внаслідок чого в галузі різко скоротилося поголів'я 

сільськогосподарських тварин усіх видів як у господарствах приватного сектору, так і в 

сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності. 

Основними чинниками ефективного функціонування, розвитку та розміщення підприємств 

молокопереробної галузі є: наявність сировинної бази та місце споживання готової продукції [3]. 

Наявні в Україні потужності дозволяють переробляти за рік 20-22 млн. тонн молока, але 

більшість підприємств не використовують свої потенційні можливості через брак сировинних 

ресурсів, жорстку конкурентну боротьбу за частку ринку, яка вимагає виробництва не тільки 

високоякісних молочних продуктів, але й унікальних, нових продуктів, що вимагають застосування 

новітніх технологій та переоснащення підприємств найсучаснішим обладнанням. Тому зараз 

більшість підприємств завантажені на 35-40 %. 

Маючи намір співпрацювати із провідними розвиненими країнами світу і стати повноцінним 

членом міжнародних організацій, потрібно усвідомлювати, що рівень конкурентоспроможності 

наших товарів повинен бути на рівні цих країн. Відповідно, і норми та стандарти на молочну 

продукцію нашої країни повинні бути переглянуті з метою наближення до міжнародних вимог. Так, 

на даний час в Україні рівень гармонізації національних стандартів на продукцію молочної галузі з 

міжнародними стандартами складає 22% [2]. 

Важливим аспектом аналізу галузі є визначення її експортного потенціалу. Значним стимулом 

для розвитку ринку молокопродукції могло б стати збільшення її експорту. Молоко в Україні 

виробляється в достатньому обсязі. Питання тільки у співвідношенні його якості та експортних цін. 

Нині вітчизняні товаровиробники не можуть постачати молочну продукцію у країни ЄС, 

оскільки для цього необхідно пройти сертифікацію всього циклу виробництва: від поля, на якому 

вирощуються корми для корів, до кінцевої продукції – молока і молочних продуктів, які 

виробляються молокопереробними підприємствами. 

Досягнення інноваційних конкурентних переваг вітчизняними молокопереробними 

підприємствами залежить, перш за все, від їх державної підтримки, прогресивної науково-технічної 

та інноваційної політики, упровадження сучасних технологій виробництва й управління 

підприємством. Український ринок молочної продукції має реальні можливості стати досить 

прибутковим бізнесом і потужним експортером молока та молокопродуктів вітчизняного 

виробництва на європейські ринки і ринки інших країн світу [1]. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=263
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧО-ЛІКУВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Інтеграція України до Європейської спільноти вимагає від керівництва держави термінових 

рішень щодо вдосконалення соціального комплексу, у тому числі рекреаційного. Турбота про 

охорону та зміцнення здоров'я населення є одним з найважливіших завдань цивілізованого 

суспільства. Розвиток молодіжного та дитячого туризму в Україні сьогодні особливо актуальний, 

оскільки саме цей вид туризму має патріотично-виховне значення, дає змогу в юному віці не тільки 

пізнати свою країну і весь світ, але й реалізувати конституційне право кожної дитини на відпочинок 

[2,ст.208].  

Процес становлення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні йшов паралельно з 

європейським. Та виникають проблеми розвитку та удосконалення, адже більшість дитячих 

курортів не покращували інфраструктуру. [1,ст.351]. Про жалюгідний стан нинішніх дитячих 

таборів відпочинку свідчать результати торішніх перевірок. Так, представники Державного 

департаменту промислової безпеки, охорони праці та шахтарського нагляду виявили низку 

порушень у сфері експлуатації електрогосподарства в дитячих установах 

Якщо взяти до уваги непросту політичну ситуацію, що склалася нині в державі це не могло не 

позначитися на підготовці дитячих установ до оздоровчого сезону. Тому батьки, які відправляють 

своїх дітей на відпочинок, повинні ретельно підходити до вибору дитячого табору, аби бути 

спокійним за здоров’я та безпеку своїх дітей [3,ст..476].  

На сьогоднішній день основна проблема дитячих таборів це недофінансування. Соцпутівки 

виступають основним джерелом виживання таборів у сучасних умовах. Місцеві органи виконавчої 

влади в межах виконання місцевих програм щодо соціального захисту окремих категорій громадян 

оздоровлюють дітей за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних та спонсорських коштів. 

Фонд соціального страхування щороку в межах чинного законодавства проводить тендер на 

закупівлю санаторно-курортних путівок для різних категорій населення.  

Декілька років підряд участь у тендері бере відомий табір Львівщини ВПОЛК «Ровесник». Табір 

прикладає максимум зусиль, щоб відповідати усім вимогам тендеру, зокрема:  

 обсяг замовлення – орієнтовно 400 путівок на 4 зміни;  

 місце розташування - екологічно чиста зона; 

 кліматичні умови - наявність лісу, гірського масиву; 

 медичне забезпечення – обладнаний медпункт; 

 та інше.  

Для щорічної участі в тендерних торгах табору потрібно пройти важкий шлях самореалізації та 

розвитку. ВПОЛК «Ровесник» розробив особисту стратегію розвитку:“Економія на “малому” та 

“великому”. З якої можна виділити загальні проблеми водо- газо постачання та шляхи їх вирішення. 

Пропонується: 

 відмовитися від споживання газу (будиночки та корпуси матимуть автономне опалення, котли 

працюватимуть на електриці, плити на кухні - також електричні, а котельня, що нагріває воду для 

душу та ванн, миття посуду – працюватиме на дровах.) 



Кафедра менеджменту організацій 

58 

  збудувати водоносну станцію і для технічних потреб качати воду самостійно (це вплине 

успішно на розвиток підприємства, що в свою чергу підвищить рентабельність наданих послуг). 

Отже, великі витрати з фінансування у табору йде на опалення будиночків, корпусів та для 

приготування їжі. Аналізуючи витрати за останні три роки, можна дійти висновку, що позбувшись 

цих витрат або запропонувавши альтернативу для заміни більш дешевшими ресурсами, табір зможе 

модернізуватись у багатьох галузях. Питання вдосконалення санаторно-курортного комплексу стає 

одним з найпріоритетніших напрямів розвитку вітчизняного туризму, зокрема його лікувально-

оздоровчого виду, що призводить до поповнення бюджету і зміцнення державної економіки в 

цілому. 

 

1. Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне 

регулювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Л. Агафонова, О. Агафонова,; Київський ун-т 

туризму, економіки і права. - К.: Знання України, 2002. - 351 с. 2.Черниш О.І. Інноваційні впровадження як 

основні чинники пріоритетного розвитку сфери туризму та рекреації в Україні / О.І. Черниш, О.І. Дімова 

//Економічний простір. – Дніпропетровськ, 2009. – № 22 (2). – С. 208-213. 3.Наказний М.О. Проектування 

діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку: теорія і технологія: монографія / М.О. Наказний / 

за ред. С.О. Сисоєвої. - Дніпропетровськ : Інновація, 2010. - 476 с. 
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АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 

На сучасному етапі туризм набуває не просто масового характеру, а стає однією з провідних, 

високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. Його вплив робить 

великий внесок у зміцнення контактів і встановлення добрих відносин між країнами, поліпшення 

порозуміння між народами, виступає чинником зміцнення авторитету держави на міжнародній 

арені, вироблення її ідентичності та іміджу, формує національну гідність, удосконалює особистість 

та суспільство, стимулює розвиток світової торгівлі, залучає інвестиції, розвиває інфраструктуру, 

сільське господарство тощо. 

На Львівщину туристів і гостей приваблює неповторне поєднання місцевого колориту та ділової 

активності. На її території понад 4000 пам’яток історії, релігії, архітектури та культури, значна 

частина яких зосереджена у Львові, а також у містах Жовкві, Белзі, Бібрці, Золочеві, Жидачеві, 

Самборі, Дрогобичі. Область багата на природно-рекреаційні та лікувально-оздоровчі ресурси, які 

представлені лікувальними мінеральними водами, лікувальними грязями, озокеритом, на базі яких 

розвиваються відомі в Україні та за кордоном курорти − м. Трускавець, смт. Східниця, м. Моршин, 

смт. Немирів, смт. Великий Любінь, смт. Шкло. Південну частину Львівщини займають мальовничі 

гірські ландшафти Українських Карпат. На її території знаходяться Національні парки “Сколівські 

Бескиди” та “Яворівський”, спеціальні економічні зони “Курортополіс Трускавець” та “Яворів” 

тощо. 

Таблиця 1 

Туристичні потоки у Львівській області, особи 

Роки 
Загальна кількість 

туристів 

Іноземні 

туристи 

Громадяни України, які 

виїжджали за кордон 

Внутрішні 

туристи 

Кількість 

екскурсантів 

2005 90756 11233 35068 44455 112450 

2006 93553 8427 40717 44409 140680 

2007 117242 9478 58250 49514 79320 

2008 143610 14062 76851 52697 78418 

2009 109947 93065 9040 9040 79695 

2010 153939 9894 102340 41705 56045 

2011 128709 12955 81000 54754 34754 

2012 224013 19033 63706 71274 43508 

2013 288520 16162 13153 80828 72184 



Кафедра менеджменту організацій 

59 

Із табл. 1 можна побачити, що туристичні потоки Львівської області з кожним роком 

збільшуються. Кількість туристів, які виїжджають за кордон істотно зменшилась порівнюючи із 

2005 роком. Більшу частину туристів, які відвідують Львівську область складають внутрішні 

туристи. Туризм на Львівщині стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію, набуває все 

відчутнішого значення для місцевого господарства і характеризується за останнє десятиліття 

позитивною та сталою динамікою. У 2013 - 2014 роках спостерігається ріст туристичної активності 

у Львівській області, який можна пояснити фінансовою неспроможністю населення відпочивати 

закордоном, не стабільною ситуацією на сході України, відсутністю можливостей відвідувати Крим, 

та різким збільшенням переселенців із сходу України.  

Подальший розвиток туристично-рекреаційної галузі гальмується через низький рівень розвитку 

туристично-рекреаційної інфраструктури, невідповідність засобів розміщення світовим стандартам, 

незадовільний стан доріг та незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму і рекреацій. 

Впровадження технологічних інновацій в туристичну галузь Львівського регіону сприятиме 

покращенню якості послуг. Створення нових туристичних продуктів, освоєння нових сегментів 

туристичного ринку, освоєння нових туристично-рекреаційних територій, залучення до 

туристичного сегменту нових видів ресурсів, залучення фахових працівників, формування 

високоефективного туристично-відпочинкового та санаторно - лікувального комплексу відповідно 

до міжнародних вимог, який давав би змогу задовольнити потреби як вітчизняних, так і іноземних 

туристів. Саме розвиток туризму та рекреації стимулюватиме економічну активність, розвиток 

малого й середнього бізнесу, створить робочі місця в різних секторах економіки, зменшить відтік 

кадрів за кордон.  

 

 

Смик Н.М. 

Ст. групи МОР – 42 

Науковий керівник - асист. І.Є. Семін 

 

ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС НА МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС  

 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є надзвичайно важливою для розвитку малого і 

середнього бізнесу, оскільки впливає на умови здійснення їх діяльності. Економічна частина Угоди 

охоплює основні сфери та галузі економіки.  

Наслідки угоди для малого і середнього бізнесу: 

• Вплив на галузь сільського господарства. 

Аграрні компанії мають отримати ширші можливості для співпраці та обміну знаннями, досвідом 

і технологіями (особливо у сфері органічного землеробства та біотехнологій) із відповідними 

компаніями та профільними агенціями в ЄС). Також адаптація стандартів аграрної продукції та 

інфраструктури аграрних ринків дозволить полегшити доступ продукції українських аграрних 

компаній на ринок ЄС [1]. 

• Вплив на легку промисловість. 

Встановлення нульових ввізних мит в ЄС на майже всі товари, окрім деяких виробів зі шкіри. 

Поточна середня ставка 6,9% для текстильних виробів, 10,8% для одягу і 6,3% для шкіри і виробів 

з неї. Можливість компенсувати зростання цін на сировину внаслідок скасування експортних мит 

за рахунок застосування додаткового збору[2]. 

• Вплив на інвестиційний клімат. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволить стабілізувати економічну 

ситуацію в країні, надати гарантії іноземним інвесторам щодо захисту їхніх інвестицій та отримання 

від їхньої діяльності соціально-економічногоефекту. Це сприятиме залученню додатковх інвестицій 

в країну, її економічному розвитку.  

• Вплив на митні та торговельні питання. 

Угода сприятиме запровадженню ефективних, прозорих і спрощених митних процедур, 

мінімізації ризиків і труднощів при веденні зовнішньоекономічної діяльності, усуненню 

дискримінаційних вимог та процедур, які можуть застосовуватися до імпорту, експорту чи транзиту 

товарів. Крім того, суб’єкти господарювання – зокрема, малі та середні підприємства – матимуть 
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змогу скоротити свої витрати за рахунок збільшення рівня передбачуваності зовнішнього і 

внутрішнього середовища і економіки загалом.  

• Вплив на вимоги до товарів та послуг.  

Товари, котрі можуть становити загрозу здоров’ю чи життю людини, а також дитячі іграшки, 

перевірятимуться особливо ретельно, що стимулюватиме виробників до покращення якості 

виготовленої продукції. Список товарів, обов’язкових для сертифікації, вказано в Угоді. Коли 

Україна повністю перейде на стандарти ЄС, вироблені тут товари можна буде продавати в інші 

країни світу без додаткової сертифікації. 

• Вплив на прозорість діяльності підприємств. 

Своєчасне оприлюднення інформації про очікувані зміни економічної політики дозволяє 

підприємствам краще підготуватись до цих змін. Бізнес також зможе безкоштовно отримати 

інформацію про вже запроваджені заходи, що має велике значення для планування діяльності, 

зокрема, у випадку виходу на нові ринки. 

• Вплив на бухгалтерію. 

Для малого і середнього бізнесу скасовують цілі блоки в бухгалтерських звітах. Це дозволить 

зменшити витрати на бухгалтерські послуги на 25%. 

Отже, асоціація з ЄС має позитивний вплив на малий і середній бізнес в Україні. Підписання 

даної Угоди дозволить продукції вітчизняних товаровиробників бути конкурентоспроможною, 

якісною, продаватись на міжнародних ринках поряд із іноземними товарами.  

 

1. Бетлій О. Звіт підготовлений у рамках проекту «Економічний компонент Угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС: професійний аналіз та публічна дискусія»: Навч. посіб./ О. Бетлій, М. Риженков, К. Кравчук. 

– К.: Інститут економічних досліджень і політичних консультацій, 2014. – с.115-120. 2. Угода про Асоціацію 

між Українаю та Європейським Союзом, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmu.gov.ua/kmu/control/ 

uk/publish/article?art_id =246581344 &cat_id=223223535. 
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 

 

Одним із найдинамічніших секторів української економіки є туризм. 

Туристична індустрія – це система виробничих, транспортних, торговельних, сервісних 

підприємств і засобів розміщення, призначена для задоволення попиту на туристичні товари і 

послуги, підготовку кадрів та процес виробництва, реалізації і споживання туристичного продукту 

на основі використання природних багатств, матеріальних і духовних цінностей суспільства [1]. 

Формування національної туристичної індустрії є наслідком складної взаємодії внутрішніх і 

зовнішніх соціально-економічних процесів, які спричинюють потребу в туризмі і формують попит 

на туристичні послуги.  

На розвиток індустрії туризму впливає велика кількість факторів: постійних та мінливих. 

Розглядаючи питання розвитку системи маркетингу на ринку туристичних послуг, Азарян О.М. та 

Жукова Н.Л. досліджують фактори, „що обмежують розвиток рекреаційної сфери і туризму в 

Україні й окремих її регіонах” та наполягають на розробці „антикризових заходів для відновлення 

рекреаційної сфери з метою подальшого її розвитку і досягнення економічного зростання” [2, с. 22].  

На сьогоднішній день серед факторів, що виявляють вплив на розвиток туризму в Україні, 

особливе місце займає політичний стан в країні та війна на сході. Залежно від стану миру в країні 

обсяг туристичної діяльності може мати дуже серйозні коливання. Туристичні організації й 

установи вживають ряд заходів для приваблення туристів у складний час для нашої країни, але 

більшість іноземних споживачів бояться відпочивати в Україні. Хоча кількість споживачів і 

зменшилась, але на Західній Україні туристична індустрія продовжує свою успішну прибуткову 

діяльність 

До зовнішніх факторів можна віднести політичні, економічні, соціально-демографічні та 
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науково-технічні. Ці фактори впливу на туристичну діяльність визначають пріоритетні напрямки 

розвитку туріндустрії. Варто враховувати, що комплекс факторів, які впливають на розвиток 

туристичної галузі, містить фактори як позитивного, так і негативного впливу. 

Взаємодія внутрішніх та зовнішніх чинників формує кон'юнктуру ринку та створює середовище 

бізнес-діяльності, впливає на попит (його обсяг, структуру, ритмічність), який забезпечується 

діяльністю національної індустрії туризму зі створення відповідного кон'юнктурі турпродукту. 

Формування національної туристичної індустрії є наслідком взаємодії внутрішніх і зовнішніх 

соціально-економічних процесів, які спричинюють потребу в туризмі і формують попит на 

туристичні послуги. Національний ринок туристичних послуг є наслідком загального соціально-

економічного розвитку і формування потреби населення в туризмі як в формі проведення дозвілля 

в подорожі. Попит на туристичні послуги формується як в країні (на послуги внутрішнього та 

міжнародного зарубіжного туризму), так і за її межами (послуги міжнародного іноземного туризму), 

а задовольняється він пропозицією, яку створюють і реалізують суб'єкти національного 

туристичного ринку [3, с. 379].  

Тому факторами позитивного впливу, що визначають перспективний розвиток туризму, є 

збільшення інвестицій в інфраструктуру, маркетинг і реклама, розвиток внутрішніх ринків, 

зростання міжрегіонального співробітництва й міжгалузевих партнерств.  

Загальною закономірністю розвитку індустрії туризму слід вважати залежність від рівня 

соціально-економічного розвитку країни: високий і стабільний розвиток економіки здатен 

забезпечити стабільний розвиток індустрії туризму. Класифікація факторів впливу дозволить 

проводити цілеспрямоване управління діяльністю та формувати програму стійкого розвитку. Саме 

позитивна дія факторів пріоритетного розвитку туризму в національній економіці і забезпечує 

високі економічні результати, стабільний розвиток діяльності та успішне вирішення соціальних 

питань. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

Зараз в Україні особливо зросла роль торгівлі як виду комерційної діяльності, зокрема оптової її 

компоненти. Торгівля забезпечує населення всім необхідним, створюючи для виробників умови для 

продажу товарів. Оптові посередники збалансовують внутрішній ринок, усувають товарний 

дефіцит, формують регіональні ринки та є важливою ланкою впливу покупців на виробників. 

Досліджуючи стан оптової торгівлі Західного регіону, виявлено, що присутня розбалансованість 

в регіональному аспекті (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл оптового товарообороту Західного регіону 

Область 
2011 2012 2013 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Вся Україна  1107289,4 100 1093290,8 100 1074753,2 100 

Волинська  13291,4 1,2 13615,0 1,2 14743,1 1,4 

Івано-Франківська  6345,7 0,6 7255,4 0,7 10558,7 1,0 

Львівська  39393,1 3,6 41664,0 3,8 39196,3 3,6 

Рівненська  4683,7 0,4 4387,5 0,4 4307,1 0,4 

Тернопільська  11666,2 1,1 19434,4 1,8 19617,1 1,8 
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Регіональні диспропорції в оптовому товарообороті значно ширші, ніж відмінності в 

економічному розвиткові регіонів. У 2013 році 3,6% усього оптового товарообороту підприємств 

торгівлі припадало на Львівську область; більш ніж в 2 рази менше припало на Волинську (1,4%), 

Івано-Франківську (1%) та Тернопільську область; найменшою конкуренцією оптових торговців 

характеризується Рівненський регіон – лише 0,4% у 2013 році [1]. Такий розвиток оптової торгівлі 

не може забезпечити щільного зв’язку товаровиробників продукції із споживачами. Тому 

рівненський ринок можна вважати досить привабливим для нових торговців. Для цього необхідно 

мати інформаційну базу про потреби жителів області у певних товарах, також про діючі на ринку 

фірми-конкуренти, і зокрема про їх фінансовий стан, постійно відстежувати і поновлювати її. На 

новому ринку для ефективного функціонування необхідна активна маркетингова політика вивчення 

ринку і просування товару. 

На даний момент в Україні наявна проблема інфраструктури оптової торгівлі. Для нових 

підприємств торгові складські площі є дуже дорогими, так як і їх оренда, адже старі власники – 

державні організації – встановлюють недоступні для молодих торговців ціни. Проблема 

концентрації складських приміщень у колишніх великих державних організацій потребує 

якнайскорішого вирішення. Рівень забезпеченості складською площею товарних складів в Україні 

значно нижче порівняно з розвинутими країнами, наприклад з США – у 21 раз [2].Далі проведемо 

аналіз вартості довготривалої оренди та вартості складських приміщень у Західному регіоні 

України. 

Таблиця 2 

Вартість оренди складів Західного регіону України 

Область Вартість оренди, грн./м² Вартість купівлі, грн./м² 

Тернопільська 15 3500 

Волинська  25 2500 

Івано-Франківська  15 2000 

Львівська  40 4000 

Рівненська  20 2000 

Середня ціна по Україні  40 5500 

Дані табл. 2 свідчать про високу вартість оренди та купівлі складських площ. Найвищою вона є 

у Львівській, найнижчою – у Івано-Франківській областях [3]. Для підвищення ефективності 

функціонування оптової торгівлі держава має не допускати її стихійного розвитку.  

Отже, оптова торгівля – це кровоносна система економіки, що забезпечує взаємозв’язок 

виробників та споживачів, яка. Але лише ефективне державне регулювання здатне через 

законодавство та систему економічних важелів вплинути на її матеріально-технічне забезпечення, 

скоординований розвиток конкурентного середовища цього сектору економіки та просування 

товарів українських виробників. 

 

1.Електронний ресурс – Режим доступу: ukrstat.gov.ua;2. Мазараки А.А. Складское хозяйство 

торговли: справ. пособие / А.А.Мазараки, Н.А.Голошубова. – К.: Техника, 1996. – 178 с.; 

3. Електронний ресурс – Режим доступу: dom.ria.com/uk/ 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Конкуренція є об’єктивним економічним законом розвинутого товарного виробництва, дія якого 

є для товаровиробників зовнішньою примусовою силою до підвищення продуктивності праці на 

своїх підприємствах, збільшення масштабів виробництва, прискорення науково-технічного 

прогресу, впровадження нових форм організації виробництва, форм і систем заробітної плати тощо. 

Дія багатьох економічних законів відбувається у формі примусових сил конкурентної боротьби, в 

результаті чого конкуренція виступає важливою рушійною силою розвитку економічної системи, 
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складовою частиною господарського механізму [2, 113]. 

Управління конкурентоспроможністю підприємств являє собою адаптивний процес, протягом 

якого проходить коригування рішень на основі контролю й аналізу змін, що відбуваються у 

внутрішньому й зовнішньому середовищах. Управління конкурентоспроможністю підприємств має 

забезпечити максимальне використання виробничих потужностей й орієнтацію їх на задоволення 

потенціальних вимог споживачів у конкурентоспроможній продукції.  

Як сучасна концепція, управління конкурентоспроможністю знаходиться на етапі свого 

становлення і передбачає серйозну трансформацію всіх форм і методів традиційного менеджменту, 

підпорядкування їх ідей найбільш повній реалізації основних конкурентних переваг підприємства. 

Зокрема, в працях науковців існує думка, що управління конкурентоспроможністю − це 

менеджмент організації в умовах зростаючої конкуренції або управління конкурентоспроможністю 

підприємства як досягнення ним високих показників у господарській діяльності, забезпеченні 

ефективного використання власних ресурсів [3, 98]. 

Дослідження теоретичних основ та практичного застосування управління 

конкурентоспроможністю знайшли своє відображення в працях закордонних учених Ф. Котлера, 

М.Портера, А. Сміта, Й.Шумпетера та інших. На думку більшості вчених, стратегічне управління 

конкурентоспроможністю підприємства можна уявити як складну конструкцію його елементів, які 

характеризуються принципами, етапами, методами оцінки та прогнозування, видами стратегії. 

Ефективне управління конкурентоспроможністю підприємств залежить від розробки і реалізації 

відповідних заходів як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств. 

Основні методологічні підходи формування механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємств включають: 

- удосконалення організаційної структури управління підприємством; 

- впровадження логістичної системи управління виробничими ресурсами; 

- удосконалення обліку та методики формування витрат на виробництво продукції; 

- впровадження нових підходів щодо операційного менеджменту; 

- впровадження інноваційного механізму розвитку підприємства та ін. 

Отже, проблема аналізу та управління конкурентоспроможністю підприємств є важливою, 

враховуючи недостатність розроблених методів, їх неефективне використання в специфічних 

умовах розвитку України та становлення українських ринків. В результаті проведеного аналізу 

бачимо, що для удосконалення управління конкурентоспроможністю керівництву підприємства 

необхідно проаналізувати та спрямувати свої зусилля на удосконалення всіх сфер діяльності 

підприємства для отримання максимальних конкурентних переваг, що дозволить йому в кінцевому 

результаті знайти свою нішу на ринку та максимізувати прибутки. При цьому основним напрямком 

управління конкурентоспроможністю підприємств повинен стати акцент на стратегічних 

пріоритетах системи менеджменту, оскільки саме тут забезпечується розробка і реалізація 

перспективних конкурентних переваг. 

 

1. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту/ Г.І. Кіндрацька. – Львів: Кінпатрі, 

2000. 2.Драгонер С. Підприємництво: реалії і перспективи / С. Драгонер // Становлення і розвиток 

підприємництва в Україні. – Хмельницький, - с.62-64 3. Драган О.І. Управління 

конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти / О.І. Драган - Монографія. К.: 

ДАККіМ,2006. – 160 с.  
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АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКИМ КАПІТАЛОМ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ 

АВТОРИЗОВАНИХ СТАНЦІЙ BOSCH CAR SERVICE) 

 

Як стверджують сучасні економісти Кьєлл Нордстем і Йонас Ріддерсталле: «Сутність 

менеджменту в тому, щоб витрачати час на клієнтів». Для прикладу, Джон Чемберс, генеральний 

директор компанії CiscoSystems, світового лідера в області мережних технологій і обладнання, 

проводить 80% свого часу у бесідах зі споживачами і вимагає, щоб кожен керівник проводив як 

мінімум 50% часу обличчям до обличчя з клієнтом[1, с.122]. 

Зміщення акцентів з виробництва товарів (послуг) на виробництво складних соціальних 

комплексів «продукт + споживач + уподобання» підняло управління клієнтським капіталом на 

новий стратегічний рівень. Тепер джерелом прибутку компанії є саме клієнти, а не продукти. 

Відповідно, компанії почали витрачати значні ресурси на формування та підтримку відносин з 

клієнтами. Тому набуває надзвичайної актуальності розуміння того, як зусилля з управління 

клієнтами співвідносяться з фінансовою ефективністю компанії. Особливий інтерес викликає 

взаємозв’язок між традиційними фінансовими показниками та показниками клієнтоорієнтованості 

[1, с. 26]. 

У сучасному менеджменті в останні десятиліття активно стали застосовувати терміни клієнтські 

активи та клієнтський капітал з метою акцентування значущості цієї сфери, а саме – можливості 

генерування фінансових потоків внаслідок покращення роботи з клієнтами. Складність 

ідентифікації клієнтського капіталу призвела до значного розмаїття його змістовного наповнення, 

структуризації, принципів оцінювання та визначення механізмів впливу на вартість підприємства, 

що актуалізує науковий пошук і потребує уточнення змістовного наповнення категорії клієнтський 

капітал, його місця в системі управління та фінансової ролі в забезпеченні довгострокового 

стратегічного і фінансового успіху підприємства. 

З метою аналізу ефективності роботи з клієнтами в українському представництві компанії Bosch, 

ТОВ «Роберт Бош Лтд», було проаналізовано практику управління клієнтським капіталом відділом 

«Бош Авто Сервіс». Відділ займається розвитком автосервісних концепцій, а його клієнтами є 

станції технічного обслуговування, які укладають сервісну угоду, а також ліцензійну угоду з 

компанією, і стають частиною мережі авторизованих станцій Bosch Car Service. З метою посилення 

ефективності зусиль менеджерів у контексті управління клієнтським капіталом у ТОВ «Роберт Бош 

Лтд» доцільним вважаємо зосередити увагу менеджменту на таких аспектах роботи підприємства, і 

зв’язком з клієнтами: 

1) Систематично, на регулярній основі досліджувати інтереси, лояльність, ресурси і готовність 

до подальшого співробітництва клієнтів для ефективного управління клієнтським капіталом; 

2) Зменшити витрати часу та інших ресурсів на просування автосервсних пропозицій шляхом 

застосування телекомунікаційних технологій. Сконцентрувати зусилля на просуванні автосервісних 

концепцій через особисті контакти,які залишаються одним з найбільш ефективних інструментів; 

3) Організувати SMM- просування автосервісних концепцій для розширення поточної бази 

клієнтів, зокрема активізувати присутність у соціальних мережах; 

4)Запровадити найсучасніші технології у виробництві. Зокрема компанія працює над 

раціональним рішенням в сфері споживання альтернативних джерел електроенергії. Новаторством 

є те, що компанія розробляє більш сучасні та екологічні технології, і сенсори, що допомагають 

підвищити безпеку дорожнього руху, і підтримку оптимальної температури в спорудах. 

Впровадження цих мір удосконалить управління клієнтським капіталом компанії і принесе 

додатковий прибуток не тільки у довгостроковій, але й у короткостроковій перспективі. 

Отже, спеціалісти компанії «Bosch» беруть активну участь в розробці інноваційних рішень для 

таких галузей, як програмне забезпечення, робототехніка, системи управління двигуном. Таким 

чином, дані ідеї дозволяють відкривати нові напрямки бізнесу та вдосконалити існуючі продукти, 

прокращуючи їх ефективність, зручність, надійність та екологічну чистоту. А головною метою 

компанії стало покращення якості життя своїх споживачів.   
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ПРОБЛЕМИ АВТОМОБІЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇХ 

РОЗВ'ЯЗАННЯ  

 

Особливістю української автомобільної промисловості є низька конкурентоспроможність 

автотранспортних засобів, а саме легкових автомобілів, спрямованих на внутрішні ринки і 

перевищення обсягів імпорту порівняно з виробництвом. 

В Україні усього 5 заводів, які займаються виробництвом легкових автомобілів: Запоріжський 

автомобільний завод (ЗАЗ), корпорація "Богдан", "Єврокар", КрАСЗ та "Віпос". 

Лідером вітчизняного автопрому визнається Запоріжський автозавод. В 2013р. підприємство 

випустило на ринок 19 257 легкових автомобілів, що в 2 рази менше показника 2012р., і понад в 13 

раз - у порівнянні з 2008р.. Загалом українські автозаводи у 2013р. виготовили 45 758 автомобілів, 

що на 34% менше ніж 2012р. і в 9 раз менше, ніж у 2008р.. За останні 11 років 2013р. став найгіршим 

для українських виробників автомобілів [1].  

Після світової економічної кризи 2008р. Україна постала перед вибором шляху розвитку 

автомобільної індустрії. Перший шлях - закрити кордони для іномарок і створити преференції для 

вітчизняних виробників, що призвело б до збільшення робочих місць у галузі, а також - розвитку 

чотирьох провідних вітчизняних автовиробників. Другий шлях - відкрити кордони, зменшити мита 

та ліквідувати інші фіскальні бар'єри, що призвело б до необхідності вітчизняним автовиробникам 

покращити якість автомобілів для забезпечення їм конкурентоспроможності. Іноземні виробники 

цілком могли б побудувати свої заводи на території України. Також, ці заходи посприяли б 

насиченню ринку вживаними авто із-за кордону. Тоді керівництво держави обрало курс першого 

шляху. Тільки, замість того, щоб розвивати вітчизняну автомобільну індустрію, з неї почали 

викачувати активи і перетворили на частину корупційних схем. В Україні немає ні одного 

державного підприємства по виробництву автомобілів. Тоді чому держава за період з 2008 - 2013рр. 

продовжувала підтримувати національного виробника, впроваджуючи підвищені ставки мита, 

акцизні збори, спец мита та інші фіскальні бар'єри. За рахунок цих заходів ціна на вітчизняні авто 

формувалась і формується значно завищеною.  

Первинний ринок вживаних автомобілів формується за рахунок імпорту. Високі ставки мита, 

спец мита, непрямі податки, збори та бюрократія нищать цей ринок, адже його насичують 

автомобілі, які були ввезені на територію України уже понад 10 років тому. Також, усі ці заходи 

сприяють розвитку тіньового та кримінального автомобільного бізнесу. Мита, спец мита, акцизи та 

збори призводять до подорожчання не тільки вживаних автомобілів, але й нових також. 

Якщо імпортувати п'ятирічний вживаний автомобіль в Україну із країн ЄС, то після сплати усіх 

митних та реєстраційних платежів, вартість авто буде перевищувати середньоринкову ціну на понад 

50%. Продати такий автомобіль пересічному громадянину або автодилеру беззбитково нереально. 

Це ж стосується і нових авто. Усі фіскальні платежі підвищують ціну на нові авто навіть у офіційних 

імпортерів. Так різниця у ціні на одну і ту ж марку та модель авто у дилера в Україні і Польщі може 

сягати до 20%. 

Отже, фіскальні бар'єри не дають шансів для розвитку ринку вживаних авто, а також підвищують 

вартість нових автомобілів. Світовий досвід показує, що посилення податкового тиску не прийнятне 

для авто індустрії - це не дозволяє розвиватися ринку. А ось преференції для національного 

виробника допомагають йому збувати морально застарілий та конкурентонеспроможний товар. У 

випадку з Україною, можна стверджувати, що у всій цій системі держава не виграла, а програла. 

Цілком зрозуміло, що усе навантаження митного та податкового пресу лягло на плечі звичайних 

покупців і державна казна від того зовсім не наповнюється. У 2013р. орієнтовно було продано понад 

150 тис. вживаних автомобілів. Більшість з цих авто вже продають по 10 колу. Колись ці автомобілі 
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були імпортовані з Європи і за них сплатили податки. Зараз податки з продажів сплачує обмежена 

частина покупців, адже продажі автомобілів не облікуються, за винятком перереєстрації авто. Якщо 

послабити тиск держави на дану галузь, кордони відкрити, то Україну насичить нова хвиля 

вживаних іномарок з Європи. Необхідно тільки відмінити дію абсурдних зборів та мит. Тоді навіть 

пересічний українець самостійно зможе привезти собі авто, а автомобільна галузь відкриє для себе 

нові можливості. Відкриються салони та площадки по продажу вживаних авто. В 

загальнодержавному аспекті - це мільярди гривень до бюджету країни.  

 

1. Статистика асоціації автовиробників України [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

ukrautoprom.com.ua/statistika. 
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

Одним з найбільш актуальних питань становлення ринкової економіки в Україні залишається 

належне фінансове забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу. 

Таким чином, будується цілий управлінський ланцюг: держава обирає пріоритетні сфери, галузі 

й економічні сектори для сприяння їх розвитку – спеціалізовані кредитні установи розробляють 

відповідні інструменти фінансово-кредитного регулювання й розподіляють бюджетні фінансові 

ресурси – комерційні банки, як підрядники, виконують держзамовлення і ефективно вкладають 

кредитні ресурси згідно із стратегічно визначеними пріоритетами. Цей кредитний ланцюжок дає 

можливість ефективно здійснювати фінансово-кредитне регулювання та перерозподіляти між усіма 

його ланками традиційно високі ризики кредитування малого та середнього бізнесу, які не 

відважуються брати на себе комерційні банки, природно намагаючись мінімізувати ризики [1]. 

Але малому та середньому бізнесу дуже мало приділялось уваги з боку держави, а в деяких 

напрямах зовсім не зроблено нічого. Після виходу Закону України “Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000 р. та Закону України “Про 

державну підтримку малого підприємництва” від 19.11.2000 р. у підприємців з`явилася надія про 

те, що держава все ж почне піклуватися про малий та середній бізнес в країні, але, як показує історія, 

цього не відбулось [2]. 

Світовий досвід показує, що малий і середній бізнес переважним чином фінансується 

невеликими банківськими установами: земельними банками і ощадними касами, банками взаємного 

кредитування та кооперативні банки, які спеціалізуються на кредитуванні дрібних і середніх 

підприємств, а також на фінансуванні їхніх капіталовкладень. 

В структурі кредитної системи України, в тому числі у регіональних масштабах, відсутні 

спеціалізовані установи, які обслуговують підприємства малого і середнього бізнесу. 

Нарікання підприємців на проблематичність отримання кредитів у банку мають підстави. На 

сьогодні в Україні немає інститутів державної підтримки підприємництва, здатних дієво 

підтримувати їх у всіх проблемних питаннях. Державний комітет з питання регуляторної політики 

і підприємництва не створив поки відповідних механізмів гарантування кредитів, які видані 

підприємцям.  

Немає правової підтримки, практично відсутня можливість комплексного навчання підприємців 

фінансовим, економічним і правовим аспектам підприємницької діяльності в Україні. У 

європейських країнах напрацьовано практичний досвід в цьому напрямі й Україна активно 

знайомиться з цією системою і робить спроби перейняти передовий досвід [3]. 

Отже, для того щоб кредити для малого та середнього підприємництва стали доступні, банку 

потрібно: удосконалити процедури кредитування, навчитись визначати для кожного позичальника 

найбільш прийнятний спосіб фінансування та відповідну кредитну послугу, запропонувати 

комплексне обслуговування, який враховуватиме специфіку бізнесу та індивідуальні побажання 

клієнта. Це кредитні та депозитні послуги, торговельне фінансування, розрахунково-касове 

обслуговування, зарплатні проекти для співробітників та ін.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ 

 

У сучасних ринкових умовах господарювання прибуток є одним з основних показників 

господарської діяльності будь-якого суб’єкта господарювання і на законодавчому рівні визначений 

як основна мета створення комерційних підприємств. За рахунок прибутку живе і розвивається 

будь-яке підприємство – це основне джерело фінансових ресурсів підприємств, формування 

централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. Проблематика підвищення 

дохідності підприємств охоплює питання виникнення прибутку в процесі виробництва, його 

формування у сфері обслуговування та розподілу і використання для капіталізації. Особливе 

значення ці проблемні питання мають для підприємств малого і середнього бізнесу України, де 

впродовж довгого часу прибутковість залишається недостатньою для їх стійкої позиції на 

міжнародному ринку. 

У сьогоднішніх умовах держава саме з малими та середніми підприємствами пов’язує надію на 

швидкі позитивні структурні зміни в економіці та вихід з економічної кризи. Проте, в Україні не 

створено сприятливого середовища для функціонування малого та середнього бізнесу, що 

проявляється у низці причин економічного, організаційного, правового, соціально-психологічного 

та політичного характеру, які гальмують їх розвиток. Підтримка розвитку малого та середнього 

бізнесу повинна бути складовою загальної системи державної політики регулювання і розвитку 

вітчизняної економіки в цілому.  

Дослідивши основні показники розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні за 

2010-2013 роки, можна побачити погіршення стану в даному секторі економіки. Виокремимо 

головні фактори, які гальмують розвиток підприємств малого і середнього бізнесу, зокрема це [1]: 

1) недостатня державна підтримка (фінансова, інформаційна, консультаційна); 

2) недосконала, нестабільна та обтяжлива ситема оподаткування; 

3) проблеми в отриманні кредитів; 

4) незадовільна інтеграційна підтримка; 

5)негативна динаміка основних макроекономічних показників, наприклад обмеженість 

внутрішнього попиту та наявність кризи збуту; недостатня урегульованість відносини між 

суб’єктами підприємницької діяльності і органами влади; негативні інфляційні процеси. 

Шляхами підвищення прибутковості підприємств малого і середнього бізнесу можуть бути такі 

заходи [2,3]: 

1. Впровадження системи коопераційних зв’язків між малим та великим бізнесом на основі таких 

форм як аутсорсинг та інсорсинг, лізинг, венчурне фінансування та субпідряд.  

2. Зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку та необхідною 

умовою стабілізації цін, економічного процвітання будь-якого підприємства. 

3. Більш повне використання вторинних ресурсів та попутних продуктів. Доля вторинної 

сировини в загальному обсязі матеріальних ресурсів, використовуваних у господарстві країни, 

значно зростає.  

4. Збільшення обсягів продажу - при високій питомій вазі постійних витрат в собівартості 
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продукції зростання об'ємів реалізації приведе до ще більшого зростання прибутку за рахунок 

зниження частки постійних витрат, що доводяться на одиницю продукції. 

5. Підвищення ціни - в період високих темпів інфляції зростання прибутку можна забезпечити за 

рахунок цінового чинника; 

6. Оновлення асортименту і номенклатури продукції. 

7. Розширення діяльності в існуючих сегментах, у суміжному сегменті, або ж проникнення в нові 

сегменти. 

8. Зміни в основній діяльності (інтеграція з постачальниками або посередниками; концентрація 

на тому виді діяльності, який має переваги перед головним конкурентом). 

9. Підвищення рівня якості та обслуговування (низька якість продукції конкурентів; 

незадоволення покупців продукцією на ринку; низький рівень іміджу).  

 

1. Статистика Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Основнi показники 

економiчного та соцiального розвитку України, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

me.gov.ua. 2. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/male_pidpriyemnitstvo _osnovi_teoriyi_i_ 

praktiki_-_varnaliy_zs. 3. Малый бизнес: надежды и реальность [Электронный ресурс]. – Режим 

доступу: ubr.ua/top/malyi-biznes-nadejdy-i-realnost. 
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Секція 2. 

Управління інноваційним розвитком в Україні 

 

Боровець Н. 

Ст. гр. МОРм-21 

Науковий керівник – асис. Я.В. Демків  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

На сьогодні в умовах ведення бойових дій та зростання кількості інвалідів необхідне 

налагодження ефективної роботи підприємств протезно-ортопедичної галузі. Втім в Україні існує 

складний бюрократичний процес отримання протезів за рахунок держбюджету. Вартість виробів, їх 

комплектація, закладена до бюджету, істотно нижча за фактичну вартість протеза. Інвалід, який 

готовий сплатити різницю між закладеною у бюджеті вартістю протеза і його реальною вартістю, 

не може цього зробити, оскільки часткова оплата не передбачена. На сьогодні окремі категорії 

громадян мають право на безкоштовне забезпечення протезами та ортезами на верхні та нижні 

кінцівки, хребет та інші групи. Заявки на видачу технічних засобів реабілітації виконуються 14 

державними протезно-ортопедичними підприємствами, які мають 66 цехів, ательє та сервісних 

центрів. Окрім того, працюють 64 підприємства - виробники недержавної форми власності. Втім 

збут продукції підприємств галузі є суттєво обмеженим. Менше 10% реалізації здійснюється за 

індивідуальними замовленнями приватних осіб, решта – на державне замовлення та замовлення 

громадських і благодійних організацій. 

Донедавна протезуванням, розробкою нових конструкцій, методів лікування та їх 

впровадженням займалось Міністерство соціального забезпечення, а саме: 11 спеціалізованих 

підприємств (тепер їх 17 державних та 21 — інших форм власності), кілька цехів та НДІ 

протезування. За інструкцією про надання протезно-ортопедичної допомоги, інваліди 

забезпечувались протезами та взуттям безкоштовно один-два рази на рік і фактично були приписані 

до конкретних підприємств. Таким чином вони позбавлялись права вибирати, оцінювати якість 

виробів і відповідно вимагати від виробника удосконалення продукції. Право вибору з'явилось після 

створенням альтернативних недержавних фірм, що пропонують сучасні вироби. Однак ситуація на 

ринку може змінитись у зв’язку зі змінами до чинної інструкції, які запропонувало промислове 

об'єднання «Укрпротез». Згідно з цими змінами Укрпротез, стане в одній особі замовником і 

виконавцем замовлень, розпорядником державних коштів, платником, до того ж вестиме облік 

інвалідів, тобто перейме ті функції, що їх виконують зараз «неприв'язані» до виробництва органи 

соціального захисту населення. З цього виплаває, що «Укрпротез» прагне таким чином 

монополізувати галузь. Це означатиме, що буде втрачено механізми конкуренції та стимули до 

зниження собівартості виробів, нераціонально використовуватимуться бюджетні кошти, 

збережеться принцип оплати за роботу «протез для інваліда без інваліда», не буде об'єктивної 

системи їх (інвалідів) обліку, контролю за вартістю та якістю продукції, продовжуватиметься 

практика централізованих закупок напівфабрикатів, обладнання та інструментів у Німеччині, тоді 

як їх дешевші аналоги виробляються в Україні. В таких умовах всі фінансові розрахунки замовників 

з недержавними підприємствами вестимуться лише через «Укрпротез», який отримає важелі 

керування, що є, неефективною схемою з точки зору подвійного оподаткування й веде до 

неринкових відносин. З огляду на те, як розгортаються події в країні, напрямок реабілітації, якому 

в нас ніколи не надавали належної уваги, потрібно вибудовувати. Протезно-ортопедичну галузь, яка 

пов'язана з медично-реабілітаційною допомогою, потрібно заради справді фахового керування 

підпорядкувати МОЗ України, оскільки Мінпраці не має спеціалістів із цих проблем. Ситуація 

свідчить про спроби монополізації галузі. Світова практика свідчить про негативний ефект для 

держави, коли кілька монопольних організацій наділені пільгами, бюджетним фінансуванням, їх 

продукцію включено до державних планів, тоді як всі інші вимушені виживати в нерівних, 

неринкових умовах. Галузь не зможе розвиватися та удосконалюватися в такому далекому від 

справжньої конкуренції середовищі.  

З метою забезпечення принципів вільної конкуренції та створення умов для функціонування 
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малого та середнього бізнесу на ринку протезно-ортопедичного обладнання, пропонується 

реалізувати принцип рівних можливостей, гарантований антимонопольним законодавством країни. 

З цією метою доцільно ввести випробувану в Польщі та Естонії, систему соціальних субсидій у 

вигляді векселя чи іншого платіжного документа для розрахунків. Ним має встановлюватись 

визначена «бюджетна» вартість виробу. Вподобавши щось краще й дорожче, інвалід міг би 

доплатити різницю в ціні. Це дасть змогу з одного боку забезпечити свободу вибору споживачу, а з 

іншого створити конкурентні умови на ринку протезно-ортопедичної продукції. 

 

 

Василишина О.В. 

Ст. гр. МОРм-13 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Т.В. Кулініч  

 

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ 

 

Припинення кризових явищ у аграрному секторі (АС) України та подальший прогрес у його 

розвитку можливий тільки за умови оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня 

механізації та електрифікації виробництва, введення в дію нових і реконструкції існуючих 

виробничих потужностей на основі залучення інвестицій [1, с. 88]. Саме тому основною проблемою 

реформування аграрного сектору в цілому є налагодження інвестиційного процесу, що дозволить 

не тільки вирішити проблему нестачі фінансових ресурсів у галузі, але й активізувати впровадження 

інновацій та підвищення на цій основі ефективності функціонування сільського господарства. 

Проблемам розвитку інвестиційних процесів на загальнодержавному рівні та на рівні окремих 

галузей присвячені наукові праці Пересади А.А., Майорової Т.В., Коваленка Ю.М., Майстро Р.Г., 

Гайдуцького А.П., Бакаєва Л.О. [1-3]. Водночас докладного вивчення вимагають проблеми 

залучення інвестицій в АС. 

Формування сприятливого інвестиційного клімату, збільшення обсягів інвестиції є передумовою 

поступового відновлення економічного зростання країни. Тому інвестиційна державна політика має 

базуватись на комплексному підході, що поєднує механізми розвитку інвестиційного потенціалу 

країни, її регіонів та галузей, насамперед АС. Водночас процес нарощення обсягів інвестицій в АС 

стримує ряд таких чинників, як: 

 непослідовна інвестиційна політика держави в АС із переважанням принципів залишкового 

виділення бюджетних коштів та недосконалість механізмів їх використання [2]; 

 нерозвинена інноваційна інфраструктура АС, надмірний знос і відсутність умов не лише 

розширеного, а й простого відтворення основних засобів; 

 монополізм переробників на ринках сільськогосподарської продукції та посередників, що 

зумовлює високі трансакційні витрати [3];  

 низький рівень дохідності сільськогосподарських підприємств і несприятливі умови для 

ведення малого бізнесу на селі; 

 недосконалий механізм економічних відносин між галузями АС, що призводить до низької 

рентабельності капіталу та недостатньої інвестиційної привабливості сектору, що негативно 

впливає на формування і розширене відтворення його матеріально-технічної бази. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. По-перше, необхідно відзначити низький 

рівень інвестиційної активності в аграрному секторі економіки України. Це пояснюється 

несприятливістю інвестиційного клімату в Україні загалом і в цьому секторі зокрема. Бар'єри і 

ризики для інвестицій в АС є надзвичайно високими. Вітчизняний АС потребує створення нових і 

модернізації діючих сільськогосподарських підприємств, що вимагає значних капіталовкладень на 

тривалий період. Тоді як інвестор переважно прагне отримати швидкий дохід з мінімальним 

ризиком. 

По-друге, для покращення інвестиційного клімату в аграрній сфері економіки України 

необхідно: а) вдосконалити законодавство, що регламентує діяльність і розвиток АС, та 

стабілізувати ситуацію в країні в цілому; б) дотримуватися економічних законів, насамперед законів 

вартості, грошового обігу, пропорційності; в) займатися підвищенням ефективності виробництва в 
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АС, чим забезпечити зростання фінансових накопичень та їх трансформацію в інвестиції; 

г) заохочувати підприємців працювати в АС. 

По-третє, потрібно почати розглядати не тільки реальні, але й фінансові інвестиції як важливі 

джерела ресурсів економічного зростання АС. Вирішення цих та інших питань дасть змогу 

раціональніше використовувати залучені кошти, контролювати їх рух і своєчасне повернення.  

Загалом, вагомими важелями регулювання розвитку інвестиційної діяльності в АС мають стати 

податкова, бюджетна, грошово-кредитна, антимонопольна, цінова та амортизаційна політика. 

Водночас виважена державна інвестиційна політика в аграрній сфері може стати одним з 

найголовніших напрямів виходу з фінансової і матеріально-технічної кризи, в яку потрапила 

українська аграрна економіка. 

 

1. Майстро Р.Г. Підвищення економічної ефективності виробництва молока на основі залучення 

інвестицій : дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / Р.Г. Майстро. – Харків, 2008. – 220 с. 

2. Гайдуцький А.П. Формування аграрного ринку — шлях до фінансової стабілізації та 

інвестиційної привабливості сільського господарства [Ел. ресурс] / А.П. Гайдуцький. — Режим 

доступу: magazine. faaf.org.ua/content/view/92/35/. 3. Пересада А.А. Управління інвестиційним 

процесом./ А.А. Пересада - К.: Лібра, 2010. – 472 с. 

 

 

Васьків І.О. 

Ст. гр. МОРм-22 

Науковий керівник – к.е.н, доц. І.І. Новаківський  

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Туристична індустрія займає важливе місце у національній економіці, оскільки при ефективному 

управлінні нею з'являється можливість здійснити вагомий внесок у економічний розвиток держави. 

Високий рівень ефективності діяльності підприємств туристичної сфери забезпечить створення 

нових робочих місць; знизить рівень безробіття та рівень виплат по ньому із державного бюджету; 

збільшить туристичні потоки та обсяги платежів до бюджету; підвищить рівень інтелекту та 

розвитку споживачів турпослуг, турпродуктів тощо. Ефективне функціонування індустрії туризму 

забезпечить залучення більшої кількості громадян до змістовного та інтелектуального відпочинку, 

до розширення власних знань про країни, культури, традиції різних країн, сприятиме розвитку 

інфраструктури території Львівської області тощо. 

Вигідне позиціонування компанії сфери гостинності в Інтернеті є однією з найважливіших 

складових її успіху. Більше того, відсутність веб-проекту у турфірми сприймається цільовою 

аудиторією як показник низького рівня підприємства, незалежно від реальної якості надаваних 

послуг. Це примушує усі сучасні турфірми створювати інтернет-проекти.  

Індивідуалізація та персоналізація відносин туристичних підприємств зі споживачами 

турпослуг, турпродуктів є вагомим фактором забезпечення їх прибутковості та економічного 

прогресу, що швидше буде досягнуто, коли модель системи якості управління процесом 

обслуговування зарубіжних споживачів у туристичних підприємствах зі зворотними зв’язками із 

споживачами буде впроваджена в практичну діяльність туристичних підприємств. Ці зміни 

представляються такими трендами: 

1. Стрімке зростання мобільного букінгу. Інтернет-видання Travel Daily News прогнозує, що вже 

через 3 роки, до початку 2017 року, 50% онлайн-бронювання в готельному бізнесі 

здійснюватиметься з мобільних пристроїв.  

2. Мультиекранний адаптивний дизайн сайтів для коректного відображення на будь-якому 

гаджеті.  

3. Онлайн-бронювання з допомогою відео.  

4. Зростання впливу соціальних мереж - трафік з соціальних мереж на сайти готелів постійно 

зростає. 

5. Зростання конкуренції та протистояння через vs сайти.  
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6. Зростання затребуваності Інтернет-ремаркетингу. Ремаркетинг «мітить» спеціальними 

мітками різні групи таких відвідувачів, щоб потім можна було проводити для кожної з них 

індивідуальну рекламну кампанію.  

7. Нарощування геотаргетування. Акцент на індивідуалізацію та перебудова контенту сайту 

готелю і рекламних повідомлень залежно від регіональної приналежності користувача різко 

збільшує конверсію. 

8. Глибоке використання web-аналітики. Оптимізація конверсії в інтернет-маркетингу - 

актуальне питання у всьому світі. Правильний підхід до своїх клієнтів в Інтернеті можна виробити 

шляхом збору даних, аналізу, прийняття рішення, обробки статистики. 

9. Зростання якості контенту, наявність корисного і зручного контенту приваблює більше число 

користувачів. 

10. Розвиток метапошуку у сфері туризму. У всьому світі відбувається вибухове зростання 

метапошукових туристичних сервісів (таких як Tripadvisor.com), які дозволяють проводити пошук 

відразу через декілька традиційних пошукових систем і порівнювати ціни. 

11. Гуглотренди: пошук продовжує розумнішати, вбудовуються все досконаліші інтелектуальні 

системи.  

Якісний інтернет-проект турфірми повинен володіти:  

 оригінальним, структурованим, лаконічним, правдивим, змістом;  

 продуманим дизайном, який відповідає тематиці сайту;  

 зручною навігацією для ефективного пошуку даних і швидкого переходу в необхідний розділ;  

 продуманою структурою з типовими сторінками.  

Такий Інтернет-проект у туристичних підприємствах забезпечить їм наступні переваги:  

 буде точно обчислено рівень якості процесів продажу відносно вимог споживачів щодо 

турпослуги/турпродукту;  

 буде зроблено якісніший аналіз отриманих даних та визначено більш точно основні причини 

відхилень;  

 буде визначено найоптимальніше рішення та забезпечено кращу його реалізацію тощо.  

 

1. Маркетинг туристских направлений в режиме он-лайн: стратегии информационной эры // 

Публикации Делового Совета Всемирной туристской организации. - М., 1999. - С.34–45.  
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Л.С. Лісовська  

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

 

В умовах сьогодення насиченості ринку рекламними послугами здивувати споживача стає все 

важче і важче. Саме це зумовлює необхідність впровадження інноваційних продуктів та технологій 

у сфері реклами, що також посилить ринкові позиції та конкурентоспроможність підприємства 

рекламної галузі. 

Рекламне агентство - це професійний колектив, що виконує виробничі та творчі функції, 

пов'язані із здійсненням рекламної діяльності. 

Поняття "конкурентоспроможність рекламного агентства" тісно пов'язане з поняттям 

"конкурентоспроможність продукції". Можливість агентства конкурувати на ринку безпосередньо 

залежить від конкурентоспроможності товару і сукупності економічних методів діяльності, що 

роблять вплив на результати конкурентної боротьби. 

Інноваційна реклама на сучасному етапі свого розвитку будується на використанні серйозного 

технічного забезпечення, новітніх комп'ютерних технологій і нестандартних способів донесення 

інформації про продукт чи послугу до споживача. 

Отже, інноваційні методи інформування споживача про той чи інший вид товару або послуги 
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дають можливість розширити ринок споживачів та підвищити попит на той чи інший товар або 

послугу.  

Одним з найбільш перспективних видів інноваційної реклами, що зарекомендувала себе за 

кордоном є 3D – реклама. Коли людина наближається до такого рекламоносія, зображення починає 

змінюватися з кожним кроком, залежно від кута огляду. Дослідження показують, що час 

спілкування з такою рекламою складає від 2 до 5 хвилин[4]. 

Новинкою стала 3D - реклама у журналі, яку запропонував виробник машинок Mini. Технологія 

наступна: потрібно відкрити рекламу в журналі, направити на неї веб-камеру, зайти на спеціальний 

сайт компанії, і на екрані з‘явиться точна 3D модель, якою можнаманіпулювати [1]. 

Також одним з найбільш перспективних видів інноваційної реклами є так звана технологія 

InDoor TV, тобто цілеспрямоване розміщення інформаційних повідомлень і матеріалів на 

відеоекранах, розташованих усередині приміщень та в громадських місцях. Фахівці стверджують, 

що на неї звертають увагу більше 90 % потенційних покупців [2].  

Ще один інноваційний і ефективний тип реклами – технологія інтерактивної взаємодії JustTouch. 

Працюючи на базі системи TouchScreen, вона дозволяє відслідковувати рух рук споживача і з їх 

допомогою управляти функціями меню. При цьому в поле зору покупця постійно потрапляє логотип 

рекламованого бренда. 

Ground FX – це надсучасна інтерактивна проекція, розроблена компанією GestureTek, яка 

дозволяє споживачеві не просто спостерігати за рекламним сюжетом, а й брати в ньому участь. 

Пройти мимо непоміченим неможливо: система зреагує на найменший рух [2]. 

Варто відзначити, що на ринку інноваційних рекламних послуг важливе місце займає 

голографічний екран, тобто спосіб одержання об'ємних зображень предметів на фотопластинці 

(голограмі) за допомогою когерентного випромінювання лазера[3].  

В Україні дані технології зустрічаються вкрай рідко, оскільки їх почали використовувати зовсім 

недавно. Найбільш застосовуваною стала технологія JustTouch. Її можна зустріти в супермаркетах, 

магазинах комп’ютерної техніки та мобільного зв’язку. 

Виходячи із вищевикладеного, можна стверджувати, що нові технології, у тому числі й 

багатовимірні, все ширше застосовуються у сфері рекламного бізнесу та маркетингу, що значно 

підвищує рівень конкурентної боротьби за споживача. 

Дослідження показують високу ефективність впливу інноваційних технологій у сфері реклами 

на прийняття рішення покупцями про здійснення покупки. Усе це ставить перед дослідниками у 

сфері рекламного бізнесу завдання, щодо більш детального та ґрунтовного вивчення такого явища, 

як інноваційні рекламні технології, а також можливостей і перспектив їх застосування у діяльності 

вітчизняних підприємств. 

 

1. 3D реклама в звичайному журналі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

cikavo.com/article/10645.html. 2. Березина Ю. Инновационныерекламныетехнологии / Березина Ю. // 

ПродвижениеПродовольствия. Prod&Prod. – 2009. – № 10–11 (12–13). 3. Вікіпедія «Голографія» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Голографія. 4. Як споживачі 

стають рекламними агентами бренду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

forbes.ua/ua/opinions/1372876-yak-spozhivachi-stayut-reklamnimi-agentami-brendu 
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

(НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВЩИНИ) 

 

Умовою успішної реалізації інноваційної стратегії підприємства і, як наслідок, забезпечення його 

конкурентоспроможності є ефективне формування і використання інноваційног потенціалу, який 

доцільно розглядати в сукупності з інвестиційним, оскільки вони знаходяться в тісному 

взаємозв’язку.  
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Інноваційно-інвестиційний потенціал розглядають як систему інноваційно-інвестиційних 

ресурсів, факторів та умов, що створюють можливості для здійснення інноваційно-інвестиційної 

діяльності, акумулювання та освоєння інвестиційних коштів з метою забезпечення інноваційного 

розвитку та досягнення конкурентних переваг [1]. 

Актуальним для підприємств постає кількісна оцінка інноваційно-інвестиційного потенціалу, 

яка дає можливість отримати узагальнююче уявлення про стан даного виду потенціалу і на його 

основі виявляти недоопрацювання і розробляти напрями покращення. 

На основі аналізу наукової літератури і власних досліджень було сформовано комплекс 

показників для оцінювання рівня інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств: оборотність 

інвестованого в розвиток капіталу, рентабельність інвестицій, обсяг впроваджених нових 

технологічних процесів, обсяг освоєних інноваційних видів продукції, частка реалізованої 

інноваційної продукції в обсязі промислової, коефіцієнт співвідношення нематеріальних активів і 

основних засобів. Показники розраховано на основі даних діяльності десяти підприємств легкої 

промисловості Львівщини: ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок», ПАТ «Льонокомбінат 

«Старосамбірський», ПАТ «Золочівська швейна фабрика», ПАТ «Городоцька швейна фабрика», 

ПАТ «Трикотажна фірма «Промінь», ПрАТ «Львівська перо-пухова фабрика», ПрАТ «Стрийська 

швейна фабрика «Стрітекс», ПАТ «Вірність», ПрАТ «ВАТ Калина» та ПАТ «Троттола».  

Для усунення різномірності показників їх було стандартизовано, а рівень інноваційно-

інвестиційний потенціалу кожного підприємства оцінено за допомогою інтегрального коефіцієнта 

[2].  

Формування рекомендацій щодо покращення використання інноваційно-інвестиційного 

потенціалу потрібно проводити для кожного підприємства або для груп подібних за рівнем 

потенціалу підприємств. Запропоновано групувати підприємства легкої промисловості за рівнем 

значення інтегрального коефіцієнта інноваційно-інвестиційного потенціалу (низький, середній і 

високий) і за допомогою кластерного аналізу (виділено на основі аналізу даних для аналізованих 

підприємств легкої промисловості два кластера: підприємства, які значну увагу приділяють 

введенню інновацій і містять у складі майна нематеріальні активи і підприємства, які пасивно 

вводять інновації, і в які майже не залучаються інвестиції). 

Аналізовані підприємства попали у три групи: ПрАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс», 

ПАТ «Троттола» (високий рівень, активно вводять інновації) доцільно співпрацювати з 

національними і міжнародними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими і 

випробувальними інститутами; створювати відділи на підприємстві, які відповідають за 

розроблення і впровадження інновацій; шукати нові джерел фінансування інноваційної діяльності. 

ПАТ «Вірність», ПАТ «Городоцька швейна фабрика», ПАТ «Золочівська швейна фабрика» 

(низький рівень, пасивно вводять інновації) потрібно запозичувати досвід у підприємств, які 

широко освоюють виробництво інноваційної продукції. Решта підприємств (середній рівень, 

пасивно вводять інновації) повинні взаємодіяти з навчальними закладами у сфері розробок 

інноваційної продукції, зразків; запозичувати досвід у активних підприємств і активізувати 

освоєння виробництва інноваційної продукції.  

 

1. Юхновський І.В. Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: 

основні підходи та напрями формування [Електронний ресурс] / І.В. Юхновський. – Режим 

доступу: ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/2_2010/159-171_2'10_-17.pdf. 2. Самко О.О. Оцінка 

туристичного потенціалу регіону та рівня його використання [Електронний ресурс] / О.О. Самко. 

– Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2010_7_4/41.pdf.  
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

На сучасному етапі сталий розвиток агропромислового комплексу і соціально – економічне 

зростання країни залежить від стану зернового господарства, яке займає чільне місце в його 

структурі. Одним із чинників, які гальмують підвищення ефективності виробництва 

конкурентоспроможної продукції виступає відсутність ведення більшістю сільськогосподарських 

підприємств інноваційної діяльності. 

Зерновиробництво і зерновий ринок є активною складовою сільськогосподарського 

виробництва, базисом економічного благополуччя [4, с.4]. 

Проблеми неефективності зернового господарства значною мірою пов’язані із фінансовими 

аспектами діяльності виробників, які продиктовані ринковими умовами. Загальновідомо, що для 

того, щоб фінансові проблеми були мінімальними, ринок повинен визнати продукцію, лише в цьому 

випадку вона може бути реалізована з прийнятним для виробника фінансовим результатом [4, 

с.102]. 

У свою чергу інноваційний розвиток зерновиробництва можна трактувати як сукупність 

відповідних організаційно-економічних та техніко-технологічних заходів, спрямованих на 

здійснення інноваційних процесів і прискорення науково-технічного розвитку виробництва зерна, 

що ґрунтується на запровадженні прогресивних техніко-технологічних, організаційно-економічних 

та управлінських рішень щодо збільшення й поліпшення якості зернопродукції, підвищення 

ефективності та конкурентоспроможності її виробництва. 

Для успішного функціонування інвестиційного процесу у сільськогосподарських підприємствах 

потрібно забезпечити формування достатньо високого рівня інвестицій з власних та залучених 

коштів за допомогою прямих і непрямих важелів державного регулювання, а також залучати не 

лише вітчизняних, а й іноземних інвесторів. 

В сучасних умовах технічні засоби, що використовуються у зерновиробництві, потребують 

оновлення та удосконалення. Відсутність фінансових ресурсів стримує впровадження нових 

технологій та сільськогосподарської техніки. Поряд з цим важливим кроком є підвищення 

кваліфікації трудових ресурсів, задіяних у зерновиробництві, як підстави для ефективного 

проведення технологічних операцій та експлуатації технічних машин і знарядь. Основною 

проблемою даного ринку є нестабільність валових зборів. Однією з причин сільськогосподарських 

підприємств не одержати запланованих обсягів виробництва виступають погодні умови. Саме тому 

головним завданням сільськогосподарських підприємств є інноваційний, технічний та 

технологічний розвиток зернової галузі. Проте інноваційний розвиток не можливий без 

інвестиційного забезпечення. 

Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств здійснюється з різних джерел 

фінансування. Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є: кошти Державного 

бюджету України;кошти місцевих бюджетів;власні кошти спеціалізованих державних і 

комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;власні чи запозичені кошти суб’єктів 

інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) фізичних і юридичних осіб;інші джерела, не заборонені 

законодавством України [1]. 

Для ефективної інноваційної політики в сільськогосподарських підприємствах необхідно 

сформувати систему моніторингу інноваційного потенціалу регіону, створити регіональну систему 

підтримки і розвитку інноваційної діяльності, скоординувати діяльність організацій, що здійснюють 

інноваційну діяльність, сприяти розвитку інтелектуального та кваліфікаційного потенціалу 

населення регіону. 

Отже, ефективність господарської діяльності підприємств залежить від ряду чинників, 

визначальними серед яких є інвестиційне забезпечення та розвиток інноваційної діяльності.  

 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-ІV// від 04.07.2002р. 2.Комплексна галузева 
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програма «Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року»/Наказ Мінагрополітики від 

23.10.2007р. — № 757/101 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: minagro.gov.ua/ru/node/4132 3. 

Саблук Р.П. Фінансові проблеми розвитку ринку зерна в Україні / Р.П. Саблук, О.Г. Шпикуляк // 

Економіка АПК.- 2008. - №12. - С. 69 - 75. 4.Формування і розвиток ринку зерна в Україні / О.Г. 

Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, Р.П. Саблук та ін. – К.:ННЦ ІАЕ, 2008. – 190 с. 
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МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ 

ФОНДІВ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ СП «ГАЛКА ЛТД») 

 

Проблема ефективного використання основних виробничих фондів (ОВФ) залишається 

актуальною для вітчизняних підприємств, починаючи з їх приватизації у 90-х рр. минулого століття. 

До того ця проблема перекривалася плановістю радянської економіки, що дозволяло тодішньому 

керівництву не сильно перейматись раціональним виробництвом та низькою собівартістю ОВФ. У 

ринкових умовах ця проблема знову загострилася, тим більше, що після підписання асоціації з ЄС 

перед великими національними підприємствами постала проблема збереження 

конкурентоспроможності їх товарів та послуг. А серед головних способів забезпечення 

раціональної роботи будь-якого виробництва розглядають передусім ефективне використання 

основних засобів.  

Заходи щодо підвищення ефективності використання основних засобів підприємства можна 

згрупувати за двома напрямками: інтенсивні та екстенсивні [1].  

Серед сучасних інтенсивних заходів підвищення ефективності використання ОВФ переробних 

підприємств, на нашу думку, на особливу увагу заслуговують такі: технічне переозброєння на базі 

комплексної автоматизації та впровадження гнучких виробничих систем; заміна застарілої техніки, 

модернізація обладнання; ліквідація вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях 

підприємства; механізація допоміжних та обслуговуючих виробництв; розвиток винахідництва та 

раціоналізаторства. 

Тоді як до найбільш ефективних екстенсивних заходів щодо використання ОВФ переробних 

підприємств, на нашу думку, на особливу увагу заслуговують такі:  

1. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок: ліквідації незадіяного 

обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація тощо); скорочення строків ремонту 

обладнання; зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін. 

2. Покращення організації та управління виробництвом, а саме: прискорення досягнення 

проектної продуктивності введених в експлуатацію основних фондів; впровадження наукової 

організації праці та виробництва; покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 

вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп'ютерної техніки; розвиток 

матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню ефективності виробництва. 

На основі обраної виробничої стратегії підприємства переробної промисловості формується 

сукупність заходів для підвищення ефективності використання ОВФ, для реалізації яких 

пропонуємо використати відповідний механізм. Так, із урахуванням виробничого плану для одного 

із типових переробних промислових підприємств - СП «Галка ЛТД» [2] - нами пропонується у 

першу чергу впровадити механізм збільшення тривалості роботи машин та обладнання (рис. 1).  

У подальшому регулюванні виробничо-господарської діяльності СП «Галка ЛТД», як типового 

представника вітчизняної переробної промисловості, можуть бути застосовані інші запропоновані 

комбінації заходів більш екстенсивного та інтенсивного використання ОВФ. 
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Рис.1. Механізм ефективного використання ОВФ СП «Галка ЛТД» 

 

1. Кузьмін О.Є. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем 

менеджменту : монографія / О.Є. Кузьмін та ін. – Львів: Вид-во НУ "ЛП", 2005. – 335 с. 2. 

Виробничий план СП «Галка ЛТД» на I квартал 2014 р. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ І У 

ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

 

Застосування інформаційних, автоматичних систем збору інформації в діяльності є запорукою 

успіху. Вже давно, навіть незначне підприємство не уявляє своєї діяльності без інформаційних 

систем. З нашим розвитком технологій, це є просто неможливо! Неможливо, без допомоги 

технологій самотужки опрацьовувати, перевіряти і фільтрувати всю інформацію, яка оточує 

підприємство. І зараз цього і не потрібно, адже усе це виконують автоматично інформаційні 

системи. 

Такі інформаційні - автоматичні системи впливають на екологію. Проте, це не лише негативний 

вплив. Багато в чому подібні автоматичні системи рятують життя людей і цьому є практичні 

підтвердження. Актуальним сьогодні залишається проблема порятунку нашої екології, багато 

компаній намагаються зробити свій бізнес екологічним [1, ст. 15]. Але світ не зупинився на цьому, 

прийшов час показати, що в змозі зробити автоматичні системи збору інформації.  

На основі практичного досвіду були досягненні наступні результати щодо порятунку екології, 

внаслідок використання автоматичних інформаційних систем збору інформації. Наприклад, 

врятовано тисячі людей в Голландії, внаслідок використання дамб, що автоматично опускають свої 

конструкції, коли можливе затоплення з місцевих рік, затримуючи увесь потік руйнівних вод. А в 

Нідерландах винайшли машини, які містять системи збору інформації щодо інших машин, які є на 

дорозі. Під час руху такі автомобілі запобігають аваріям, адже при можливому «контакту», 

автоматично зупиняються. Такі авто є дуже екологічними, адже заощаджують пальне, бо не 

потребують зупинки на світлофорах, автоматично приходить на датчик який колір показує 

найближчий світлофор. І наступний приклад – це майже втілений в життя проект – «місто на воді» 

- аби врятувати жителів від ураганів інженерами було вирішено збудувати нове місто. Інженерне 

рішення, яке підійде плавучому місту – це автоматичні водні судна, бо в відкритому морі панує 
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беззаконня і є можливим напад піратів. Тому першим кроком є розміщення навколо Нового Орлеану 

плаваючих суден, які дозволяють заздалегідь виявити загрозу і зможуть дати опір піратам ще за 

десятки кілометрів. 

Отже, сучасні технології дають змогу обійти безліч проблем, які просто існують і ускладнюють 

наше життя. Це ми бачимо на вище зазначених прикладах і на основі аналізу даних щодо викорис-

тання інформаційних систем в Україні, було виведено наступні проблеми [2, ст. 32]: 

 недостатня технологічна база; 

 відставання в розвитку з технології автоматичного збору порівняно з розвинутими країнами; 

 недостатній досвід у даній діяльності; 

 недостатнє фінансове забезпечення підприємств щодо комп’ютеризації процесів; 

Спосіб вирішення поставлених проблем: здобуття навиків на основі вивчення досвіду 

розвинутих країн при використанні автоматичних систем збору інформації; обмін технологічними 

результати з іншими країнами; кваліфікація персоналу у даній діяльності; орієнтація у діяльності 

більше на цілі природи, ніж на особисті. 

Оцінивши ситуацію в України загалом, стає зрозумілим, що екологічне питання стоять на 

другому місці, ніхто не звертає уваги на подібне. У нас гостро стоїть питання про забруднення 

повітря, затоплення земель скоро приведуть до небажаних результатів. Тому вирішення потрібне 

саме зараз, автоматизація процесів збору інформації призведе до ефективності, швидкості і 

правильності прийняття управлінських рішень, бо людина може, а машина – ні.  

Але ми маємо на увазі не повторення того, що зробили інші країни, а слід окремо досліджувати 

ситуацію, що склалася у нас в державі і вже на основі проведених досліджень вирішувати як 

ефективніше і доцільніше вирішити проблему через використання автоматизованих систем збору 

інформації. Бо автоматизовані системи – це наше майбутнє, без яких неможливо наскільки швидко 

і правильно реагувати на інформацію, щоб прийняти найоптимальніше рішення. 

 

1. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи / Б. Будзан. – К.:Наукова думка, 

20012.- 236 с. 2. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерна техніка в менеджменті: Навч. 

посіб. / Вовчак І.С. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 354 с.  
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ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Екологічна ситуація в світі є однією із основних сучасних проблем людства, оскільки 

екстенсивний розвиток господарства при практичному ігноруванні його впливу на навколишнє 

природне середовище зумовив сучасну екологічну кризу, яка протягом XX ст. переросла з 

локального рівня в глобальний. Таким чином, велику увагу слід приділити заходам, спрямованим 

на вирішення даних проблем. Зокрема, актуальності набуває впровадження у виробничу діяльність 

промислових підприємств екологічних інновацій.  

Екологічна інновація – це результат творчої діяльності, що спрямована на розробку, створення 

та впровадження нововведень у вигляді нової продукції, технології, методу, форми організації 

виробництва, що безпосередньо або опосередковано сприяє зниженню впливу виробництва та 

споживання на навколишнє середовище та вирішенню екологічних проблем [1].  

Екологічні технології у всьому світі є галуззю, що швидко зростає. Основними ринками 

екологічних інноваційних товарів є: виробництво та накопичення енергії; енергозбереження; 

економне використання сировини та матеріалів; екологічність транспорту; раціональне 

використання водних ресурсів; сонячне охолодження [2]. 

На сьогоднішній день сегмент світового ринку екологічних технологій складає близько 1000 

млрд. євро в рік, 45% цього сегменту займають технологічні рішення в галузі енергозбереження. 

Економічне зростання сегменту ринку екологічних технологій складає близько 5,4% в рік і за 
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оцінками експертів до 2020 року складатиме 2200 млрд. євро в рік [3]. 

В умовах виходу України на світові ринки торгівлі та інтеграції до ЄС постає питання 

екологізації всіх сфер людського життя, тому забезпечення екологічної та економічної ефективності 

виробництва, а також постійне його вдосконалення є важливими завданнями для нашої держави. 

Як відомо, українське виробництво на сьогодні не має замкнутого характеру, тобто відходи 

виробництва постійно забруднюють навколишнє середовище [4]. Тому перехід виробництва на 

інноваційні маловідходні, безвідходні та екологічно безпечні технології є одним із шляхів 

вирішення даної проблеми. 

Необхідно зазначити, в Україні існує ряд проблем, що супроводжують процес впровадження 

екологічних інновацій у виробничу діяльність промислових підприємств. До них можна віднести: - 

неспроможність структури економіки і механізму господарювання ефективно використовувати 

високий інноваційний потенціал України; - проблема підприємництва (низький рівень 

підприємницької активності вітчизняних суб’єктів господарювання, особливо, в складних, 

наукомістких видах бізнесу); - проблема фінансового забезпечення інноваційної діяльності збоку 

держави; - труднощі у визначенні навантаження, які чинять виробництво та продукція на довкілля; 

- зростання кількості інновацій і скорочення часу їх впровадження [5]. 

Отже, впровадження екологічних інновацій сприяє якісному поліпшенню організації 

виробництва, зниженню негативного впливу роботи підприємств на навколишнє середовище, 

дозволить споживачам отримати екологічно чисті товари. Крім цього, запровадження даного виду 

інноваційної активності дозволить досягнути економічного, соціального, екологічного ефекту. 

Тому розвиток економіки України та розв'язання існуючих еколого-економічних проблем має 

ґрунтуватися на екологічно орієнтованій інноваційній діяльності. 
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– шлях розвитку ринку екологічно чистих товарів / О.В. Бєляковаа // Маркетинг і менеджмент 

інновацій. – 2013. – № 4. – С. 268–272. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ERP-СИСТЕМ НА УКРАЇНСЬКИХ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сьогодні найбільш характерними тенденціями в усіх сферах промисловості для підприємств є: 

1) збільшення номенклатури продукції, яка виробляється; 2) збільшення кількості споживачів 

продукції та постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих; 3) необхідність підвищення 

якості продукції, зниження її собівартості з метою збереження конкурентоздатності; 4) необхідність 

оптимального управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками [1]. 

Однією з основних можливостей підвищення ефективності виробничого процесу залишається 

його автоматизація. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства 

можливе тільки в тому випадку, якщо управління виробничими процесами на всіх ієрархічних 

рівнях буде узгоджене. Це досягається завдяки використанню автоматизованих систем управління 

виробництвом. Таким прикладом є ERP–система[5]. 

Концепція ERP– це результат розвитку MRPII, вона дозволяє контролювати як виробничі, так і 

всі інші ресурси підприємства. Система MRPII складається з таких функцій: планування 



Кафедра менеджменту організацій 

80 

виробництва, формування календарного плану виробництва, планування потреби в матеріалах, 

планування збуту, планування фінансових потоків. Вихідні дані від цих систем об’єднуються з 

фінансовим звітам, к бізнес-планом, звітом про виконання закупівель, планом відвантаження, 

прогнозом запасів у вартісному виразі[2]. Досягнення вказаних цілей можливе за рахунок 

виконання системою наступних завдань: 1) забезпечення комплексного автоматизованого обліку в 

усіх сферах діяльності підприємства в межах єдиної інформаційної бази; 2) прогнозування та 

моделювання діяльності; 3) створення єдиного інформаційного простору; 4) підвищення 

оперативності збору, передачі і обробки інформації; 5) покращення продуктивності праці 

персоналу, за рахунок звільнення його від ручних робіт; 6) отримання доступу керівництва 

підприємства до всіх інформаційних ресурсів системи. 

При запровадженні іноземних автоматизованих систем, вітчизняні підприємства стикаються з 

певними перешкодами, зокрема: 1) неготовність підприємства до впровадження. Для ефективного 

впровадження системи в 90% випадків необхідно серйозно реорганізувати бізнес-процеси. 

Функціональність західних систем найчастіше формується за рахунок використання найкращих 

зарубіжних практик, бізнес-процеси яких зазвичай кардинально відрізняються від українських; 2) 

неякісне управління процесом впровадження; 3) виявлення в процесі впровадження нестачі засобів 

внаслідок нечіткої цінової політики з боку постачальника. Нажаль, більшість постачальників 

використовують політику заниження витрат на впровадження програмного забезпечення. 

Національними особливостями впровадження ERP-систем є: 1) фактична відсутність галузевих 

стандартів у сфері управління бізнес-процесами; 2) недостатній рівень компетентності керівників 

підприємств у сфері інформаційних технологій; 3) вибір неоптимальних рішень у сфері 

автоматизації системи управління [5]. 

Отже, головне завдання ERP-системи – досягти оптимізації усіх вищезазначених процесів. 

Суттєвою ознакою ERP вважається рівень інтегрованості системи в роботу компанії. Основна 

вигода від впровадження ERP-системи є формалізування процесів. Це мінімізує ймовірність 

помилок. Крім того, ERP містять систему безперервного контролю й оперативного регулювання 

виробництва з метою забезпечення виконання плану відповідно до розробленого календарного 

графіку [4]. 

Можна зробити висновок, що в умовах трансформації економіки України доводиться працювати 

у жорстких конкурентних умовах. Проте впровадження КІС надає підприємству значну 

конкурентну перевагу. Впровадження ERP-систем є одним з перспективних напрямів переходу 

вітчизняного виробництва на інноваційний шлях розвитку. Воно допомагає підприємству 

вирішувати наступні завдання: 1) підвищити конкурентоспроможність продукції; 2) збільшити 

інвестиційну привабливість підприємств; 3) розширити ринки збуту продукції; 4) створити нові 

високопродуктивні виробництва.  

Нажаль, виникає багато перешкод на шляху до ефективного використання інтегрованого 

управління ресурсами підприємства, зокрема: 1) висока вартість програмних продуктів і тривалість 

їх упровадження; 2) необхідність реорганізації бізнес-процесів при впровадженні зарубіжного 

програмного забезпечення; 3) недосконалість вітчизняного програмного забезпечення; 4) 

відсутність дієвого механізму інвестування інноваційних змін на макрорівні.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАННИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

У сучасному ринковому середовищі формується, передається та зберігається значний обсяг 

інформації. Інформація є не тільки супроводжувальним потоком матеріального чи фінансового 

потоків, а стає сама товаром. Розробка та формування маркетингової стратегії починається зі збору 

та оброблення інформації про потреби споживачів, кон'юнктуру ринку. Тому значення інформації 

у маркетингу є надзвичайно важливою [1]. 

Одним із найпопулярніших шляхів розквіту міст у Європі є розвиток туристичного кластера. 

Наприклад у місті Барселона ( Іспанія ) мешкає близько півтора мільйона осіб, у місті сотні 

історичних пам’яток. До 1980-х років Барселона була малопривабливою для туристів — місто було 

брудне і занедбане. Проте, з початку 1980-х років влада міста започаткувала ряд програм, націлених 

на розвиток туризму та міської інфраструктури. Програми включали також промоційну кампанію 

по всьому світі, розширення готельно-ресторанної бази. Саме це і стало початком всесвітньої 

популярності і заможності міста як туристичного центру. Місто Львів має набагато більший 

потенціал розвитку, оскільки в ньому переплітаються кластери туризму та інформаційних 

технологій, що в свою чергу, дає змогу швидше розвиватися місту. На даному етапі розвитку місто 

Лева приймає понад півтора мільйона туристів за рік, займає провідні місця в топ-десятці 

найпривабливіших міст Європи, пишається репутацією столиці української ІТ-індустрії.  

Одним із потужніших джерел та каналів передачі інформації є Інтернет. Сьогодні більшістю 

учасників ринку власний інтернет-ресурс сприймається як обов'язковий засіб комунікації для 

просування товарів та послуг на ринок. Проте сучасний споживач не хоче витрачати свій час на 

пошук та порівняння інформації про потрібні товари та послуги на різних сайтах: він прагне в 

одному місці швидко знайти усі доступні на цей момент на ринку пропозиції та порівняти їх основні 

характеристики. У зв'язку з цим зростає популярність спеціалізованих порталів, які пропонують такі 

послуги[2]. 

Сьогодні інтернет-мережа - це одне із основних джерел отримання інформації як для 

підприємств, так і для кінцевих споживачів товарів і послуг За даними дослідження Київського 

міжнародного інституту соціології, кількість користувачів Інтернету в Україні зросла з 32 % у 

березні 2012 р. до 43 % - лютому 2013 року. Проникнення Інтернету в малих містах зросло з 24 % у 

березні 2012 року до 30 % - лютому 2013 року [3]. 

На інтернет-порталах розміщують банери, оголошення та інформацію про фірми, їх товари чи 

послуги. Для прикладу, у Львові створення сайту коштує від 400 дол. США. Просування сайту в 

пошукових системах від 300 дол. СШA в місяць. Своєю чергою, розміщення повної інформації про 

господарство на спеціалізованому порталі коштує в середньому 240 грн. за квартал. 

Спеціалізовані інтернет-портали є дієвим інструментом донесення інформації про пропозицію 

ресторанного господарства цільовій аудиторії, оскільки нові споживачі звертаються насамперед до 

них, а вже потім перевіряють чи уточнюють інформацію про пропозицію господарства з інших 

джерел.  

У ресторанній галузі існує кілька спеціалізованих інтернет-порталів, відповідно перед 

підприємством постає проблема вибору оптимального варіанта для розміщення інформації про себе. 

При виборі інтернет-порталу рекламодавець повинен звернути увагу на кількість відвідувачів цього 

порталу та регіональне розташування цих відвідувачів; потрапляють відвідувачі на сайт через 

пошукові сервери чи "напряму" (є постійними користувачами); скільки часу відвідувачі 

затримуються на сайті і чи переходять з порталу на сторінки підприємств, що розмістили на ньому 

інформацію. Подальших досліджень потребує розробка інтегральних показників оцінки 

спеціалізованих інтернет-порталів ресторанних господарств. 

 

1. Кобзарев О. Львівяни починають і перемагають або чому варто втілювати стратегію вже 

сьогодні / О. Кобзарєв, С. Шепіляк, А. Пундар та ін. – Львів: Інститут міста, 2010 – 120с. 
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2. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу / 

С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - №4. – Т.ІІ. – С. 64-74. 3. КМІС: за 

2012 рік українська інтернет-аудиторія виросла на 34% [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
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БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ 

 

Сьогодні банки у розвинутих країнах практично вже вичерпали можливості зростання як 

органічного, тобто за рахунок звичних внутрішніх джерел, так і за рахунок злиттів та поглинань. 

Таким чином, для забезпечення самозбереження та розвитку у банківських інститутах об’єктивно 

виходить потреба у формуванні нового, інноваційного мислення. Будь-які аспекти діяльності банків 

у сучасних умовах є сферою впровадження інновацій: розробляються нові банківські продукти та 

послуги, фінансові інструменти та технології обслуговування, змінюються організаційні структури 

та бізнес-процеси кредитних організацій, застосовуються інноваційні канали збуту та методи 

реклами. Варто зауважити, що у сучасних умовах розвиток банківського бізнесу нерозривно 

пов’язаний з автоматизацією, впровадженням новітніх технічних засобів 

Основною причиною виникнення інновацій у банківській сфері, на нашу думку, як і в інших 

галузях економіки, є перспектива отримання прибутку. Проте сприятливі умови виникнення 

банківських інновацій створюються, перш за все, змінами зовнішнього банківського середовища. 

Вважаємо, що існує ряд причин, які обумовлюють необхідність запровадження інновацій в 

банківську діяльність, зокрема це [1, с. 93]: необхідність забезпечення прибуткової діяльності банку, 

причому не лише у короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі; спроможність банківської 

установи генерувати нові потоки доходів за рахунок упровадження інноваційних продуктів, високої 

якості обслуговування клієнтів, що забезпечується саме реалізацією інноваційних рішень, що 

відрізняє банк від його конкурентів; бажання банківських установ створити й підтримувати імідж 

сучасного динамічного інституту, який чутливий до змін потреб клієнтів, зацікавлений у розв’язанні 

їх фінансових проблем, забезпечує комфортне і доступне обслуговування; кардинальні зрушення у 

структурі і характері потреб споживачів фінансових послуг, які відбуваються в останні десятиліття. 

Сьогодні найбільшого поширення в банках набули такі види інноваційних змін [2, с. 101]: зміна 

структури та вигляду банківської установи: багатоканальна діяльність з поєднанням нових і 

традиційних технологій та інструментів, самообслуговування, дистанційне обслуговування, 

телефонні центри; віртуальні банківські та фінансові технології: управління банківськими 

рахунками, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладання договорів; комплексне 

використання нових інформаційних та комунікаційних технологій для електронного та змішаного 

(традиційного і нового) маркетингу; нові можливості внутрішнього контролю та аудиту; зміни у 

кваліфікації робітників: продукт менеджер, консультант, спеціаліст з трансакцій та консультацій. 

Наразі банківський інтернет-сервіс на Заході є одним з найбільш динамічних сегментів 

електронної комерції. Всього сьогодні у світі нараховується понад 1500 банків, що надають своїм 

клієнтам можливість доступу до рахунку через Інтернет. 

Специфічною рисою України, на думку банківських спеціалістів, є те, що тут розвиток ринку 

інноваційних банківських продуктів стримує відсутність попиту на них. Багатьом українським 

споживачам у принципі чуже сприйняття банку як фінансового радника і консультанта, тому 

українські банки, як і банки інших пострадянських країн, більшою мірою концентруються на 

інноваціях, що спрямовані на створення нових потреб, активно запозичуючи при цьому зарубіжний 

досвід. Також характерним для банківських інновацій в Україні є те, що вони найчастіше 

створюються на вимогу корпоративних клієнтів. При цьому основна увага приділяється не новизні 

продукту, а його унікальності для клієнта, підвищенню зручності та привабливості для клієнта [3, 

с. 78]. 

Банківська система України зараз знаходиться на етапі розвитку. Вона повільно, але все ж 
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впроваджує в свою діяльність інноваційні продукти. То ж, якщо вона і далі триматиме цей курс, то 

українські банківські установи зможуть стати конкурентоспроможними на міжнародному ринку 

банківських послуг. 

 

1. Єгоричева С.Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій / С.Б. Єгоричева // Фінанси України. 

– 2010. – №8. – С. 84–95. 2. Поповенко Н.С. Інноваційні процеси у банківській справі / 

Н.С. Поповенко, Н.Б. Марченко // Економічний простір. – 2008. – № 15. – С. 99–104. 3. Румянцев А. 

Private banking – эксклюзив для миллионеров / А. Румянцев // Финансовый директор. – 2006. – №5. – 

С. 75–80 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Процес створення організації, підприємства, корпорації - складається з двох взаємопов`язаних 

процесів: утворення виробничо-управлінської структури, яка забезпечує генерування потоків 

інформації і утворення структури, завданням якої буде керування ними. 

Однією з найважливіших причин малої ефективності автоматизованих систем є недостатнє 

організаційне забезпечення, впровадження та експлуатація їх. Поштовхом для нової технології 

роботи з інформацією та документами стала поява на робочих місцях менеджерів персональних 

комп’ютерів, формування обчислювальних мереж підприємств. Проте для впровадження нової 

технології потрібно певні підготовлені умови. При переході на кожний наступний технологічний 

етап, частина застарілою технології в будь якому випадку залишається. 

Керівництво більшості сучасних підприємств розуміє важливість організаційного забезпечення 

для впровадження автоматизованих корпоративних систем. Нині на ринку є безліч програмних 

продуктів призначених для офісного використання. Замовнику дуже важко обрати потрібну йому 

програму, бо відомості про це програмне забезпечення містять головним чином рекламний 

характер. На сьогоднішній день немає такого вітчизняного методичного документа, що зміг би 

допомогти у виборі автоматизованої системи. 

Виділяють три головні етапи створення управлінських процесів і систем автоматизації процесів 

ДЗУ загалом. Часто їх називають передпроектними, проектними і післяпроектними. 

Передпроектний етап(який також називають етапом організаційної підготовки) - поділяють на 

декілька складових частин. Основною частиною цього етапу є стадія усвідомлення потреби в 

нововведенні, стадія підготовки і прийняття управлінського рішення, своєчасність і достатня 

обгрунтованість є важливою складовою результативності наступних етапів. 

Найважливішою складовою передпроектного етапу є експертний аналіз документної діяльності 

організації, аналіз стану діловодства й визначення потрібного ступеня реорганізації. Для того, щоб 

кваліфіковано можна було говорити про структуру справочинного обслуговування, функціях 

документаційного забезпечення, необхідно детально розібратися в завданнях і цілях організації, 

адже це є основні дії, для того щоб дізнатися що потребує автоматизації. Для цього на стадії 

експертного обстеження детально аналізується структура організації, основні функції і завдання 

працівників, а також сформована практика взаємодії між керівництвом і виконавцями, система 

обробки й руху документів. 

При проведенні етапу обстеження не тільки аналізують і виявляють дійсний стан речей, а й 

розробляють пропозиції з оптимізації процесів управлінських і ДЗУ.  

Далі потрібно впорядкувати документообіг, і зайнятися розробкою раціональних документ них 

потоків. Важливо також, підтримувати бізнес-процеси, впорядкувати інформаційні потоки. 

Отже, найважливішою складовою етапу впровадження та організаційного забезпечення в цілому 

на підприємстві є нормативне забезпечення переходу на нову технологію, і вона передбачає такі 

заходи: 

- розробка детальних інструкцій для користувачів системи; 
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- розробка нових нормативних документів або внесення відповідних змін у діючі; 

- визначення прав доступу певних посадових осіб до інформації і - внесення відповідних змін до 

положення про охорону комерційної таємниці; 

- юридично затвердити перехід на нову технологію виданням наказу. 

 

1.Круковський М.Ю. Рішення електронного документообігу / М.Ю. Круковський. - К.: Азимут-

Україна, 2006. - 112 с. 2. Філіпова Л.Я. Системи управління електронним документообігом: загальні 

поняття термінології, організації, технології (зарубіжний досвід) / Л.Я. Філіпова // Вісник 

Книжкової палати. - 2001. - № 4. - С. 15-18. 
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ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

На сьогодні розвиток світової економіки невід’ємно пов’язаний із зростанням темпів 

виробництва і споживання енергії. На це впливають такі фактори, як: розвиток транспорту та 

телекомунікацій, збільшення світового товаровиробництва, розробка віддалених родовищ корисних 

копалин, ріст споживання енергії у побуті, технічне переозброєння тощо. Проблема зростання 

залежності країн, регіонів і окремих суб’єктів господарювання від джерел енергії стає гострішою 

рок від року. Фактично її супроводжують процеси зростання економічної, фінансової, політичної і 

соціальної енергозалежності. В умовах загального прискорення процесів соціально-економічного 

розвитку і загострення різноаспектної проблеми паливно-енергетичної залежності країн світу 

споживання енергії зростає, її запаси знижуються, і виникає потреба у застосуванні нетрадиційних 

джерел енергії, зокрема тих, життєвий цикл яких є тривалим. 

Одним із таких джерел є сонячна енергетика, яка використовує поновлюване джерело енергії і в 

перспективі може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів. 

Сонячна енергія є джерелом енергії води, вітру, тепла морів, біомаси, а також причиною утворення 

впродовж тисячоліть торфу, бурого і кам’яного вугілля, нафти і природного газу. Однак 

використання цієї енергії є опосередкованим, а період її накопичення триває впродовж тисяч і 

мільйонів років [1].  

У багатьох країнах світу технології використання сонячної енергії розвиваються дуже активно. 

Деякі з них вже досягли комерційної зрілості, успішно конкурують на ринку енергетичних послуг. 

Для України сонячна енергетика залишається диковиною. Але тим не менш, енергію Сонця українці 

починають використовувати. Хоч дуже повільно, але зростає попит на сонячні батареї. При цьому 

це важливе джерело енергії може внести свою лепту в підвищення енергонезалежності вітчизняної 

економіки від ПЕК Росії і Європи. 

До переваг використання сонячних батарей можна віднести: загальнодоступність і невичерпність 

джерела та повна безпека для навколишнього середовища. Недоліками сонячних батарей є 

перманентна залежність потужності від місцевих умов, часу доби і року, відносна дорожнеча, 

маленький коефіцієнт корисної дії і чутливість до механічних пошкоджень [2]. 

Використання енергії сонця в нашій країні супроводжується багатьма економічними 

проблемами. Однією з яких є необхідність вкладення значних інвестицій. Вартість сонячної 

електроенергії потребує великих капітальних, експлуатаційних витрат і витрат на технічне 

обслуговування. Найвагомішою проблемою є відсутність підтримки держави у впровадженні 

сонячних установок в Україні. Відсутні ефективні практичні дії та державна підтримка заходів 

енергозбереження у виробництві та комунальній справі. Так, комунальне господарство України 

споживає щороку на потреби теплопостачання близько 74 млн т. ум. п., а щойно потреба в тепловій 

енергії збільшується на 1,5-2%.  

Економічна оцінка доцільності впровадження сонячних батарей дає дещо протирічні результати, 

і в кінцевому підсумку доводить доцільність їх застосування. Так, з одного боку, якщо врахувати, 

що ціна сонячного колектора – 13 000 грн,вартість геліосистеми (в умовах території України) 
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становить від 10 до 18 грн. за один розігрітий літр води на день, то якщо отримувати 100 літрів 

гарячої води на день, сонячна система обходиться в 1000-1800 грн. [3]. З іншого боку, при 

використанні сонячної радіації для виробництва енергії технічно допустимий потенціал отримання 

сонячної енергії з дахів житлового фонду України на сьогодні становить 26-37 ТВт*год/рік, що у 

грошовому еквіваленті становить (при сучасній вартості 1 кВт.год = 0,05 євро): 1,3-1,8 млрд. євро 

на рік. 

При цьому оптимально підібране обладнання зменшує річне використання енергії для підігріву 

води на 50-60 % та енергії з мережі на 50-70%. Правильно встановлена система у період з квітня по 

вересень здатна покрити 95% витрат тепла та енергії. Отже, впровадження сонячних систем 

доцільно на всій території України. 

За прогнозами науковців, використання енергії сонця всіма країнами світу у 21-му столітті 

збільшиться у 5 разів і становитиме 30% від загального обсягу енергетичного балансу, займаючи 2-

е місце після атомної енергетики. Отже, Україні необхідно поступово перейти від вичерпних запасів 

газу, нафти та вугілля до розкриття значного потенціалу основних видів поновлюваних і 

нетрадиційних джерел енергії. При цьому доцільним буде як розвиток технологій застосування 

альтернативних джерел енергії в Україні, так і обмеження деструктивного впливу на такий розвиток 

владних структур, які отримують прибуток від реалізації газу, вугілля та нафти.  

  

1. Сонячна енергетика: [Е-ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Сонячна 

_енергетика. 2. Камен Д. Чистая энергетика / Д. Камен // В мире науки — № 1, 2007. 3. Економічні 

проблеми та перспективи використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в Україні [Е-

ресурс] – Режим доступу: essuir. sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/23182/1/Baranyk.pdf 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Під економічним потенціалом підприємства переважно розуміють сукупність взаємозалежних та 

взаємодоповнюючих субпотенціалів – розподілених за функціональною спрямованістю і 

можливостями складових, які відображають стан відповідних сфер діяльності підприємства і 

знаходяться під впливом зовнішнього середовища. Структуру економічного потенціалу 

підприємства ми розглядаємо у складі техніко-технологічного, кадрового, фінансового, 

управлінсько-збутового та інноваційно-інвестиційного субпотенціалів. 

Для вітчизняних підприємств існує ряд проблем як щодо формування економічного потенціалу, 

так і щодо системного управління його складовими. У даній публікації ми зупинимося на 

формуванні економічного потенціалу вітчизняних підприємств на прикладі нафтогазової 

промисловості. 

Формування економічного потенціалу підприємства – це процес його створення, спрямованої та 

закономірної зміни, переходу від одного стану в інший, більш досконалий стан [1].  

Створення та розвиток економічного потенціалу вітчизняних підприємств нафтогазової 

промисловості (ПНГП) є значимим не тільки у складі вітчизняного паливно-енергетичного 

комплексу, а й усієї економіки в цілому. Забезпечення достатнього рівня розвитку ПНГП виступає 

необхідною умовою стабільного розвитку будь-якої країни, адже крім суто комерційної діяльності, 

підприємства цього комплексу виконують важливу соціальну роль, забезпечуючи населення, 

бюджетні установи та комунальних споживачів природним газом за цінами, що встановлюються 

державою [2]. Зважаючи на стан галузей вітчизняного господарства та те, що Україна відчуває різку 

нестачу продуктів паливно-енергетичного комплексу, проблеми формування потенціалу та 

перспективи функціонування сучасного нафтогазового комплексу України є досить актуальним.  

Формування економічного потенціалу ПНГП має враховувати вплив факторів середовища. При 

вивченні впливу факторів мікросередовища слід реалізувати такі етапи, як: 1) дослідження стану 
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функціонування нафтопереробного або газопереробного підприємства; 2) ідентифікація внутрішніх 

факторів впливу на економічний потенціал підприємства; 3) оцінка сформованого стану складових 

економічного потенціалу ПНГП на основі внутрішніх факторів; 4) оцінка сформованого стану 

економічного потенціалу підприємства. 

Тоді як при вивченні впливу факторів зовнішнього середовища ПНГП обов’язковими будуть такі 

етапи, як: 1) дослідження зовнішнього середовища існування нафтопереробного або 

газопереробного підприємства; 2) ідентифікація зовнішніх факторів впливу на економічний 

потенціал ПНГП; 3) побудова схеми впливу зовнішніх факторів на субпотенціали економічного 

потенціалу підприємства; 4) оцінка впливу цих факторів на складові економічного потенціалу 

підприємства. 

Результати формування конкретних складових економічного потенціалу ПНГП (з урахуванням 

[3]) пропонуємо оцінювати за такими групами показників: 1) індекси цін виробників машин та 

устаткування для ПНГП; індекси цін на операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг 

ПНГП (техніко-технологічна складова); 2) індекс попиту на робочу силу в нафтогазовій 

промисловості; індекс середньомісячної заробітної плати в цій галузі (кадрова складова); 3) вартість 

кредитів для ПНГП; індекси цін і тарифів на виробництво та розподіл електроенергії, газу та води; 

індекс цін виробників нафтових та газових продуктів (фінансова складова); 4) зміна реального 

наявного доходу населення; індекс тарифів на перевезення газу та нафти (управлінсько-збутова 

складова); 5) зміна рівня інвестування ПНГП; індекси цін на інноваційну продукцію; темпи 

впровадження новацій у ПНГП (інвестиційно-інноваційна складова). 

Системне і зважене управління всіма зазначеними складовими економічного потенціалу ПНГП 

дозволить Україні знизити вплив загроз обмеженості власних енергоносіїв, залежності від їх 

постачання ззовні, зупинити не тільки економічну, а й політичну дестабілізацію.  

 

1. Григораш О.В. Становлення та розвиток сучасних підходів до визначення поняття 

«Економічний потенціал підприємства»/ О.В. Григораш : [Е-ресурс]. – Режим доступу: 

zbirnuk.bukuniver.edu. ua/ed_work/n_7/29.pdf. 2. Червінська О.С. Стан та перспективи розвитку 

підприємств нафтогазового комплексу України/ О.С. Червінська, А.Я. Грицик// Науковий вісник 

НЛТУ України. – Л.: Вид-во НЛТУ. – С. 154-165. 3. Макарова Г.С. Формування економічного 

потенціалу підприємства/ Г.С. Макарова :[Е-ресурс]. – Режим доступу: soskin.info/ea/2012/7-

8/201217.html. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Віртуальний світ Інтернету створений і поширений величезною кількістю різноманітних 

гаджетів кардинально змінює спілкування виробників товарів та послуг з кінцевими споживачами. 

Ігнорувати ці зміни, працювати через традиційні маркетингові канали – це шлях до втрати 

конкурентоспроможності.  

У цілому світі маніпулювання суспільною свідомістю стало однією із найактуальніших проблем. 

Це безпосередньо стосуються понять «чорний PR», «брудні технології», які з’явилися не так і давно 

у нашому житті [1]. В Україні вони також значно впливають на формування громадської думки 

населення. Це можна пояснити звичкою людей довіряти ЗМІ, які є основним джерелом 

інформування суспільства. Звісно, що до читача, глядача чи слухача ЗМІ левова частка інформації 

потрапляє у вторинному вигляді, й містить авторську оцінку ситуації, події, яка нав'язується 

аудиторії. 

Головними інструментами ЗМІ є преса, телебачення, радіо, Інтернет і реклама. Вони впливають 

на кожну людину окремо, формуючи її емоції та дії. І в цьому є свої «плюси». 

Друковані видання (газети, журнали, книжки)легко мати «при собі» і звертатися до них у 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
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зручний час, не заважаючи оточуючим. При цьому до творів преси можна звертатися безліч разів, 

потрібне підкреслювати, робити позначки тощо. Радіо здатне створити повноцінну звукову картину 

світу, тому слухач радіо має можливість сприймати звук більш повно і глибоко, оскільки не 

відволікається від усної мови, музики, голосів життя. А от перевагою телебачення є «ефект 

присутності», де інформація проявляється в поєднанні аудіо- та відеоінформації. Інтернет став 

бібліотекою знань для всіх бажаючих. Інтернет-аудиторія зростає, підвищується рівень 

поінформованості в різних подіях, що сильно позначилося на суспільстві. Об’єднавши кожного з 

кожним, він зробив світ тісніше, знищивши географічні бар'єри. 

Реклама - це невід'ємна частина нашого життя. Потреба в рекламі з'являється там, де споживач 

має вибір. Тобто рекламу зараз можна побачити і почути всюди: по телебаченню, у пресі, на радіо, 

де вона повідомляє нам усі новинки [2]. 

Але є інша сторона - діяльність ЗМІ ставить завданням навіювання чогось суспільству, адже 

завдяки біологічній природі, людина сильно піддається навіюванню і заразливості. Одним з 

негативних впливів є – пропаганда, яка переконує споживачів у тому, що певна діяльність 

безпосередньо націлена на вирішення їх проблем. 

Радіо примушує слухати улюблену передачу лише в той час, коли вона йде в ефірі, і її неможливо 

відкласти. Переривання фільму на цікавому місці спонукає чекати продовження, що робить людину 

зацікавленою і відкритою для нового сеансу навіювання[2]. 

Всесвітня павутина віртуального світу і спілкування в Інтернеті затягує і викликає майже 

наркотичну залежність у своїх користувачів. У людей з'являється нав'язливе бажання увійти в 

Інтернет, ну а потрапивши в нього, людина не знаходить у собі сили вийти, а також часто ігнорує 

фізіологічні потреби заради віртуального серфінгу (забув поїсти, сходити в туалет). Є дві основні 

форми віртуального світу і спілкування в Інтернеті: чат-залежність - від спілкування в чатах, на 

форумах, телеконференціях тощо. І веб-залежність - від нових доз інформації (віртуальний серфінг 

по сайтам, порталам та інше). І все-таки більшість інтернет-залежних підсіли на сервіси, пов'язані 

зі спілкуванням. За статистикою, найбільш привабливі характеристики таких контактів: анонімність 

(86%), доступність (63%), безпека (58%) і простота у використанні (37%). 

Віртуальний світ і спілкування в Інтернеті змушує деяких людей перебувати у своєму 

ілюзорному світі. Вони бояться, щоб їх ні в якому разі не розкритикували, не звинуватили і не 

зробили зауваження[3]. 

З розвитком технологій систем віртуальної реальності, зростає і кількість залежних людей, а 

реклама легко керує їх підсвідомістю. Немає чіткої статистики того, наскільки зріс відсоток 

негативної реклами. Багато досліджень показують, що негативна реклама добре запам'ятовується, 

навіть якщо вона не дуже подобається глядачам. Особливо великим є вплив реклами на беззахисну 

психіку дитини[2]. 

Отже, говорити про позитивні і негативні риси ЗМІ можна довго. З одного боку це метод 

здобування інформації, а з іншого - існує безліч підводних каменів і мінусів при роботі зі ЗМІ. 

Загалом вони визначають життєвий орієнтир суспільства, їх смаки та інтереси, вчинки, 

світовідчуття та цілі в житті. Тому їх роль у всіх аспектах управління маркетинговою політикою 

підприємств є величезною. 

 

1.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: pidruchniki.com/16150712/psihologiya_upravlinnya. 

2.Сучасні ЗМІ та їх вплив на світогляд сучасної людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ua-referat.com. 3. Електронний ресурс. – Режим доступу: world-and-man.ru/page/virtualnij-svit-i-

spilkuvannja-v-interneti  

http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ WI-FI МАРКЕТИНГУ ТОРГІВЕЛЬНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ  

 

В сучасному світі, що постійно розвивається, потреба в Wi-Fi мережах зростає з кожним днем. 

Сьогодні на службі у людей різноманітні мобільні пристрої, які забезпечують можливість виходити 

на зв’язок в будь-який слушний час та з будь-якої точки планети і функції яких постійно 

розширюються. Це зумовлює актуальність використання Wi-Fi маркетингу. Wi-Fi маркетинг надає 

надзвичайно широкі можливості для просування брендів, реклами компанії і продажу товарів. 

Точками доступу Wi-Fi оснащені багато барів, ресторани, готелі, інститути, торгові та ділові центри. 

Незважаючи на різний набір інструментів та підходів, Wi-Fi маркетинг має низку загальних 

характеристик, які є наступними: 

- спрямований на цільову аудиторію. При Wi-Fi маркетингу одержувачі визначаються 

близькістю до передавального обладнання. 

- наявність зворотнього зв’язку – при бажанні отримувач може відразу ж зв’язатися з 

рекламодавцем (телефоном, електронною поштою і т.п.). 

- зберігання контактної інформації організації в телефоні отримувача [1]. 

Wi-Fi маркетинг довів свою ефективність у сфері торгівлі. Виходячи у всесвітню мережу, 

відвідувач може отримати посилання на сайт з корисною для нього інформацією – наприклад, з 

картою розташування магазинів в даному районі міста, схему розміщення акційних товарів в даному 

супермаркеті, умови отримання знижок і бонусів при покупці тих чи інших товарів [2]. 

Переваги мережі Wi-Fi: 

Технологія Wi-Fi забезпечує користувачів більшою мобільністю, як будь-які інші технології, 

адже така свобода і можливості не мають відчутних кордонів.  

Високий рівень зручності та гнучкості. Особливо ця характеристика має значення в бізнесі, для 

прикладу, встановлення безпровідної мережі дозволяє сповна контролювати і керувати кількістю 

підключень, швидкістю підключень, а також на основі таргетингу автоматично вибирати, які саме 

продукти чи послуги пропонувати клієнтам. 

Відсутність кабельної мережі заощаджує значні кошти для дому та бізнесу. 

Безпровідні мережі Wi-Fi забезпечують підвищення ефективності діяльності підприємств різних 

сфер, зокрема і сфери торгівлі [3]. 

Основними способами передачі інформації для клієнтів за допомогою мережі Wi-Fi є реклама 

або бонуси, а саме: 

- клієнтам присилаються на мобільні пристрої купони, які вони можуть негайно використати; 

- контекстна реклама – поява вашої реклами у вигляді контенту на мобільному пристрої клієнта; 

- разом з інформацією про бонуси або акції, висилають клієнту карту з місцерозташуванням 

торгівельного закладу; 

- розсилка музики або ігрових програми, використання якої буде особливо вдалим для клієнтів 

музичних магазинів або супермаркетів електроніки. 

- надання клієнтам доступу до інформації про ваші пропозиції на даний момент часу.  

Отже, використання безкоштовного доступу до мережі Інтернет в середині торгівельного 

підприємства дає переваги не тільки звичайному покупцю отримати вичерпну інформацію щодо 

його потреб та уподобань, але й допомагає підприємству завоювати лояльність покупця. 

 

1. Wi-Fi-маркетинг – новітні технології на службі бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: bluegg.com.ua/. 2. Нужен ли Wi-Fi в супермаркете? [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: liveretail.ru/. 3. Почему Wi-Fi? (за даними статті сайту «Практика применений Wi-Fi») 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: wi-life.ru/.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Сьогодні в Україні наявна потужна виробничо-технічна база з виробництва етилового спирту та 

лікеро-горілчаних виробів, що налічує 84 спиртових заводи і 275 лікеро-горілчаних виробництв 

загальною потужністю, відповідно, понад 68 млн. дол. спирту та 120 млн. дол. лікеро-горілчаних 

виробів. Спиртова промисловість України повністю задовольняє внутрішні потреби держави у 

спирті для виготовлення лікеро-горілчаних виробів, використовуючи лише 30-35% своїх загальних 

потужностей. 

Однак результатом економічної кризи та необґрунтованих управлінських рішень стало 

скорочення обсягів виробництва спирту, що підтверджується статистичними даними (рис.1). 

 
Рис.1 Обсяги виробництва спирту за 2006-2013 рр. в Україні 

За 2013 рік підприємство ДП «Укрспирт» виробило 19,5 тис. дал. продукції. Із загального обсягу 

на внутрішньому ринку реалізовано 12 065тис. дал, а на експорт відправлено 1055тис. дал. За 2013 

рік виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг склала 2762755 тис. грн. У той же час 

чистий прибуток склав близько 92 231 тис. грн. [3]. 

У теперішній час в умовах зменшення ринків, більш жорсткої державної політики в цій галузі, 

збільшення витрат все більша частина підприємств починає розуміти, що безперервне, раціональне, 

повне або часткове самозабезпечення маркетинговою інформацією стає все більш важливим 

способом підвищення конкурентоспроможності. Це підтверджується як широким аналізом 

статистичних матеріалів, так і проведеними дослідженнями на ПрАТ “Львівський лікеро-

горілчаний завод”.  

Незважаючи на всі намагання маркетологів компаній виробників лікеро-горілчаних виробів, на 

підприємствах лікеро-горілчаної галузі спостерігаються істотні коливання попиту в залежності від 

сезону: в осінньо-зимовий період попит на горілки підвищується на 10-15%, що змушує виробників 

збільшувати у ці періоди обсяги виробництва такої продукції. Особливо високим попит на лікеро-

горілчані вироби є у новорічні свята, коли обсяг продажу продукції за тиждень сягає місячного 

обсягу продажу у несезон. 

Цінова політика підприємств, виробництво яких пов’язане з лікеро-горілчаною продукцією 

значною мірою залежить від держави. З 1 березня 2013 року мінімальна ціна за 0,5 л горілки 

становила 30,1 грн. Але у 2014 році мінімальна ціна на горілку змінювалась 2 рази. На початку 2014 

р. Уряд підвищив мінімальну ціну на горілку на 15,9% (34,9 грн. за 0,5 л.), а з 1 серпня ціна 

підвищилась ще на 14,3%, тобто становила 39,9 грн. Таке підвищення цін пов’язане із підвищенням 

ставок акцизу. Верховна Рада 10 квітня 2014 року проголосувала за підвищення ставок акцизу на 

міцні алкогольні напої з 1 липня замість очікуваного раніше 1 вересня 2014 року. Ставки акцизу на 

спирт, спиртові дистиляти, алкогольні напої підвищуються з 56,42 до 70,53 грн/літр 100% спирту. 

Виходячи з потреб ринку лікеро-горілчаної продукції інформація стає одним із ресурсів 

підприємств. Можна зробити висновок, що процес отримання, обробки та використання інформації 

об’єктивно вимагає ефективної її організації та управління. Доцільність оновлення маркетингової 

інформаційної системи лікеро-горілчаних підприємств на основі сучасних ІТ підкреслюється також 
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необхідністю оперативної підтримки процесу прийняття управлінських рішень умовах дефіциту 

часу та ресурсів. Формування маркетингової інформаційної системи дозволить вчасно інформувати 

керівників даних підприємств стосовно змін у кон’юнктурі ринку, мінімізуючи ризики прийняття 

необґрунтованих маркетингових рішень. 

 

1. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: Навч. Посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 612 с. 2. Пінчук 

Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. 

Орленко. – К., 2005. – 352 с. 3. Програма розвитку спиртової галузі на 2007-2011 роки [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : rada.gov.ua 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНИ  

 

Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є однією з найважливіших умов 

залучення інвестицій. Сьогодні інвестиції відіграють дуже важливу роль, і не тільки у розвиткові 

окремого підприємства, а й держави в цілому. Від ефективності інвестиційної політики залежить 

стан виробництва, рівень технічної оснащеності підприємств, можливості структурної перебудови 

економіки. Інвестиції - потужний стимул до переоснащення та модернізації технічної бази 

підприємства, покращення якості продукції, підвищення конкурентоспроможності підприємства на 

ринку, зростання обсягів виробництва. На сьогодні в Україні існує проблема дефіциту фінансових 

ресурсів і держава не в змозі самостійно здійснювати інвестування різних сфер економіки через 

брак бюджетних коштів. Це підтверджує важливість та швидкість вирішення цієї проблеми. 

Особливої уваги заслуговує розгляд та дослідження проблем формування інвестиційного клімату 

в Україні, визначення факторів впливу на формування інвестиційного клімату та окреслення 

пропозицій щодо покращення інвестиційного клімату держави. 

Проблемі покращення інвестиційного клімату на державному рівні увага приділяється ще з 1991 

року. Сьогодні в Україні розвинене правове поле для інвестування. Потрібно укладати міждержавні 

угоди про заохочення і захист інвестицій, формувати стабільні законодавчі бази та умови 

провадження підприємницької діяльності. Протягом останніх років Україна залучила прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ) в декілька разів менше, ніж інші країни Центральної та Східної Європи, 

а частка країни в світових потоках ПІІ залишається надзвичайно низькою. Недостатній обсяг 

інвестицій в українську економіку обертається технологічним відставанням виробництва, 

зростаючою зношеністю основних фондів. Характерними особливостями, які стримують 

поліпшення інвестиційного клімату є: 

- обмеженість потенціалу залучення ПІІ в Україну через приватизацію державних підприємств;  

- відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного національного плану дій;  

- переобтяженість регуляторними нормами та складність податкової системи;  

- негативний міжнародний імідж України, який склався внаслідок відсутності масових 

«успішних» інвестиційних історій. 

Встановлено, що притоку в інвестиційну сферу приватного національного та іноземного капіталу 

перешкоджають такі фактори, як: політична нестабільність; недосконалість законодавства, 

інфляція; відсутність чи невідповідність чинних законів не прямої дії в співвідношенні одне до 

одного; застарілі підзаконні акти, відомчі бар’єри; нерозвиненість виробничої та соціальної 

інфраструктури; недостатнє інформаційне забезпечення; протиправні дії державної бюрократії; 

страхування ризиків інвестора; відсутність правового забезпечення кредитування. Державне 

регулювання інвестиційної діяльності повинне здійснюватись з метою реалізації економічної, 

науково-технічної і соціальної політики.  

Отже, для покращення інвестиційної проблеми в економіці України на сьогодні повинно бути:  
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1. розробка та подання пропозицій у вищі органи державної влади України щодо вдосконалення 

державного регулювання сфери іноземного інвестування;  

2. сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури (інвестиційних фондів, аудиторських та 

страхових компаній); 

3. підтримка малого підприємництва, оскільки малий та середній бізнес дозволяють 

використовувати інвестиційний потенціал територій, створювати конкурентне ринкове середовище, 

швидко реагувати на споживчі потреби і кон'юнктуру ринку, розширюють мережу видів діяльності, 

орієнтуються на регіональну і місцеву специфіку;  

4.формування сприятливого інвестиційного іміджу через організацію та участь в міжнародних 

виставках, публікації в міжнародних друкованих виданнях відповідного профілю. 

Державна політика щодо формування інвестиційного клімату потребує великих змін і має 

проводитися на вищому рівні. 

 

1. Шморгун, Л.Г. Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та 

галузевого спрямування/ Л.Г. Шморгун //Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – 

С. 53–60. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ІС ТИПУ CRM ЯК 

ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Широке впровадження сучасних автоматизованих систем надзвичайно важливе для підприємств, 

які займаються підземним видобутком корисних копалин. Сьогодні вже практично всі зрозуміли 

потребу комплексного вирішення завдань управління діяльністю будь-якої шахти як на 

оперативному, так і тактичному рівнях в широкому спектрі різних функціональних напрямів.  

Особливо це актуально для вітчизняних підприємств, яким необхідно приймати складні 

господарські рішення реформування при дефіциті коштів в умовах посилення конкуренції. В основі 

систем менеджменту таких підприємств мають стати сучасні інформаційні системи рівня CRM.  

Фундаментом сучасних ІС типу CRM є система управління процесами. Усю логіку роботи можна 

закласти, використовуючи вбудований дизайнер процесів. Дане рішення пропонує повний набір 

інструментів для управління продажами, зберігання комерційної документації, побудови аналітики, 

контролю над виконанням плану продажів і моніторингу активності конкурентів. За допомогою 

цього рішення можна отримати доступ до повної історії взаємовідносин клієнта з компанією, списку 

придбаних товарів і послуг, а також профілю клієнта в Facebook, LinkedIn, Twitter. У системі 

збирається інформація про усі компанії і контакти, з якими взаємодіє підприємство. Мобільне 

рішення надає доступ до ключової інформації про клієнта, незалежно від наявності з'єднання з 

Інтернет. Система дозволяє автоматизувати роботові, що упереджає процес продаж: збір даних, 

проводити перевірку коректності внесеної інформації та обробку запитів, супроводжує 

завантаження даних з MS Excel, веб-сайту і інших джерел. 

В Україні ринок CRM-систем ще недостатньо розвинений в порівнянні з ринками в Європі, США 

та Канаді. Західні компанії через жорстку конкуренцію пред’являють до CRM-систем більші 

вимоги. Для них першочерговими критеріями є зручність та простота використання, можливість 

інтеграції з існуючими корпоративними системами та веб-інтерфейсами. За оцінками експертів [2] 

щорічне зростання вітчизняного ринку CRM-систем становить близько 50%. При цьому в процес 

залучені підприємства різних галузей: банки, торговельні, страхові, а також фінансові, 

фармацевтичні та, звичайно, IT-компанії. 

За даними Gartner [1], в 2013 році загальносвітова виручка від поставок систем управління 

взаємовідносинами з клієнтами (CRM) перевищила 20,4 млрд. дол. Внаслідок цього, результат 

попереднього року (18 млрд. дол.) був поліпшений на 13,7%. Високий рівень інвестицій в цифровий 

маркетинг та поліпшення обслуговування клієнтів були головним двигуном розвитку бізнесу в 
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минулому році і CRM в цьому була вкрай актуальна. Крім того, пошук більш успішних альтернатив 

існуючим рішенням призвів до того, що понад 41% виручки на ринку CRM забезпечив сегмент SaaS.  

Основну частку доходів (52,9%) як і раніше забезпечує Північна Америка. Спільно із Західною 

Європою, що продемонструвала рекордне зростання (+ 15,2% «YoY»). Ці два регіони дають 

індустрії не менш 80% усієї виручки. 

Таблиця 1 

Провідні гравці світового ринку CRM 

Компанія 
2012 рік 2012 рік 

Приріст, % 
Дохід, млн. дол. Частка, % Дохід, млн. дол. 

Salesforce.com 3290,3 16,1 2525,6 30,3 

SAP 2621,5 12,8 2327,1 12,7 

Oracle 2096,5 10,2 2015,2 4,0 

Microsoft 1392,4 6,8 1134,0 22,8 

IBM 792,1 3,9 649,1 22,0 

Інші 10283,5 50,2 9351,2 9,9 

Всього 20476,3 100,0 18002,2 13,7 

 

Сьогодні компанії, що піклуються про свій майбутній успіх і ефективний розвиток, незалежно 

від сфери діяльності усвідомили необхідність підвищення якості взаємодії з клієнтами, а, отже, 

потреба в CRM-системах буде лише зростати. 

 

1. JanessaRivera, RobvanderMeulen. Gartner Says Customer Relationship Management Software 

Market Grew 13.7 Percentin 2013– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: gartner.com/ newsroom 

/id/2730317 2. Євгеній Куликів. Як розвивається український ринок CRM-систем?– [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: ko.com.ua/kak_razvivaetsya_ukrainskij _rynok_crm-sistem_65783 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 

 

Світ міняється. Із кожним роком з’являються нові технології, ідеї, можливості: все те, що сприяє 

розвитку людини, народу та самої держави. Україна, як держава, знаходиться в процесі формування 

та визначення у світі. Як відомо, Європа сприяє та підтримує інтеграцію нашої країни до ЄС. Але 

мало хто задумувався, що ж станеться, коли Україна увійде в Євросоюз. Процес інтеграції до 

Європейського Союзу вимагає від України соціально-економічних та фінансових перетворень. Це 

складний і довготривалий процес, який Україна повинна пройти заради досягнення кінцевої мети – 

створення конкурентоспроможної країни, з високим рівнем життя населення[1]. Із входом у список 

країн, які включені в програму розширення ЄС, в Україні необхідно провести певні реформи. 

Основними є: медична, освітня, пенсійна, податкова. 

Призначення медичної реформи – розробка загальної реформи системи охорони здоров’я, 

програми профілактики, санітарії та гігієни, а також програми контролю над обігом виробів 

медичного призначення. 

Варто пам’ятати й таку особливість медицини у Європі, що вона здебільшого платна. Тобто, під 

час інтеграції, в державі відбуватиметься комерціалізація та приватизація медичних установ. Людям 

варто буде відкладати гроші на страхування, як це робиться майже у всьому світі. Медичне 

страхування буде обов’язковим атрибутом даної реформи. 

Одним з основним пунктів реформи освіти є автономія ВНЗ, тобто незалежне використання 

ресурсів, яке необхідне для ефективної роботи закладів. Згідно з положеннями нещодавно 

прийнятого Закону України "Про вищу освіту", виші зможуть розпоряджатися власними 

надходженнями, заробленими коштами й розміщати їх на рахунках у державних банках. ВНЗ також 

матимуть можливості для кадрової автономії. Разом із автономією учбових закладів 
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спостерігатиметься ріст цін на навчання та зменшення кількості державних місць. Із часом 

більшість ВНЗ будуть платні. З кожним роком кількість державних місць зменшується на 17%, а 

ціна за рік навчання збільшується на 10%. 

Основним напрямом реформування пенсійної системи є запровадження її другого рівня – 

обов’язкової накопичувальної системи, метою якої є часткова заміна солідарної пенсійної системи 

та диверсифікація джерел отримання доходів у старості, що дасть можливість збільшити розмір 

пенсій українських громадян за рахунок інвестиційних доходів від внесків. Це необхідно, оскільки 

солідарне пенсійне забезпечення сьогодні не ефективне ів Україні на 88 пенсіонерів припадає 100 

осіб, які сплачують пенсійні внески. Реформа орієнтована на молодь і саме її залучатиметься до 

пенсійних накопичень. Сума накопичувальної пенсії може становити 60-70% місячного 

заробітку[4]. 

Основними завданнями податкової реформи в України є створення якісної податкової системи, 

яка забезпечить сприятливі умови для ведення бізнесу, здійснення інвестицій та збільшення 

сукупних податкових надходжень до усіх рівнів бюджетів та державних цільових фондів. Податкова 

система є важливим інструментом формуваннята зростання валового внутрішнього продукту і 

національного доходу. Для полегшення системи оподаткування можна запозичити практику ЭС, в 

якій значно переважають прямі податки, що, в свою чергу, змістить податкове навантаження з 

виробництва на споживання [1]. 

Євроінтеграція покращить загальну ситуацію в країні, але вона буде відбуватися поступово і 

вимагатиме надзвичайної відповідальності як держави, так і самих громадян. 

 

1. Мірошник В.В. Податкова реформа в Україні в контексті євро інтеграції / В.В. Мірошник // 

Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17 2. Гриневич Л. Після реформи матимемо 

конкурентоспроможну вищу освіту та університети європейського зразка / Інтерв’ю / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: gazeta.lviv.ua 3.Богдай Г.О. Проблеми реформування 

пенсійної системи України в сучасних умовах євро інтеграції / Г.О. Богдай // Науково-практична 

Інтернет-конференція 28.06.2013 - Секція №3. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

legalactivity.com.ua 4. Юрків Р. Основи 3-х рівневого пенсійного забезпечення. Пенсійна реформа в 

Україні 2014 р. / Р. Юрків. [Електронний ресурс] – Режим доступу: vseprogroshi.com.ua 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ М. ЛЬВОВА 

  

Стрімкий розвиток туристичної галузі м. Львова та значне збільшення кількості туристів із 

Європи висуває підвищенні вимоги до стану матеріально-технічної бази готелів міста та якості 

готельного сервісу, що в свою чергу залежать від здатностей готелів управляти інноваційними 

процесами. В епоху глобалізації і науково-технічного прогресу конкурентоспроможність готельних 

господарств безпосередньо залежить від можливостей їхнього інноваційного розвитку. Інновації 

допомагають готелям займати гідне місце на ринку туристичних послуг. Тому основним завданням 

ефективної діяльності кожного готельного підприємства є підвищення його 

конкурентоспроможності на інноваційних засадах і створення відповідних для цього умов. 

На початку XXI століття інновації почали широко розповсюджуватись і впроваджуватися у 

різних сферах діяльності підприємств. На перший план вийшли проблеми пошуку інвестицій, на 

базі яких може здійснюватися розвиток готельної індустрії відповідно до європейських стандартів 

готельної сфери, що актуалізує поглиблене вивчення та дослідження методів впровадження 

інновацій у готельну сферу м. Львова. 

Інноваційний розвиток готельної індустрії є закономірним для сучасної економічної системи – 

як світової так і вітчизняної. Як зазначено вище, ключовим чинником підвищення 

конкурентоспроможності готельної сфери є ефективне впровадження інновацій. Актуальність 
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проблем інноваційного розвитку зумовлює постійну увагу дослідників до його різних аспектів. 

Питанням можливого підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств за допомогою 

розвитку інноваційної діяльності приділяють уваги багато сучасних науковців, такі як: І. 

Щоголяєва, Г. Яковлєв, Е. Балашова, А. Кусков, А. Медик, Х. Інграм, Л. Шмакова, В. Кохненко, 

О. Любіцева, Х. Роглєв, В. Ревенко, П. Пуцентейло, М. Мальська, І. Пандяк та інші [1, с. 123 – 127], 

[2, с. 33 - 38]. 

Інфраструктура готельного ринку Львова сьогодні не задовольняє попит на готельні послуги ні 

за кількістю, ні за якістю, оскільки матеріально-технічна база значної частини готелів є застарілою 

і не відповідає міжнародним стандартам та вимогам. Ситуацію можна змінити за допомогою 

впровадження ефективних інноваційних проектів. Впровадження фінансових, економічних, 

соціальних та ергономічних інновацій має допомогти вирішити більшість проблем готельної 

індустрії та значною мірою підвищити конкурентоспроможність підприємств галузі. 

Інноваційний розвиток готельного підприємства може бути досягнутий наступними шляхами: 

 впровадження управлінських (організаційних) інновацій – впровадження нових методів 

управління персоналом, провідних маркетингових стратегій та нових технологій управління 

готелем; 

 впровадження продуктових інновацій – підбір оптимального асортименту продуктів, 

створення спеціальних знижок на послуги; 

 впровадження технологічних інновацій – удосконалення системи бронювання та 

резервування місць за допомогою використання найновішої комп’ютерної техніки, впровадження 

екологічних методів обслуговування клієнтів; 

 впровадження технічних інновацій – зміна інтер’єру номерних фондів для покращення 

ергономічності розміщення гостей, розміщення меблів відповідно до міжнародних стандартів. 

Умови надання послуг та процес обслуговування клієнтів є визначальними параметрами 

гуманітарної концепції гостинності, яка орієнтована на формування позитивного іміджу готелю у 

споживачів. Конкурентоспроможність виступає найголовнішим фактором забезпечення 

ефективного та прибуткового функціонування готельних підприємств. Впровадження інноваційної 

політики у процес діяльності вітчизняних готельних підприємств у першу чергу передбачає 

розроблення та реалізацію низки заходів щодо зменшення собівартості наданих послуг та значного 

зростання їх конкурентоспроможності. 

 

1.  Подлепна О.П. Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності 

функціонування готельних підприємств / О.П. Подлепна // Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна. - Харків, 2013.- с. 123-127. 2. Харченко Т.Б. Забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки / Т.Б. Харченко 

// Харківський національний університет харчування та торгівлі. - Харків, 2014. – 33-38. 
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УПРAВЛIНCЬКІ ЗAХOДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ IНВECТИЦIЙНOЇ ПРИВAБЛИВOCТI 

ВІТЧИЗНЯНИХ НАФТОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Пiдвищeння iнвecтицiйнoї привaбливocтi, як чiткo cплaнoвaний напрям cтрaтeгiчнoгo рoзвитку 

підприємства, пoвиннo вiдбувaтиcя у рaмкaх відповідної системи заходів, яка, на нашу думку, має 

включати такі рівні: постановка мети інвестиційного розвитку підприємства, вибір основних 

фaктoрiв тa визнaчeння рeзeрвiв iнвecтицiйнoї привaбливocтi нa пiдприємcтвi, анaлiз iндикaтивних 

пoкaзникiв поточнoгo cтaну реалізації інвестиційної діяльності, прoгнoзувaння перспектив і 

мaйбутніх результатів господарської дiяльнocтi підприємства з урaхувaнням виявлених рaнiшe 

джeрeл і можливостей пiдвищeння iнвecтицiйнoї привaбливocтi, виконання запланованих заходів 

щодо поліпшення інвестиційного рейтингу підприємства. 
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Ceрeд дiючих фaктoрiв i рeзeрвiв пiдвищeння iнвecтицiйнoї привaбливocтi [1] ocнoвну увагу для 

нафтовидобувних підприємств (НВП) дoцiльнo придiлити фінансово-економічним чинникам, якi, 

бeзпeрeчнo, мaють нaйcуттєвiший вплив нa фoрмувaння рiвня iнвecтицiйнoї привaбливocтi 

пiдприємcтвa. При цьому не варто забувати про інші групи чиників (зокрема - соціальні та 

інформаційні). 

Дo фiнaнcoвo-eкoнoмiчних заходів пiдвищeння iнвecтицiйнoї привaбливocтi НВП мoжнa 

вiднecти: 1) пiдвищeння eфeктивнocтi викoриcтaння ocнoвних виробничих фoндiв (ОВФ) і 

oбoрoтних кoштiв пiдприємcтв; 2) забезпечення виваженого упрaвлiння крeдитoрcькoю й 

дeбiтoрcькoю зaбoргoвaнicтю; 3) удocкoнaлeння упрaвлiння прибуткoм; 4) підвищення якоcті та 

екологічної безпеки технологічних процесів; 5) регулювання цiнoутвoрeння; 6) впрoвaджeння 

продуктивного обладнання; 7) нaлaгoджeння постійного якicного внутрiшньoгo aудиту 

господарської діяльності. 

Можливості підвищення інвестиційної привабливості нафтовидобувних підприємств були нами 

розглянуті на прикладі одного із лідерів цієї галузі – ТзOВ «Рoжнятiвнaфтa».  

Серед оcнoвних зaхoдів, якi мoжe реалізувати ТзOВ «Рoжнятiвнaфтa» для зaбeзпeчeння вищого 

рівня iнвecтицiйнoї його привaбливocтi, є: 1) проведення cвoєчacної i достовірної oцiнки 

фiнaнcoвoгo cтaну та розроблення обґрунтованого переліку заходів із його фiнaнcoвого 

oздoрoвлeння; 2) уведення попередньої оцінки доцільності майбутніх капіталовкладень 

(інноваційно-інвестиційних проектів); 3) реалізація тeхнiчного пeрeoзбрoєння та модернізації ОВФ 

ТзОВ; 4) рaцioнaльнe викoриcтaння рoбoчoгo чacу, пiдвищeння квaлiфiкaцiї кaдрiв тa розкриття 

трудoвoгo пoтeнцiaлу товариства із залученням відповідних мотиваційних механізмів; 5) вивчення 

і використання iнoзeмнoгo дocвiду щодо oцiнки тa пiдвищeння iнвecтицiйнoї привaбливocтi; 

6) викoриcтaння мeхaнiзмiв кoрпoрaтивнoгo мeнeджмeнту.  

Під час формування переліку заходів щодо стабілізації фінансового стану ТзOВ 

«Рoжнятiвнaфтa» важливим є: пocилення кoнтрoлю зa плaтiжнoю диcциплiнoю з мeтoю оптимізації 

співвідношення крeдитoрcькoї i дeбiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi та скорочення періодів їх обертання; 

використання програмних засобів для ранжування платежів за терміновістю їх погашення. 

Важливим етапом є впрoвaдження фiнaнcoвого плaнувaння шляхoм рoзрoбки прoгнoзних бaлaнciв 

дoхoдiв тa видaткiв, дe мaють бути врaхoвaнi вci рeзeрви мoбiлiзaцiї фiнaнcoвих рecурciв, зoкрeмa 

ті, що вiдвoлiкaютьcя на нeрaцioнaльнi витрaти. 

Нacтупнoю пропозицією для підвищення інвестиційної привабливості даного ТзОВ є 

стабілізація oбcягів видoбутку i рoзширення геологорозвідувальних робіт завдяки викoриcтaнню 

нoвих тeхнoлoгiй нa cтaрих родовищах, спираючись на дocвiд успішних видoбувних кoмпaнiй 

Cхiдної Єврoпи. Також нeoбхiднo постійно iнвecтувaти в нoвi або модернізовані ОВФ в уciх cфeрaх 

бiзнecу – вiд бурiння й видoбутку дo пeрeрoбки нафти. 

Окрім того, з мeтoю змeншeння пoтoчних втрaт досліджуваного ТзОВ при видoбутку нaфти пo 

cвeрдлoвинaх нeoбхiднo: збільшити тривaлicть мiжрeмoнтнoгo пeрioду обладнання; скoрoтити 

тривaлicть прocтoїв; дoтримувaтиcя прioритeтнoї чeргoвocтi рeмoнтiв обладнання на окремих 

cвeрдлoвинах. 

Ocкiльки видoбутoк нaфти принocить шкoду для дoвкiлля, тo за цим напрямом нeoбхiдними 

заходами є: 1) eкoлoгiзaцiя вирoбництвa; 2) впрoвaджeння eнeргoeфeктивних i eнeргooщaдних 

тeхнoлoгiй; 3) викoриcтaння відходів тeхнoлoгiчних прoцeciв НВП як додаткового eнeргeтичнoгo 

рecурcу і aльтeрнaтивного джeрeла eнeргiї. 

Наведені пропозиції і внесені рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості 

будуть актуальними не тільки для ТзOВ «Рoжнятiвнaфтa», але й для інших нафтовидобувних 

підприємств. 

 

1. Хoбтa В.М. Aктивiзaцiя i пiдвищeння eфeктивнocтi iнвecтицiйних прoцeciв нa пiдприємcтвaх: 

Мoнoгрaфiя / В.М. Хoбтa, A.В. Мєшкoв, O.Ю. Пoпoвa; НAН Укрaїни, Iн-т eкoнoмiки прoмиcлoвocтi, 

ДНТУ. – Дoнeцьк, 2012. - с.134.  
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ЦЕНТРИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Інноваційний розвиток є визначальним фактором росту ефективності діяльності підприємства, 

підвищення якості продукції, економного використання ресурсів, запобігання екологічним 

наслідкам індустріалізації [4]. Тільки за умови досягнення високого рівня інноваційної діяльності 

підприємств економіка країни зможе зайняти гідне місце у світовому процесі економічного 

розвитку.  

Інноваційною, згідно з законодавством, вважається продукція, що вироблена в Україні вперше, 

або має суттєво вищі техніко-економічні показники [1]. За статистикою, сьогодні в Україні 

основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є гроші самих підприємств, це 64%. 

Тобто, підприємства все більше й більше вкладають власних коштів для того, щоб розвивати своє 

виробництво.  

Українські підприємства у 2013 р. витратили на технологічні інновації 9,6 млрд. грн. Про це 

повідомляє Державна служба статистики України (Держстат)[2]. 

Впровадженням інновацій у 2013 р. займались 1312 підприємств (77% загальної кількості 

інноваційно активних). Впроваджували інноваційні види продукції 683 підприємства, кількість 

таких видів становила 3138 найменувань, з них 809 - машини, устаткування, апарати, прилади. Нові 

технологічні процеси у звітному періоді запровадили 557 підприємств; кількість процесів склала 

1576, у тому числі маловідходних, ресурсозберігаючих – 502[2]. 

В умовах України рекомендується використання таких форм організації як: технополіси, 

інкубатори бізнесу, технопарки, венчурні підприємства, а також змішані форми. В Україні зони 

технополісів розміщені в таких найбільших науково-промислових центрах, як Київ, Харків, 

Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса[3]. 

Технопарки в Україні реально розпочали свою діяльність в IV кварталі 2002 р. Нині у Києві 

зареєстровано 8 технологічних парків. В Україні зареєстровано всього 16 технологічних парків, на 

базі (в основному) провідних академічних інститутів, але в 2007 р. працювало лише 14 з них[4]. 

Відомі такі: технопарк «Інститут електрозварювання їм. Є.О. Патона», технопарк «Інститут 

монокристалів», технопарк «Напівпровідникові технології, оптоелектроніка та сенсорна техніка», 

технопарк «Вуглема», технопарк «Інститут технічної теплофізики», технопарк «Укрінфотех», 

технопарк «Інтелектуальні інформаційні технології», технопарк «Київська політехніка» 

В Україні також створені бізнес - інкубатори при деяких вищих навчальних закладах і регіонах 

(за підтримки урядових програм іноземних держав)[3]. Так, з ініціативи міської держадміністрації 

для підтримки інноваційної діяльності в столиці створено Київський інноваційний бізнес-інкубатор 

(КІБІН). Інноваційні бізнес - інкубатори діють також при провідних технічних університетах 

України - Львівському політехнічному, Дніпропетровському і Київському технічних 

університетах[3]. У місті Івано-Франківську в 1996 році створено Українсько-канадський бізнес-

центр, що виконує основні функції бізнес - інкубатора. Однак його діяльність торкається більше 

малого підприємництва, а не інноваційної сфери. У жовтні 2006 р. у Тернополі також відкрився 

Українсько-канадський бізнес-центр,а у грудні 2008 р. у Донецьку відкрився міський бізнес - центр 

на базі Донецького державного університету[4]. У Києві створена Українська Асоціація бізнес-

інкубаторів і інноваційних центрів. Мета асоціації - сприяння практичній реалізації програм 

розвитку підприємництва шляхом створення й підтримки діяльності бізнес-інкубаторів, 

технопарків, центрів підтримки підприємництва й інших структур інноваційного типу[3].  

Для сприяння розвитку бізнес-інкубаторів в Україні створено Українську асоціацію бізнес-

інкубаторів та інноваційних центрів. 

 

1.Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. – К. : ДП «Інформаційно-

видавничий центр Держстату України», 2012. – 305 с. 2. Сайт Державної служби статистики 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua/. 3. Чумак Л.Ф. Інноваційна 

діяльність підприємства в сучасних умовах / Л.Ф. Чумак // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – C. 209-
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212. 4. Бурлака В. Пріоритети інноваційного розвитку в українській економіці / В. Бурлака // Діловий 

вісник. – № 12 (199). - 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ucci.org.ua/synopsis/dv/2010/dv1012131.ua.html. 5. Закон України "Про інноваційну діяльність" № 40-

IV від 4 червня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=40-15.  
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РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ НА 

ОСНОВІ GPS-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сучасний менеджмент сьогодні неможливо уявити без логістичних механізмів, які базуються на 

сучасних ІТ-технологіях. Тому технології супутникової навігації все більше входять у повсякденне 

функціонування підприємств різних галузей. Дані системи дозволяють заощадити час та зменшити 

витрати. Одним з перспективних напрямків подальшого розвитку сучасних глобальних 

навігаційних супутникових систем (GNSS) є спільне комплексне використання інформаційних 

радіосигналів, що надходять від супутників. Найбільш відомими такими системами є GPS (США) і 

ГЛОНАСС (Росія) [2,c.57-59]. Основне призначення цих двох систем - високоточне визначення 

координат споживача, складових вектору швидкості, і прив'язка до системної шкали часу. Системи 

складаються з космічного сегменту, наземного командно-вимірювального комплексу і сегменту 

споживачів.  

Порівняння систем GPS та ГЛОНАСС приведено нижче: 

- у GPS вища точність визначення місця розташування; 

- GPS з'явився раніше ГЛОНАСС; 

- орбіта супутників GPS розташована вище, ніж орбіта ГЛОНАСС; 

- у приполярних областях якість прийому GPS нижче. 

Відмінність ГЛОНАСС від GPS незначна, але все ж переважує на користь американської 

системи. Це пояснюється кількістю супутників, яких у GPS більше, ніж у ГЛОНАСС (27/24 на 

користь GPS, але програма з модернізації російської мережі в недалекому майбутньому має 

знівелювати це відставання)[1].  

Для прикладу проведено дослідження системи GPS FreeTrack, яка є найбільш відомою у місті 

Львові та на теренах України. Ця система дозволяє здійснювати GPS моніторинг руху транспортних 

засобів в режимі реального часу, контроль технічного стану підконтрольних об’єктів, контроль 

витрат палива, аналіз маршрутів транспортних засобів тощо. 

Однією з найбільш успішних компаній, які займаються впровадженням і технічною підтримкою 

системи GPS моніторингу FreeTrack на території України та за її межами є компанія 

"КОМП’ЮТЕРІНФО ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ". В 2004 році компанія активно почала розвивати 

систему і з того часу FreeTrack досягла значних успіхів в напрямку супутникового моніторингу 

транспорту. 

Система моніторингу FreeTrack працює завдяки чотирьом сучасним технологіям: GPS, GSM, 

GPRS та Інтернету. В транспортний засіб вмонтовується пристрій з активованою sim-картою будь-

якого українського GSM-оператора. З GPS та GSM-антенами до пристрою можуть бути підключені 

(за бажанням клієнта) паливний датчик, тривожна кнопка, сигналізація тощо. Вмонтований 

пристрій програмується під систему моніторингу FreeTrack для подальшої обробки інформації. 

Також дана компанія вже впровадила GPS трекери на маршрутних транспортних засобах міста 

Львів. Тепер завдяки пристроям навігації можна взнати місце розташування та час прибуття 

маршрутного таксі до місця зупинки. Відтепер львів’яни можуть бути поінформовані щодо певних 

маршрутів. На сайті Easy Way-Львів відтепер доступні GPS дані щодо руху автобусів на деяких 

міських маршрутах [3]. 

Систему GPS моніторингу використовують навіть оперативні служби, так як вона дозволяє 

отримувати потрібну інформацію в режимі реального часу, тим самим надаючи незамінну 
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допомогу. Супутникові системи спостереження за транспортом використовуються і в швидкій 

допомозі, і в МНС, і навіть в інкасаторських спецавтомобілях для проведення перевезення грошей 

по всій території нашої країни.  

Компанії, які займаються доставкою продуктів, поступово починають все більше впроваджувати 

у свою роботу системи GPS моніторингу, так як вони значно поліпшують транспортну логістику. 

Головним плюсом застосування GPS стеження в даній сфері - це підвищення якості роботи та рівня 

обслуговування клієнтів[3]. У сфері пасажирських перевезень, застосування системи 

спостереження допомагає визначити густину пасажиропотоку. Особливо це ефективно 

позначається на роботі міського транспорту, так як GPS моніторинг дозволяє ретельно стежити за 

часом і прибуттям маршрутних транспортних засобів. 

  

1.Соловйов Ю.О. Системи супутникової навігації / Ю.О. Соловйов. - М.: Еко-Трендз, 2009. – 324 

с. 2.Стрельнікова. І.О. Супутникові системи навігації та моніторингу транспорту / 

І.О. Стрельнікова., Ю.О. Артемова. – К.: Наука, 2013.- 245 с. 3. Офіційний сайт “Freetrack” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: freetrack.com.ua/post/about. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІТ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ  

 

Туризм як вид економічної діяльності та важливий соціальний інститут має чітку орієнтацію на 

очікування споживача. Тому важливим його напрямом є ефективне і раціональне дослідження 

потреби потенційних споживачів, профілактика та мінімізація негативного впливу 

неврівноваженостей. Розв’язання поставлених завдань лежить у інформаційній площині. 

Інформаційні аспекти розвитку туристичної галузі розглядалися в працях В.Г.Богданової, 

Б.М.Біржакова, С.М.Волкова [1] та інших.  

Система сучасних маркетингових заходів щодо просування регіональних туристичних ринків 

повинна включати використання новітніх ІТ. Головна їх відмінність – при порівняно низьких 

витратах вони дозволяють охопити значну аудиторію і мають хорошу ефективність. Використання 

сучасних ІТ для розвитку туристичної галузі є запорукою виживання в жорсткій конкурентній 

боротьбі і одночасно конкурентною превагою як окремого підприємства, так і туристично-

рекреаційного комплексу області в цілому. Основними варіантами використання ІТ для просування 

туристичного продукту області є: Інтернет, мультимедійне середовище, електронна пошта. Сучасні 

інформаційні технології в туристичному бізнесі можуть використовуватися в таких сферах: 

комунікації, реклама, автоматизація управління, автоматизація обліку, міжнародні системи 

бронювання місць [2].  

Для просування туристичного продукту області найбільш доцільним є використання сучасних 

інформаційних технологій для реклами (через Інтернет, веб-сайти, портали); комунікацій 

(електронна пошта, Інтернет-телефонія, Інтернет-пейджинг) і частково через систему бронювання 

місць. Інтернет є найперспективнішим напрямом у просуванні туристичного продукту. Щорічно 

кількість користувачів, а отже, і потенційна аудиторія, збільшується, реклама в Інтернеті вимагає 

невеликих витрат, проте при цьому є наймобільнішим і найоперативнішим оперативним способом 

передачі інформації.  

Туристичні Інтернет-ресурси є своєрідною електронною візитною карткою Львова. Адже до 

розробки порталів туристичних регіонів треба підходити комплексно, враховуючи те, що вони перш 

за все представляють регіон у мережі Інтернет і значною мірою сприяють формуванню 

сприятливого іміджу туристичного регіону. У мережі представлено велику кількість інформаційних 

проектів, направлених на інформування споживачів. Кожний ресурс дає можливість взаємних 

посилань на інші інформаційні сайти, забезпечуючи постійний зв'язок між найцікавішими сайтами 

і порталами та взаємне просування їх в Інтернет-просторі. Структура сайтів Львівської області 

універсальна, тут розміщується інформація про країну, правила перебування і в'їзду, національні 
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свята, митні і візові правила. Проте слід не забувати про розвиток власних Інтернет-засобів кожного 

туристичного підприємства. Основні вимоги до інформаційних сайтів туристичних підприємств 

представлені в табл. 1.  

Таблиця 1  

Основні вимоги до наповнення і просування туристичних сайтів 

Параметр сайту Основні вимоги 

Зовнішній вигляд і зміст 
Високий ступінь аттрактивності (сприйняття) 

Високий ступінь інформативності 

Інформативність і простота 

викладу 

Інформаційна насиченість 

Доступність викладу 

Ефективна система рубрик 

Оперативність і зручність 

користування 

Швидкі переходи між розділами сайту 

Зручність користування сайтом для всіх гаджетів 

Інтерактивність Можливість самостійного пошуку інформації.  

Мультимовність Зручність користування для іноземних відвідувачів 

Комерціалізація Можливість бронювання і оплати турів через сайт 

Для ефективнішого електронного маркетингу туристичного підприємства рекомендується 

проводити порівняння його інформаційних сайтів із сайтами інших організацій, що дозволить 

виявити слабкі та сильні сторони, намітити можливі напрями розвитку сайту. Слід передбачити 

можливість спілкування з клієнтами та відвідувачами, зворотного зв’язку, оскільки в процесі 

спілкування є можливість отримувати додаткову інформацію про потреби клієнтів, їх оцінку 

порталу тощо.  

 

1. Волков С.Н. Туризм и информатизация общества./С.Н.Волков – М.: Финансы и статистика, 

2002. – 254 с. 2. Иванов В.М. Менеджмент в туризме. / В.М. Иванов, В.П. Красильников – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 345 с.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ШВЕЙНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

В наш час розвиток і функціонування швейних підприємств Львівської області та України в 

цілому є досить складним, що зумовлено низкою проблем: несприятливі умови для залучення 

інвестицій в інноваційні проекти, велика кількість імпортованих товарів, тощо. Тому актуальним 

постає питання аналізу сучасного стану ринку одягу України з метою визначення перспектив 

інвестування в інноваційні проекти швейних підприємств. 

Питаннями розвитку швейної промисловості України, питаннями інвестиційної привабливості 

швейних підприємств, обґрунтуванням їхньої інноваційної діяльності займалися багато економістів 

та вчених, серед яких Ю.В. Нефьодова, Ю.М. Бездітко, Г.О. Земська, В.О.Гринцевич, Н.Б. Бідник, 

О.О. Заремба, О.О. Гончаренко, Л.М. Очеретько, С.Р. Яцишин, Д.О. та інші.  

Головними цілями дослідження є: 

1. Оцінка стану швейної промисловості України, та виявлення основних тенденцій її розвитку. 

2. Дослідження основних недоліків швейної промисловості України, які впливають на 

інвестування в інноваційні проекти. 

3. Визначення напрямків розвитку швейних підприємств, які відкриють нові перспективи для 

інвестування в інноваційні проекти, на основі аналізу впливу факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовищ. 

З аналізу статистичних показників видно, що протягом 2000-2004 рр. у діяльності підприємств 

швейної промисловості, котрі подолали кризу спостерігаються позитивні зміни. Проте у 2005-2009 

рр. обсяги виробництва швейної продукції знижувалися. Найнижчого значення індекс обсягів 

швейного виробництва досяг у 2009 році і становив 72% до попереднього року [2]. 
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За даними аналізу 2013 року відбулося поступове збільшення обсягів виробництва швейної 

промисловості, приріст швейного виробництва склав 4,3%. Але на противагу скоротилися обсяги 

виробництва чоловічих костюмів на 20,1%. Відбулися позитивні зміни у виробництві чоловічих 

пальт, обсяг котрих збільшився на 3,6% [1]. 

Таке негативне становище швейних підприємств пов’язане з проблемами у легкій промисловості, 

основними з яких є: висока собівартість вітчизняних товарів; велика частка імпортованих товарів; 

низька заробітна плата працівників галузі [3]. 

Для вирішення цих проблем, потрібне їх державне розв’язання. Концепцією Загальнодержавної 

цільової програми розвитку України на період до 2017 року вирішальним чинником розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств визначено структурно-інноваційне 

вдосконалення виробництва та реалізацію енергозбережної моделі розвитку [4]. 

З метою сприяння розвитку внутрішнього ринку швейної промисловості та зменшення 

податкового тягаря для промислових підприємств Податковим кодексом України передбачено 

тимчасове, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільнення від оподаткування 

прибутку, отриманого від основної діяльності підприємств легкої промисловості, крім підприємств, 

які виробляють продукцію на давальницькій сировині [5]. 

Задля перспективного розвитку швейної промисловості, що забезпечить інвестування в 

інноваційні проекти підприємств, доцільним потрібно вважати застосування таких заходів: 

1.Здійснення жорсткішого контролю під час ввезення швейних виробів для запобігання 

контрабанді. 2.Спрямування діяльності підприємств на покращення якості продукції та розширення 

асортименту. 3.Забезпечення стабільності, господарського, податкового та митного законодавства, 

що сприятиме залученню інвестицій. 4.Зменшення частки виробництва за давальницькою схемою 

за рахунок випуску продукції відповідної якості на внутрішній ринок. 5.Сприяння сертифікації 

підприємств швейної промисловості за міжнародними стандартами 

 

1. Легка промисловість України: науково-виробничий журнал. 2000-2013 рр. 2.Статистичний 

щорічник України за 2000-2013 рр. 3.Концепція Державної програми розвитку легкої промисловості 

за період до 2011 року // Урядовий кур’єр. – 2007. – №2. 4. Концепція загальнодержавної цільової 

програми розвитку промисловості України за період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: industry.kmu.gov.ua/cjntrol/uk/publish/article/. 5.Податковий кодекс України (Розділ ХХ. 

Підрозділ 4. Особливості справляння податок на прибуток. Пункт 17) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.  
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КОНФЛІКТИ І СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 

 

Зазвичай, кожен керівник намагається будь-яким чином уникнути конфліктних ситуацій в 

колективі. І це зрозуміло, оскільки в свідомості працівників конфлікт призводить до погіршення 

взаємостосунків, втрати взаєморозуміння та довіри, зниження працездатності.  

Коли люди думають про конфлікт, вони, як правило, асоціюють його з агресією, погрозами, 

суперечками, ворожістю, війною. У результаті, існує думка, що конфлікт – явище завжди небажане, 

що його необхідно, в міру можливості, уникати і що його варто вирішувати одразу ж, як тільки він 

виникне. Сучасна точка зору полягає в тому, що навіть в організаціях з ефективним управлінням 

деякі конфлікти не тільки можливі, але навіть можуть бути й бажані. Це так звані конструктивні 

конфлікти, в основі яких лежать розбіжності щодо вирішення принципових проблем організації, які 

можуть попереджувати застій та стимулюють розвиток колективу до нових цілей; як правило вони 

сприяють формуванню нових форм і цінностей [2, с. 483].  

Інноваційна діяльність, як правило, є колективною і потребує співпраці різних працівників. І чим 

більше працівників залучено до інноваційного процесу, чим інтенсивніше він проходить, тим 

більше причин виникає для конфліктних ситуацій. Такі види конфліктів іноді називають 
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інноваційними. Інноваційні конфлікти в організаціях можуть бути діловими і особистими. 

Інноваційний конфлікт – це цілеспрямований вплив на процеси конфліктної взаємодії, що прагне 

забезпечити конструктивне вирішення економічно-інноваційних завдань, що актуалізувалися в 

конфлікті [1]. 

Саме при інноваціях найвищий ступінь ризиків, невизначеності, конфліктів і їх результат 

найменш прогнозований. Інновації і конфлікт в інноваціях потребують від управлінця вміння 

вчасно попереджати конфліктні ситуації саме на етапі впровадження інноваційної ідеї у виробничий 

чи будь-який інший процес діяльності підприємства. При цьому особливо високі вимоги до 

менеджерів, які керують інноваційними процесами. Якщо організація реалізує інноваційні 

технології і програми, то управлінський персонал, насамперед, має бути ознайомлений і навчений 

методам управління і способам вирішення конфліктів [3]. 

Розрізняють такі шляхи розв’язання інноваційних конфліктів [3]: 

1. Пристосування. Вимушена або добровільна відмова від боротьби шляхом здавання своїх 

позицій. Суб’єкт конфлікту діє разом з іншими та не прагне відстоювати свої інтереси. 

2. Ухилення. Застосовують, коли суб’єкт не впевнений у конструктивному результаті 

розв’язання конфлікту. Стратегія уникнення передбачає прагнення вийти із конфлікту з 

мінімальними втратами. 

3. Співробітництво. Найскладніший метод, що дозволяє виробити найбільш задовольняючі 

обидві сторони рішення у складних конфліктних ситуаціях. Саме тому співробітництво – 

найефективніша стратегія поведінки у конфліктній взаємодії. 

4. Компроміс. Характеризується готовністю опонентів розв’язати конфлікт завдяки рішенню, що 

ґрунтується на спільних вчинках. Стратегія компромісу є суміжною з попередньо наведеними за 

характером і сутністю, адже активність поєднується з пасивністю, а індивідуальні дії учасників – з 

спільними діями колективу. 

Певні конкретні дії організація може застосувати на управлінському рівні. Управління 

поведінкою з допомогою профілактики конфліктів передбачає усунення суб’єкивної складової 

причини конфліктів, тобто навчання безконфліктній поведінці працівників в організації. 

Рекомендації щодо ефективної співпраці на підставі психологічного підходу розроблені багатьма 

психологами та конфліктологами. 

Нестабільність економіки та сучасні ринкові відносини потребують від працівників більшої 

самостійності та креативності рішень, оскільки інновації та пов’язані з ними конфлікти мають 

великий вплив на забезпечення успішності діяльності підприємства. 

 

1. Зінчина О.Б. Конфліктологія: навч. посібник [Текст] / О.Б. Зінчина. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 

164 с. 2. Ворожейкин И.Е., Конфликтология: Учебник / И.Е. Ворожейкин, А.Я. Кибанов, Д.К. 

Захаров. – М.: ИНФРА-М, 2004; 3. Сівчук І.П. Специфіка інноваційних конфліктів на підприємств: 

стаття /І.П. Сівчук: ТНТУ, 2009. 

 

 

Цюпко О.С. 

Ст. гр. МЕ-33 

Науковий керівник – к.е.н., доц. І.І. Новаківський  

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЛЬВІВ 

 

Сьогодні комунікація та інформація мають надзвичайно важливе значення в житті суспільства. 

Особливої ваги вони набувають у суспільстві, що глобалізується. Останнє характеризується 

воістину революційним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, які 

використовуються на всіх рівнях, у всіх сферах, галузях, територіальних і часових просторах 

управління[1]. 

Якщо виходити з розуміння менеджменту як загальної і головної функції суспільства цілком 

слушним, зокрема, виглядає звернення до проблематики управління інформаційно-комунікаційною 

сферою суспільства. 

Інформаційно-комунікаційна сфера суспільства пронизує всі інші сфери суспільства 
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(економічну, соціальну, політичну, гуманітарну) і виконує функції, подібні кров'яній системі 

людини, яка забезпечує життєдіяльність усього організму. 

Львів відомий як осередок художнього, літературного, музичного та театрального мистецтва. На 

сьогодні не заперечним свідченням культурного багатства міста є велика кількість музеїв, театрів, 

концертних залів, творчих об’єднань, а також проведення тут численних культурних заходів. На 

перший погляд наше старовинне місто живе за старими традиціями, однак, у Львові 

впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології для того, щоб зробити життя 

львів’ян більш комфортнішим та інформаційно насиченішим. 

Слід зазначити, що у Львові існує багато інформаційно-комунікативних технологій, а саме: 

 Портал для мешканців Львова city-adm.lviv.ua; 

 Електронна соціальна карта міста Львова; 

 Туристичний портал Львова lviv.travel; 

 Інвестиційний портал Львова investinlviv.com; 

 Call Center ( Гаряча лінія міста); 

 Навігаційна система в громадському транспорті міста; 

 Електронне урядування в сфері Охорони здоров’я міста; 

 Електронні студентські квитки; 

 Електронних документообіг; 

 Електронна податкова звітність підприємців [2]. 

Восени компанія «Майкрософт Україна» оголосила про запуск ініціативи CityNext, яка 

покликана допомогти в розвитку «розумних» міст в Україні. Львів виявився місто, яке не стоїть на 

місці, а йде в ногу з сучасними технологіями. Львівська міська рада та компанія «Майкрософт 

Україна» закріпили своє партнерство у сфері розвитку електронного врядування, підписавши 

Меморандум про взаєморозуміння. В рамках співпраці будуть запущені такі проекти: 

 «Панель управління містом»; 

 Електронна картка громадянина; 

 Мобільні додатки для оплати комунальних та інших послуг; 

 Об’єднання інформаційних систем усіх державних установ та комунальних служб [3]. 

Так що можна з упевненістю сказати, що у Львові активно впроваджуються інформаційно-

комунікаційні технології, які роблять наше життя комфортнішим і більш інформаційно 

насиченішим. Дії місцевої влади стають більш прозорими і тим самим зменшується рівень корупції 

в регіоні, люди бачать хто з бізнесменів чесно веде свій бізнес, а хто ухиляється від сплати податків. 

Приєднавшись до ініціативи CityNext, Львів став на шлях технологічного розвитку, що покладе 

початок впровадженню електронних проектів у регіоні та дозволить залучити громадян до процесів 

управління і розвитку міста. Також із створенням сайтів lviv.travel, investinlviv.com туристам та 

інвесторам стало легше орієнтуватися у Львові та у житті міста, а це у свою чергу збільшило притік 

як гостей так і інвесторів до нашого старовинного міста Лева. Зі створенням сайту city-adm.lviv.ua 

львів’яни можуть подати електронне звернення, взяти участь в опитуванні на важливу для міста 

тематику, оплатити в онлайн режимі комунальні послуги. 

 

1. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, 

технології, техніка паблік рилейшинз/ В.М. Бебик; Київ; Моногр. — К.: МАУП, 2005. — 440 с. 

2.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: smartundp.wordpress.com/2012/11/19/новації-

електронного-урядування-у-ль/ 3.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: microsoftblog.com.ua/ 

2014/06/23/microsoft-dopomozhe-l-vovu-rozvivati-elektronni-servisi-dlya-gromadyan/  
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Черньовий П. 

Ст. групи. МІДм-21 

Науковий керівник - доц. А.В. Дубодєлова  

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ У ВИДАВНИЧО-ЗБУТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ М. ЛЬВОВА 

 

У сучасному світі, та у м. Львові зокрема все активніше розвиваються та беруть верх 

інформаційні технології. Звичайне видавництво, пріоритетом діяльності якого є друк книг на 

паперовому носії все частіше відчуває певний дискомфорт у здійснені господарської діяльності. 

Цьому сприяє також загальний суспільний настрій, який з кожним роком стає дедалі глобальнішим, 

мобільнішим та відчутно впливовішим на кожну сферу діяльності. 

Донедавна ідолами думок молоді, які могли формувати настрої на декілька десятків років 

існували лише за екраном телебачення чи періодичних виданнях. Коли ж до Інтернет середовища 

долучились соціальні мережі – комунікативні зв’язки, стали у декілька разів швидшими та 

потужнішими між усіма користувачами зокрема. 

Видавнича діяльність у м. Львові також старається встигнути відслідковувати усі новинки, які б 

значною мірою впливали на збільшення їх прибутковості. Проте вже понад десять років на 

літературному ринку України та у м. Львові зокрема, спостерігається певна невизначеність у 

новаторських настроях молодіжної категорії споживачів. Здавалось, що певна цільова аудиторія 

прагнутиме переходу літератури у цифровий варіант. Проте, здійснивши аналіз із динаміки 

продажів та опитувань респондентів керівництво більшості сучасних Львівських підприємств 

дійшло висновку, що найважливішим інноваційним рішенням, яке б могло стимулювати продажі у 

господарській діяльності, та здійснювати ефективний зворотній зв'язок від споживачів є – розвиток 

маркетингових комунікацій. 

Щодо додаткових інноваційних рішень у маркетингових комунікаціях, то тут однозначно 

видавництву слід бути неабияк обережним із своїми кроками та можливими наслідками опісля. До 

прикладу кожне важливе рішення із зміни певного виду діяльності – підприємству слід якомога 

детальніше досліджувати у майбутній перспективі, таким чином демонструючи ефективний 

стратегічний рівень управління.  

З плином часу певні методи ведення господарської діяльності для певних сегментів підприємств 

можуть застаріти, проте підхід, який демонструють сучасні видавництва міста Львова дозволить 

продовжувати ефективно розвиватись та втілювати нові інноваційні рішення у власну господарську 

діяльність.  

 

 

Чоба І.А. 

Ст. гр. МЕ-42 

Науковий керівник – к.е.н, доц. Т.В. Кулініч 

 

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: 

ЗНАЧИМІСТЬ ІНІЦІАТИВ МОЛОДОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕКОНОМІСТІВ 

 

Прагнення України до інтеграції в світовий економічний простір визначає необхідність 

відповідності національної політики інноваційним процесам та можливості запропонувати ринку 

продукцію інноваційного спрямування. Спроможність реагувати на вимоги сучасної глобальної 

економіки дозволить реалізувати стратегічні національні інтереси у процесі співробітництва з ЄС 

та визначить перспективи паритетної інтеграції до світового господарства. 

Ініціатором підтримки такого курсу змін в Україні на сьогодні має стати молоде покоління, яке 

виявляє нове бачення стратегії розвитку ринкової економіки та розбудови сильної держави, коли 

більшість політиків та менеджерів старої формації протистоїть співпраці з ЄС. В умовах боротьби 

за збереження цілісності держави, стагнації економіки та зовнішніх викликів актуальним є 

залучення молодої генерації економістів у їх ініціативі щодо розроблення і виконання конкретних 

тактичних кроків із активізації інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання (СГ) 
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за всіма напрямками діяльності.  

Активний перехід на нову модель системного менеджменту підприємств, дозволить, по-перше, 

застосувати інноваційні методи і підходи в управлінні з урахуванням специфіки ринкових умов 

господарювання, а по-друге, підключити ефективне використання свіжого людського потенціалу як 

інтелектуального капіталу. Значимість таких змін підтверджується вибором однією із головних 

цілей діючої програми економічних реформ «Заможне суспільство - ефективна держава» [1] 

активізації інноваційних процесів. 

Аналіз вітчизняних та зарубіжних авторів показує, що Україна має значний потенціал для 

розвитку інноваційної діяльності, але за умов проведення ефективної політики державою, 

центральними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також інноваційними 

структурами, створеними за підтримки влади. 

Однак останні офіційні статистичні дані свідчать про поступове зниження рівня інноваційної 

активності промислових підприємств на 3,3%, підприємницької активності в інноваційній сфері 

малого та середнього бізнесу (активні: лише 6% малих та 16% середніх промислових підприємств, 

в той час як у Польщі – понад 30%, Німеччині - 60%), а звідси недостатні обсяги реалізованої 

інноваційної продукції [2]. 

Такий стан пояснюється низкою причин [3], головними з яких є недостатня нормативно-правова 

урегульованість питань розвитку інноваційної інфраструктури та відсутність державної підтримки 

інноваційних структур, слабкі матеріально-технічні і фінансові стимули для активізації 

інноваційної організації власного бізнесу відповідно до світових стандартів. На поглиблення 

стагнації інноваційних процесів в Україні впливають також такі чинники: зовнішні (світова 

економічна криза; загроза з боку Росії) і внутрішні (політична і економічна криза; недосконалість 

законодавчого забезпечення; корупція і бюрократичні перешкоди; недостатній рівень інноваційної 

культури бізнесу і політикуму; продовження відтоку інтелекту за межі України). 

Основними пропозиціями щодо нового бачення стратегії розбудови країни і активізації 

інноваційної діяльності її СГ буде: 1) залучати молодих спеціалістів до створення таких елементів 

інфраструктури, як центрів трансферу технологій, електронних бірж інновацій, ярмарків 

інноваційних проектів та поширення бізнес-центрів, інноваційно-технологічних центрів; 

2) укріплювати зв’язки наукових установ і ВНЗ з ринками праці і капіталу, включаючи підтримку 

інноваційної діяльності; 3) передбачити у програмах ВНЗ практики, які включають залучення 

менеджерів бізнесу і державного управління та засвоєння кращого бізнес- і управлінського досвіду 

інших країн. 

В основних положеннях Програми розвитку «Стратегія - 2020» [4], оприлюдненої Президентом 

України, теж враховано активізацію інноваційної діяльності СГ на державному і регіональному 

рівні із залученням молодої генерації фахівців з інноваційною культурою, метою яких має стати 

допомога у просуванні наукових ідей на вітчизняний ринок, використання можливостей 

інноваційного потенціалу підприємництва України на основі ефективної системи інвестування. 

 

1.Щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності Україні: Аналітична 

записка. - [Е-ресурс]: НІСД, 2012. – Режим доступу: niss.gov.ua. 2. Зянько В.В. Особливості 

інноваційної діяльності малих підприємств у перехідній економіці / В.В. Зянько, С.В. Крива // Вісник 

Вінницького політехнічного інституту, 2011. - №5. – С. 48-52. 3. Мірошниченко Д.С. До питання 

про проблеми інноваційної діяльності та методи їх подолання / Д.С. Мірошниченко // Матеріали VІ 

МНПК «Экономические проблемы активизации и развития инновационной деятельности в регионе 

— 2012». – Донбас: ДонТУ, 2012. - [Е-ресурс]. – Режим доступу: masters.donntu.edu.ua. 

4. Стратегія-2020. [Е-ресурс].- Режим доступу: president.gov.ua.   



Кафедра менеджменту організацій 

105 

Швалюк Л. 

Ст. гр. МОРм – 22 

Науковий керівник – доцент, к.е.н. О.З. Сорочак 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНИХ АГЕНТСТВ В УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЙОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Рекламна діяльність являє собою комплекс організаційних і технічних рекламних заходів, 

спрямованих на створення й підтримку необхідного рівня продажів, забезпечення позитивного 

іміджу фірми та її торговельної марки [1,c. 10]. 

У галузі рекламної діяльності за останні роки відбулись кількісні та якісні зміни: ринок став 

непередбачуваний, на ньому все більше з’являється професіоналів як з боку рекламодавців, так і з 

боку рекламних агентств [2]. 

У 2013 році Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) провела експертну оцінку грошових оборотів 

рекламних агенцій. 

Таблиця 1 

Обсяг ринку рекламних послуг за видами носіїв в Україні за 2012-2013 роки [2] 

Носій 

Значення, млн. грн. Темп зростання, % 

2012 р. 2013 р. 
Прогноз 

2014 р. 
2012-2013 рр. 

Прогноз 2013-2014 

рр. 

Телебачення 3 867 4 440 4 880 14,8 10 

Зовнішня реклама 1 537 1 613 1 810 5 12 

Друковані ЗМІ 2647 2560 2544 -3,3 -0,6 

Радіо 312 340 374 9 10 

Інтернет 680 1060 1440 55,9 36 

Інші 435 540 595 24,1 10,2 

Усього 9478 10553 11643 11 10 

Найстрімкіше в Україні розвивається ринок Інтернет-реклами. У 2013 році коаліція додала до 

інтернет-реклами сегмент під умовною назвою Digital (SMM, контекст в соцмережах, виробництво, 

креатив, стратегія) [3]. Згідно з оцінкою експертів ВРК, рекламно-комунікаційний ринок України 

2013 рік закінчив з показником 15 млрд. 466 млн. грн., що на 8,8% більше за обсяг ринку 2012 р. 

Аналогічне зростання планується і на 2014 рік [2]. Стрімкий розвиток рекламної діяльності 

супроводжується розвитком рекламних технологій. Ефективними засобами впливу на споживача 

стають комплекси короткочасних спонукальних заходів. 

До таких заходів відноситься технологія Indoor TV – це цілеспрямоване розміщення 

інформаційних повідомлень і матеріалів на відеоекранах, розташованих усередині приміщень в 

громадських місцях [4]. Ще однією інновацією є технологія інтерактивної взаємодії Just Touch, яка 

працює на базі системи з сенсорним екраном, за допомогою якої споживач сам може знайти 

потрібну інформацію, ознайомитись з закладом чи перевірити наявність товару. Наступним 

відкриттям стала технологія Ground FX, яка дозволяє споживачеві не просто спостерігати за 

рекламним сюжетом, але й брати в ньому участь. Іншою «новинкою» стала японська технологія 

Free Format Projection. Дана технологія проектує на будь-яку поверхню зображення персонажів чи 

об’єктів у натуральну величину [5]. Основним недоліком, що перешкоджає широкому 

впровадженню таких інновацій вітчизняними підприємствами, є їхня висока вартість.  

Більшість рекламних агентств не проводять маркетингових досліджень, а керуються інтуїцією 

щодо прийняття рішень у рекламній діяльності. Відсутність рекламного досвіду та знань, слабка 

організація роботи гальмує рух підприємства на шляху до процвітання та розвитку.  

Розвиток рекламного ринку визначається розвитком ринку інших товарів та послуг, фінансовими 

можливостями підприємств проводити рекламну кампанію. Отож, стан економіки в державі та 

купівельна спроможність споживачів посідають одне з чільних місць щодо впливу на розвиток 

діяльності рекламного агентства. 

Отже, головною проблемою розвитку рекламних агентств в Україні є відсутність системного 

підходу до управління рекламною діяльністю. Вирішенням цього питання можуть стати 

впровадження інновацій, застосування ефективних маркетингових комунікацій та формування 

стратегії розвитку рекламної діяльності.  
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1.Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 

2010. – 91 с.; 2. Офіційний сайт Всеукраїнської рекламної коаліції adcoalition.org.ua/.; 3. Хто 

виживе на рекламному ринку України, 2009 val.ua/it/ukraine/195571.html.; 4. Матеріал із Вікіпедії: 

стаття Indoor TV ru.wikipedia.org/wiki/Indoor_TV.; 5. Школа рекламіста, від 2011 р. advertiser-

school.ru. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЛЬВІВЩИНИ 

 

Сукупність сприятливих фізико-географічних умов Львівщини забезпечує значний рекреаційно-

туристичний потенціал, який дозволяє задовольнити потреби як вітчизняних, так і іноземних 

туристів. У програмі розвитку Львівської області до 2025 року одним із першочергових 

розглядається питання розвитку земель рекреаційного призначення. 

Згідно з Положенням про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду України, «рекреаційна діяльність – це діяльність, спрямована на відновлення 

розумових, духовних і фізичних сил людини шляхом загальнооздоровчого і культурно-

пізнавального відпочинку, туризму, санаторно-курортного лікування, любительського та 

спортивного рибальства, полювання тощо». 

Основні напрями ведення рекреаційної діяльності у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду (далі - ПЗФ): 

 створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної 

діяльності; 

 забезпечення попиту рекреантів на культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, рибальство, 

полювання тощо; 

 обґрунтування і встановлення допустимих антропогенних навантажень на території та об'єкти 

ПЗФ України; 

 організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед 

відпочиваючих, туристів;  

 формування у рекреантів і місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного 

ставлення до національного природного надбання. 

Одним із важливих напрямів рекреаційної діяльності є рекреаційне лісокористування як окремий 

вид діяльності лісогосподарських підприємств. Рекреаційне лісокористування (далі – РЛК) – це 

сукупність явищ, що виникають в зв’язку з використанням лісу для туризму і відпочинку.  

Суб’єктами РЛК є: рекреанти (туристи і відпочиваючі); підприємства, що обслуговують їх 

безпосередньо в лісі; організації – постачальники рекреантів; лісове і лісопаркове господарства. 

Виділяють чотири типи РЛК [2, с. 57-58]:  

 туризм і спорт – походи, альпінізм, різні види лижного спорту, автотуризм, кінний спорт, 

санний спорт тощо; 

 загальнооздоровчий відпочинок – пішохідні, лижні, велосипедні, кінні прогулянки, пікніки, 

спортивні ігри тощо; 

 утилітарна рекреація – збирання ягід, грибів, лікарських рослин, рибальство та мисливство; 

 лікувально-профілактичне – кліматичне лікування, фітолікування, бальнеологічне, 

озокеритолікування тощо. 

В сучасних умовах РЛК повинно розвиватись згідно концепції сталого розвитку [3, с. 218]. 

Нерозривний взаємозв’язок РЛК з трьома сферами – економічною, екологічною та соціальною 

накладає на його розвиток два протилежні обмеження [1, с. 115]: 

 обмежуючий чинник економічного характеру – перевищення мінімально необхідної кількості 

рекреантів для максимізації економічних доходів від рекреаційної діяльності;  

 обмежуючий чинник соціально-екологічного характеру – мінімізація кількості рекреантів для 
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забезпечення комфортних умов як для перебування й відпочинку рекреантів, так і для місцевого 

населення та недопущення збитків довкіллю. 

Отже, основними напрямами розвитку рекреаційного лісокористування Львівщини є: 

стимулювання лісокористувачів використовувати і облаштовувати лісові території для туризму і 

відпочинку населення; створення мережі природо-пізнавальних стежок з навчально-освітньою 

метою; заохочення місцевих органів влади до розвитку сучасної туристичної та рекреаційної бази. 

 

1. Кондратюк О.І. Особливості визначення еколого-економічної ефективності рекреаційно-

туристичного природокористування / О.І. Кондратюк // Вісник Східноєвропейського університету 

економіки і менеджменту. – 2013. – Вип.2 (15). – С.110–117. 2. Кульчицька Е.А. Напрями розвитку 

рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку / Е.А. Кульчицька // Вісник 

ЛНУ ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 32. – С. 56-66. 3. Уварова Г.Ш. Сталий розвиток туризму в 

контексті рекреаційно-туристичного природокористування / Г.Ш. Уварова // Науковий вісник 

Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2010. – Том 

1. – № 1. – С. 217–221. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: СТАН І 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства та гарантування якості життя 

населення, насамперед залежить від ефективного функціонування інфраструктури постачання 

паливно-енергетичних ресурсів. Протягом останніх десяти років вітчизняна економіка знаходиться 

під впливом енергетичної кризи. За таких умов ускладнюється процес купівлі-продажу електричної 

енергії, виникають більш жорсткі умови для оновлення технологічної та технічної бази виробництва 

й постачання електроенергії, що в комплексі перешкоджає інвестиційним вкладенням у галузь. 

Енергетична система України посідає шосте місце в Європі після Франції, Німеччини, Італії, 

Іспанії та Великобританії [1]. Окремими видами палива Україна забезпечена лише на 20-30 % і 

тільки вугіллям –на 100 %. Споживання умовного палива на душу населення у нас становить 

приблизно 6,5 т. на рік.  

Централізоване енергозабезпечення електроенергією внутрішніх споживачів, забезпечення 

експорту та імпорту електроенергії магістральними та міждержавними лініями енергопостачання 

здійснює Об’єднана електроенергетична система (ОЕС) України. До складу ОЕС України входять: 

4 АЕС (15 діючих реакторів), 14 ТЕС, 7 ГЕС, 3 ГАЕС, 97 ТЕЦ, малі ГЕС, ВЕС та інші із загальною 

встановленою потужністю 52,4 тис. МВт та 23 тис. км магістральних та міждержавних електричних 

мереж [1]. 

Сумарний обсяг купівлі електроенергії Україною в 2012 р. склав 175 609 715 МВт*год. У 

грошовому вираженні вартість електричної енергії у 2012 р. дорівнювала 10 129,77 млн. грн., що на 

16,35% більше, ніж у 2011 р., і на 49,72% більше значення аналогічного показника у 2010 р. Загальна 

оплата електроенергії у 2012 р. склала 99 050,3 млн. грн. [2]. Операції купівлі-продажу електричної 

енергії здійснюються через Оптовий ринок електроенергії (ОРЕ), оператором якого є ДП 

«Енергоринок», а її експорт - через компанію «Укренергоекспорт».  

Протягом 2013 року порівняно з 2012 роком виробництво електроенергії України скоротилося 

на 2,1%. Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії 

становить близько 43%, за 2013 рік скоротили виробництво електроенергії порівняно з 2012 роком 

на 7,7% - до 83,2 млрд кВт/год. Теплові електростанції за 2013 рік скоротили генерацію на 1,3% - до 

95 млрд кВт/год, а гідроелектростанції наростили обсяг виробництва на 31,6% - до 14,4 млрд 

кВт/год. Відносно новий для країни напрямок в енергетиці - вітряні і сонячні електростанції - за 

2013 рік збільшили виробництво електроенергії порівняно з 2012 роком на 91,2% - до 1,2 млрд 

кВт/год. [3]. 
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Державне регулювання ринку електроенергії України здійснює Національна комісія 

регулювання електроенергетики (НКРЕ), головними завданнями якої є: забезпечення проведення 

цінової і тарифної політики, захист прав споживачів, впровадження правил користування 

електричною енергією. 

Державна енергетична політика на сьогодні залишається неефективною. Для уведення 

позитивних змін в результатах управління, насамперед вона повинна бути націлена на вирішення 

стратегічних завдань країни, зокрема забезпечення стійкого розвитку енергетичного сектору, 

забезпечення енергетичної безпеки та охорони довкілля. 

Україні, яка розпочала низку економічних реформ, в тому числі і реформу електроенергетичної 

галузі, може стати в нагоді досвід країн світу, включаючи досвід країн ЄС. Корисним може бути і 

досвід у розвитку вітрової і сонячної енергетики, організації фінансування та державного 

регулювання процесів функціонування електроенергетичного комплексу. Але впровадженню цього 

досвіду мають передувати системні дослідження і аналіз переваг та недоліків різних моделей 

функціонування ринку, методів фінансування модернізації та впровадження нових енергетичних 

потужностей з урахуванням комплексних проблем і умов, які існують в Україні. 

 

1. Слупський Б. Основні моделі ринків електроенергетики та особливості їх державного 

регулювання: Порівняльний аналіз / Б. Слупський // Нац. академія держ. управління при 

Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dums/2009_3/09sbvrpa.pdf. 2. Кузьминчук Н.В. Ринок електричної енергії 

України: Проблеми державного регулювання й перспективи розвитку / Н.В. Кузьминчук: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: khai.edu/csp/nauchportal/Kuzminch.pdf. 3. Економіка. 

Енергетика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: economics.unian.ua/energetics/873880-

ukraina-v-2013-godu-snizila.  
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КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ 
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ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 

Традиційні механізми маркетингу змінюються новим технологіям, де досить актуальним є 

Інтернет-маркетинг, адже компанії розуміють, що Інтернет є інструментом отримання свіжої 

маркетингової інформації. Тому на сьогодні Інтернет-торгівля стала буденним явищем, де існує 

величезна конкуренція і у боротьбі за покупця необхідно звертати увагу на все, починаючи від назви 

магазину і дизайну сайту до хостингу та технічного обслуговування серверів, мережного 

обладнання. 

Інтернет-маркетинг надає споживачеві можливість отримання необхідної інформації в будь-який 

час та можливість заявити виробнику про себе в іншій країні. Також важливим елементом Інтернет-

купівлі є її конфіденційність та можливість уникнення спілкуватись з продавцем віч-на-віч. 

Найважливішим фактором Інтернет - реклами є те, що виробник завжди має точну інформацію про 

кількість відвідувачів сайту та їх уподобання щодо товару чи послуги фірми [4]. 

Для успішної політики компанії треба використовувати такі інструменти Інтернет-маркетингу: 

 банерна реклама; 

 пошукова реклама; 

 маркетинг у соціальних мережах; 

 e-mail маркетинг. 

Банерна реклама – це розміщення графічних зображень на популярних рекламних майданчиках 

з високою відвідуваністю [1]. Вона спрямована на велику аудиторію,привертає увагу нових клієнтів 

та формує імідж компанії. Даний вид Інтернет – маркетингу допомагає клієнтові провести асоціацію 

з предметом на банері, створивши позитивне враження про нього. 

Пошукова реклама складається з таких інструментів: 

 пошукове просування - це комплекс заходів, спрямованих на виведення сайту на перші позиції 

в природній видачі пошукових систем по певних ключових фразах [1]; 

 контекстна реклама – це коротке текстове оголошення в поєднанні з графічними банерами, яке 

розміщається в пошукових системах [2,3]; 

 медійно-контекстний банер – статистичний чи анімаційний банер, який розміщується в 

результаті пошукової видачі по конкретному питанні. 

 E-mail маркетинг - це доставка інформації про товари чи послуги цільовій аудиторії через 

електрону пошту [1]. 

Маркетинг в соціальних мережах – комплекс заходів, який використовується в соціальних медіа 

в якості каналів для просування компаній. Основна ціль просування спрямована на привернення 

уваги потенційної аудиторії та підвищення лояльності її до бренду, товару чи послуги. Даний вид 

Інтернет-маркетингу використовують відомі бренди, серед яких: iPhone, Home Depot, Sodexo, Pepsi, 

LinkedIn. 

Отже, використання Інтернет-маркетингу має значно більше можливостей та більш низькі 

ризики в порівнянні з традиційним веденням бізнесу. 

 

1. Ледньов А. Вся правда про контекстну рекламу: Москва: Ingate – 2014; 2. Бабаєв А. Євдокимов 

Н., Іванов А. Контекстна реклама, Підручник. — СПб: Санкт-Петербург, 2011. – 19с; 3. Бердишев 

С. Секрети ефективної Інтернет – реклами : Москва: Дашков и Ко, 2010.  
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РЕЙТИНГ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ З ПОГЛЯДУ СПОЖИВАЧА 

 

Кожного року ми бачимо,чуємо чи читаємо інформацію про винаходи, покращення які 

відбуваються з технікою, технологіями чи предметами повсякденного використання. Інколи ми 

навіть не задумувались над можливість існування таких предметів. Всі вони створюються для 

полегшення та зручності нашого життя.  

Оскільки технології розвиваються дуже швидко першим товаром, який є першим для 

представлення, буде світлофор у вигляді пісочного годинника. За його допомогою легко визначити 

скільки часу у тебе залишилось для того, щоб перейти дорогу. Цей винахід значно спростить рух 

пішоходів через проїжджу частину. 

Наступною інновацією буде розетка «Лего», яку легко розвернути у будь-яку сторону. 

Враховуючи те, що сучасні прилади потребують частої підзарядки чи товари потребують постійного 

живлення для роботи, а розміри ВИЛКИ бувають різні, то для зручності необхідно використовувати 

саме таку розетку.  

Пристрій, який заряджає батарею телефону за 30 секунд – звучить як щось неймовірне, проте 18-

річна дівчина із США винайшла під зарядний пристрій, який здатний зарядити батарею мобільного 

телефону за менш ніж 1 хвилину. Із цією розробкою вона навіть виграла премію на конкурсі 

молодих науковців, який організовувала компанія Intel. Очікується, що її винахід можна буде 

використовувати і для автомобільних акумуляторів. 

Спостерігаючи за модою в світі всі помітили моду на здоровий спосіб життя, що включає в себе 

правильне харчування та заняття спортом. Так, чилійські молоді люди, створили таку велосипедну 

раму, яка при паркуванні перетворюється на замок. Вкрасти такий велосипед, на їхню думку, буде 

важче, ніж звичайний. Виглядає рама-конструктор теж доволі оригінально. Іншою перевагою такого 

винаходу є те, що він дозволяє велосипедистам не возити із собою замків або спеціальних ланцюгів. 

Також саме такі винаходи підштовхують людей їздити на велосипедах, тим самим зберігаючи 

довкілля. 

Надзвичайно приємно проводити час на вулиці після літнього дощу. Проте є одна проблема – 

мокрі лавки. Саме для вирішення цієї проблеми була винайдена лавка, котру можна повернути 

сухою стороною після дощу. 

Для того щоб визначити що буде найбільш перспективним серед споживачів було проведено 

опитування серед молодої аудиторії. Перше місце зайняла позиція «лавка», котру можна повернути 

сухою стороною після дощу. Одразу за нею зарядка для батареї, що зарядить її за 30 секунд. 

Наступне місце за велосипедом з не звичайною системою безпеки проти крадіжки. Четверте місце 

посів світлофор у вигляді пісочного годинника. Та останнє місце за розеткою «Лего». 

Зробивши висновки з опитування, стає зрозуміло, що продукти інновацій можуть мати різні 

ринкові перспективи. Виходячи цього, слід проводити попередні дослідження для зменшення рівня 

ризику неуспіху товару на ринку. 

 

1. AdvertisingAge [Електронний ресурс] // Режим доступу:  adage.com. 2. Microsoft Daily 

[Електронний ресурс] // Режим доступу:  microsoftblog.com.ua  

http://adage.com/
http://www.microsoftblog.com.ua/
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Одним із засобів вирішення проблем, що постають перед суспільством є соціальна реклама. 

Вирішення даних проблем є справою не лише часу, а й вибору вдалого інструменту впливу на 

суспільство задля подолання тенденцій поширення проблемних питань, а в кінцевому результаті 

зменшення їх до мінімуму. Соціальна реклама спрямована на зміну моделей суспільної поведінки і 

залучення уваги до проблем соціуму. Вона є різновидом соціального продукту, істотно 

відрізняється від державної і політичної реклами[1].  

В Україні соціальна реклама є сьогодні найменш розвинутою галуззю у сфері маркетингових і 

суспільно-політичних комунікацій. На сьогодні загальні витрати на соціальну рекламу складають 

на рік суму близько 200 млн. грн., що у 9 – 12 разів нижче, ніж у країнах Євросоюзу. Виходячи із 

зазначеного вище показника, можна прорахувати, що на кожного громадянина України на рік 

припадає соціальної реклами на 4 грн. 17 коп. [2]. 

Значення соціальної реклами в періоди серйозних міжнародних конфліктів або системних змін в 

житті окремих країн ставало дуже значущим. Широкого поширення соціальна реклама набула під 

час Першої і Другої світової війни. Наприклад, у США були розроблені спеціальні мотиваційні 

плакати, такі як: “I want YOU for U.S. army” (“Ти потрібен американській армії”) – плакат Дж.М. 

Флагса, з якого так званий «Дядечко Сем» закликав добровольців приєднуватися до лав армії під 

час Першої і Другої світової війни; “When you ride ALONE, you ride with Hitler!” (“Коли ти їдеш 

один, ти їдеш з Гітлером”) – плакат, який під час Другої світової закликав американців підвозити 

своїх друзів і колег на роботу, тим самим економити пальне на потреби армії; “Do with less – so they 

will have enough!” (“Обійдись меншим, щоб їм було усього достатньо”) – плакат, який закликав 

громадян США економити, щоб була змога забезпечити солдат усім необхідним. 

На хвилі останніх воєнних подій в Україні відбувся сплеск нової соціальної реклами, яка 

спрямована підтримку української армії і закликає громадян жертвувати кошти на її потреби та 

потреби добровольчих батальйонів. Професійні рекламісти схвально відгукуються про 

ефективність таких роликів, особливо звертаючи увагу на результативність кампанії «565» зі збору 

коштів для армії. За звітами Міністерства оборони за п’ять з половиною місяців (станом на серпень 

2014 року) кампанія «Підтримай українську армію» зібрала 142 млн. грн. [3]  

Найвдалішим, на сьогодні, вважається ролик «Українська армія – це наша гордість», головний 

посил якої спрямований на потенційних призовників і підняття патріотичного духу населення.  

Отже, воєнна соціальна реклама створюється для всіх: від воєнних і потенційних призовників до 

мирного населення, яке опинилося в ситуації воєнних дій і не знає, що в такому випадку робити. 

Якщо реклама зроблена якісно і зачіпає за живе, вона дає глядачу можливість наблизитися до 

проблеми: допомагати грішми, займатися волонтерською діяльністю чи просто пишатися своїми 

солдатами. Соціальна реклама – це потужний інструмент маркетингу і під час війни просто життєво 

необхідний. 

 

1. Соціальна реклама [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_реклама. 2. Коротич А.А. Роль та значення соціальної реклами в 

житті населення України [Електронний ресурс] // Режим доступу: kbuapa.kharkov.ua/e-

book/conf/2009-1/doc/15.pdf.  
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SMM В УКРАЇНСЬКОМУ ВИДАННІ: АНАЛІЗ ПРИСУТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ 

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Останні події в Україні спровокували зростання попиту на товари вітчизняного виробництва 

серед населення. Однак в українського покупця виникла проблема із дефіцитом інформації про 

українські підприємства. 

Враховуючи позитивні тенденції зростання популярності соціальних мереж серед користувачів 

Інтернет (у тому числі серед українського населення), використання цього невичерпного джерела 

цільової аудиторії маркетингової комунікації господарюючих суб’єктів значно упросила б 

поширення інформації про вітчизняних виробників [1, ст. 90]. Проте представники українських 

підприємств дещо помірковані у використанні соціальних медіа для розвитку свого бізнесу. 

Підтвердженням цього може слугувати авторське дослідження у вигляді анкетування про 

визначення присутності вітчизняних виробників у соціальних мережах [1, ст. 84]. 

Дослідження показало, що сучасний український споживач потребує наявність спільнот 

вітчизняних виробників у соціальних мережах (95%). Однак лише 78% опитаних зауважили таку 

присутність. Відвідувачі аналізованих спільнот, здебільшого, не задоволені роботою адміністрації 

групи, оскільки інформація, в основному, оновлюється рідко – 2-3 рази на тиждень. Іншою 

причиною невдоволення респондентів є відсутність бажаних новин - найчастіше офіційна відомість 

про підприємство складає 30% від загальної інформації у спільноті. 

Авторський моніторинг соціальних мереж „Вконтакте” та „Facebook” дозволив визначити 

характер викладеного матеріалу у спільнотах українських виробників, а також надав можливість 

оцінити популярність даних груп серед користувачів аналізованих соціальних медіа.  

На основі отриманих даних можна зробити наступні висновки: 

1. Соціальні мережі - важливий канал комунікації з цільовим ринком. Однак українські 

виробники халатно відносяться до просування свого бренду за допомогою соціальних медіа. Про це 

свідчить порівняно мізерна кількість підписників (для порівняння: спільнота бренду Apple у 

соціальній мережі „Вконтакте” налічує 54 089 підписників); 

2. Спостерігається накопичення надлишкової інформації, яка відволікає користувача соціальних 

мереж від товару/послуги вітчизняного виробника та провокує створення негативного іміджу 

українського підприємства; 

3. Спорадичне оновлення інформації у спільнотах сприяє регресивному зменшенню частоти 

відвідування даної групи. Як наслідок – зникає прив’язаність споживача до відповідного 

підприємства. 

 

1. Бончик Ю.С. Розвиток бізнесу за допомогою соціальних мереж / Ю.С. Бончик // 71-ша 

студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей. – 2013. – С. 90-92. 2. Котлер 

Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер – Москва: Прогресс, 2008 – 517с. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СЕРВІСУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасному підприємництві, коли має місце значне посилення конкуренції, дедалі більшого 

значення набуває роль сервісу як інструмента конкурентної боротьби за споживача. Висока якість 

сервісу – найкращий метод диференціювання від конкурентів та вдалого позиціонування в очах 

споживачів. Вміло організоване сервісне обслуговування може стати одним з чинників підвищення 

прибутковості підприємства. Надаючи більш якісне сервісне обслуговування, суб’єкти 
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господарювання можуть запросити більш високу ціну, і покупець погодиться витрачати свої гроші 

за вищий рівень сервісу. Надання послуг покупцеві, а через нього — споживачеві виробником 

товару збільшує коло прихильників товару та можливість отримання більш високих прибутків.  

Аби дізнатися на які саме покращення розраховує клієнт, та інвестувати саме в ту частину 

сервісу, яка точно вплине на підвищення продажів і прибутковості, можна скористатися наступними 

правилами, сформульованими провідними маркетологами: 

1. Сервіс − це складний багатогранний процес, що потребує постійного аналізу всіх його ланок, 

виявлення їх взаємозв’язків та розробки стратегії. Щоб зрозуміти, що саме необхідно покращити, 

потрібно пройти усі етапи сервісного обслуговування. Якщо на якомусь з етапів сервіс не відповідає 

вимогам необхідно зайнятися його покращенням. 

2. У підвищенні рівня сервісу велику роль відіграє ретельно відібраний персонал. Навіть якщо 

підприємство займається виробництвом високоякісної продукції, але співробітники не мають 

налагоджених комунікацій та не освоюють культуру спілкування, це може сприяти зменшенню 

клієнтської бази.  

3. Якісний сервіс чи ні – це суб’єктивна думка кожного клієнта і вона буде залежати від його 

потреб та очікувань. Та незважаючи на це, необхідно об’єктивно відреагувати, адже пасивна реакція 

може привести до зменшення потенційних клієнтів. 

Підвищення якості сервісного обслуговування в торгівельному підприємстві може бути 

досягнуто при поліпшенні рівня представленості товару в торгівельному залі, а також при 

розробленні стандартів роботи персоналу з даним товаром і здійсненні контролю за їх виконанням 

[2, с. 113-114]. 

Важливе місце у підвищенні рівня сервісу посідає і ряд чинників, дотримання яких дозволяє 

говорити про рівень сервісного обслуговування того чи іншого торгівельного підприємства. 

Кожен з цих чинників формує загальне поняття про рівень сервісу на підприємстві, робить його 

більш конкурентоспроможним та є одним з інструментів маркетингу. Сервісне обслуговування 

допомагає створити коло постійних покупців товарів підприємства, перетворюючи їх завдяки 

підвищенню сервісу та якості використання товару виробника на прихильників товарної марки. 

 

1. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: Навч. посіб./ Л.В Балабанова, В.В. Холод, 

І.В. Балабанова - Київ: ЦУЛ, 2012. - 612 с. 2. Антипова Ю.К. Адаптація маркетингової дослідної 

методики “Mystery Shopping” до специфіки роботи роздрібних магазинів самообслуговування 

[Електронний ресурс]/ Ю.К. Антипова – Режим доступу: essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/ 

123456789/25350/1/Antypova.pdf. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА 

РИНКУ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Зважаючи, що сфера виробництва алкогольних напоїв є для України важливою з точки зору 

формування бюджетних доходів, варто постійно відстежувати характер впливу зазначених чинників 

і розробляти заходи щодо мінімізації втрат та максимізації прибутків [1, ст. 208]. 

Трансформації в системі управління збутовою діяльністю підприємств на ринку лікеро-

горілчаної продукції є необхідними, оскільки вони створять нову базу для зростання виробництва. 

Пошук шляхів розвитку лікеро-горілчаної промисловості на основі інноваційної складової є 

актуальним і пріоритетним на сьогодні. Орієнтація на інноваційний шлях розвитку вимагає від 

національних суб'єктів господарської діяльності перебудови системи управління, створення на 

основі принципів маркетингу системи оперативного пошуку нових сфер та способів реалізації 

власного потенціалу [2, ст. 15]. 

Внаслідок наростання кризових явищ в економіці, розвитку її «тіньового» сектора, істотно 

звузився внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції, що призвело до поглиблення фінансової 
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кризи. Збільшення обсягів збуту лікеро-горілчаної продукції можливо здійснити за рахунок 

зменшення їх собівартості, покращення якості та розширення асортименту. Для цього необхідно 

переходити на інноваційний шлях розвитку лікеро-горілчаної промисловості, що передбачає 

удосконалення технологій і технічних засобів, раціональне використання теплоенергетичних, 

вторинних сировинних та матеріальних ресурсів, максимальне використання відходів виробництва 

шляхом створення маловідходних та екологічно безпечних виробництв, тощо. На цей час немає 

альтернативи розвитку спиртової і лікеро-горілчаної галузей в Україні, окрім інноваційного шляху 

[3, ст. 36].  

Для удосконалення ринкових відносин у лікеро-горілчаній галузі можна знизити податкове 

навантаження виробників продукції до рівня, який би дозволяв формувати легальний ринок цієї 

продукції в обсягах потреби в ній країни, завдяки чому зростуть надходження коштів до державного 

бюджету, споживач одержить якісну продукцію, а «тіньовий ринок» буде трансформований на 

легальний. З метою нарощування експортного потенціалу спиртової та лікеро-горілчаної галузей 

України доцільно розробити та впровадити в практику програму державної підтримки експорту 

алкогольних виробів. Для цього необхідно обґрунтувати концепцію розвитку цих підгалузей з 

урахуванням сучасного стану ринку їх продукції, підвищити рівень маркетингової роботи та 

вдосконалити фінансово-кредитне забезпечення на підприємствах. 

Вищезазначені інноваційні напрями управління збутовою діяльністю дозволять досягнути 

підприємствам конкурентних переваг на ринку лікеро-горілчаної продукції.  

 

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С.Гаркавенко - К.:Лібра, 2004. -708 с. 

2. Проволоцька, О.М. Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу: автореф. 

дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / О.М. Проволоцька. – К.: Українська академія зовнішньої 

торгівлі, 2003. – 20с. 3. Хрупович, С.Є. Теоретичні аспекти побудови системи управління збутовою 

діяльністю на промисловому підприємстві / С. Хрупович, Т. Борисова // Галицький економічний 

вісник. – 2006. – № 3. – С. 34 – 38. 
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ФАНК-БІЗНЕС ПО-ГАЛИЦЬКИ 

 

Сучасний світ змінюється дуже швидко, а знання застарівають. Феноменами сьогоднішнього 

дня стали: цунамі дешевизни; жіноча ера; перемога самотніх; світ, що складається з міст; полон 

задоволення; вагомість неочевидних знань; е-бізнес; життя в мережі. Фанк-бізнес намагається 

прийняти тенденції світової економіки і певним чином функціонувати у них. 

Слово «фанк» походить від англійського «fun», що означає розвага, жартувати, бавитись. 

Розглянемо основні характерні складові фанк-бізнесу, аби краще зрозуміти сутність поняття[5]. 

Таблиця 1 

Характеристика складових фанк-бізнесу 

Складова Характеристика 

Фактор 

виробництва 

– розум 

Близько 75% світового господарства функціонує завдяки розумовій силі, а не фізичній. Знання стають 

ласим шматком для корпорацій. 

Технологія 

Найосновніше, що технології принесли в фанк-бізнес – це інформаційні і комунікаційні системи. 

Інформаційні технології зменшують час і відстань. Зменшують кількість посередників, розширюють 

межі ринку. 

Конкуренція 

Неможливо визначити звідки з’явиться новий конкурент. Також в умовах сьогодення фірми 

конкурують не лише з іншими підприємствами, що виготовляють такий самий товар, а конкурують 

за гроші банків, інвестиції, за покупців. 

Творчість 
Творчість у бізнесі є ключем до успіху. А успіх для фанк-бізнесу – це іновації (новий дизайн, гарантії, 

обслуговування, імідж). 

Цінності 
Цінності впливають на діяльність компанії, її підхід та ставлення до роботи. Вони є причиною 

конфліктів і союзів. 
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Глобалізація 
Економічний простір ще ніколи не був таким великим як зараз. За останні 40 років об’єми 

міжнародної торгівлі зросли на 1500% [1]. Виробництво тяжіє до дешевої робочої сили. 

Швидкість 
Світовий ринок зараз характеризується словами «більше і швидше». З усіх сторін з’являється більше 

покупців, виробників, товарів, послуг, можливостей. А темпи не зменшуються, а навпаки зростають. 

Інноваційна 

організаційна 

структура 

Інновації в цій сфері дозволяють по-іншому виконувати роботу. Зміни можуть відбуватись як на 

структурному рівні, так і на рівні атмосфери колективу та умов праці. 

Отже, зважаючи на світові тенденції, старому потоковому виробництву і класичному бізнесу в 

чорних костюмах не вижити. Для цього потрібні інновації та новаторський підхід до всього. Саме 

такі засади ведення бізнесу трактує фанк-бізнес. 

Хоч ми й розглянули зразок фанк-бізнесу на прикладі львівської компанії, проте загальна 

тенденція українського ринку показує, що підприємці не рішуче погоджуються щось міняти в 

структурі і веденні своєї справи, тому прикладів таких підприємств на теренах України не є досить 

багато. 

 

1. Н.Кьелл, Й. Ріддерстрале – Бізнес в стилі фанк назавжди. Капіталізм в задоволення. – 2008. 

–127 с. 2. Ф. Попкорн - Eveolution: Вісім істини маркетингу для жінок.- 2000 р. 3. Вікіпедія – вільна 

енциклопедія. [електронний ресурс].Режим доступу: uk.wikipedia.org/ 
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АРОМАМАРКЕТИНГ У ПРОСУВАННІ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ 

 

У маркетингу велика роль відводиться залученню уваги споживачів. Зазвичай для цього 

використовуються візуальні та аудіозасоби. Але сьогодні активно розвивається аромамаркетинг – 

напрямок, що використовує нюх споживача. Аромати і запахи дуже тісно пов'язані з емоціями 

людини, тому, застосовуючи їх в маркетингових комунікаціях, можна швидше звернути увагу 

клієнта на товар прямо на місці продажу і збільшити обсяг продажу [1]. Аромамаркетинг – це 

нематеріальний метод стимулювання збуту, в основі якого лежить вплив на емоційний стан людини 

за допомогою ароматизаторів й ароматизації повітря природного й штучного походження [2] 

Ідея використовувати запахи в комерційних цілях виникла ще наприкінці 1950-х років, але своє 

сучасне розуміння цей напрямок знайшов тільки на початку 2000-х рр. Незважаючи на порівняно 

молодий вік, аромамаркетинг в світі знайшов широке застосування. 

За статистикою, наведеною американськими вченими, ароматиза-тори й ароматизація 

торговельних приміщень збільшує час перебування покупця в даній зоні на 15%, при цьому 

збільшення обсягу продажу продукції складає 20% [2]. Секрети аромамаркетингу можуть 

використовуватися абсолютно у всіх сферах бізнесу. 

Активне використання аромамаркетингу обумовлено тим, що споживач постійно перебуває у 

стані напруги, його «бомбардують» зорові образи, які він навчився контролювати, а запах – це 

підсвідомий вплив, який практично неможливо контролювати. При грамотному застосуванні запаху 

як засобу впливу споживач не відчуває присутності запаху, його концентрація така, що дозволяє 

впливати на мозок відразу, а не на рецептори в носі [4]. 

Головною відмінністю аромамаркетингу від інших видів маркетингових комунікацій є 

можливість відчуття клієнтом всіма органами почуттів переваг товару, послуги, корпоративного 

іміджу.  

Вибір аромату для тієї або іншої мети – це мистецтво. Необхідно враховувати традиції у регіоні, 

характеристики цільової аудиторії, особливості рекламного носія: чи хочуть донести аромат через 

сувенір, через друковану продукцію або через повітря [5].  

Сучасний маркетинг визнав ароматизацію незамінним інструментом у мистецтві продажу. Якщо 

в магазині присутній запах несвіжих продуктів, то людина або не робить покупок, або купує тільки 

промислові товари. У той же час аромат свіжоспеченого запашного хліба здатний схилити до 

покупки навіть тих, хто дотримується дієти. Подарунки краще купуються, коли в магазині перед 

http://www.e-reading.me/bookbyauthor.php?author=13113
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Різдвом і Новим роком розпорошуються теплі аромати хвої, гвоздики, кориці й мандаринів, а в День 

Святого Валентина – шоколаду [6]. 

Аромат відіграє величезну роль в створенні бренду. Бренд, який має свій власний характерний 

аромат дозволяє продукту зайняти особливе місце у свідомості споживача [7].  

 

1. Оselia.info [Електронний ресурс] – Режим доступу: oselia.info/?p=22 2. SOFTANDWEB 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: softandweb.ru/. 3. Украинский Бизнес Ресурс [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: ubr.ua/business-practice/own-business/aromamarketing-nesekretnaia-

tehnologiia-ili-novoe-slovo-v-reklame-286303 
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СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГОТЕЛЬНОГО 

МАРКЕТИНГУ 

 

Зростання конкуренції на готельному ринку, скорочення кількості туристичних груп, 

корпоративного сегменту і MICE-подій, зменшення чисельності іноземних туристів з одночасним 

збільшенням внутрішнього туризму наприкінці 2013 і протягом 2014 року у місті Львові 

стимулюють власників готелів використовувати увесь спектр інструментарію готельного 

маркетингу з метою «виживання» у складних умовах. 

Одним із сучасних інструментів маркетингу, який успішно використовується у багатьох сферах, 

у тому числі і для збільшення продажів у готельному бізнесі, є соціальні медіа. Це Інтернет сервіси, 

призначені для масового розповсюдження вмісту, де вміст створюють самі користувачі, і автором 

може бути кожен, на противагу традиційним медіа, де авторами є попередньо відібране і обмежене 

коло людей. До соціальних медіа відносять соціальні мережі, блоги та контент хостинги [2]. 

Соціальні медіа є ефективною платформою у просуванні послуг. Створені у соціальних мережах 

групи і корпоративні сторінки за наповненням можуть прирівнюватися до корпоративних сайтів. 

Вони дають можливість підтримувати зв’язок з зацікавленими користувачами, будувати 

довгострокові відносини з клієнтами, формувати лояльність, керувати репутацією, збільшувати 

обсяг продажів та виконувати інші завдання [3]. 

За даними дослідження TravelClick 65% готелів мають свою сторінку на Facebook, 20% є у 

Twitter, 8% - у FourSquare, 10% готелів користуються сайтами знижок Groupon та інших [4]. Такі 

дані вказують на велику частку готелів, які не використовують соціальні медіа як потенційний 

інструмент у просування бізнесу.  

Актуальний контент, відгуки, рейтинги, фотографії і відео, презентаційні матеріали, цікаві 

пропозиції, можливість миттєвого спілкування активно впливають на споживачів, 

найпоширенішою причиною виходу в Інтернет для яких є соціальні мережі. Використання готелями 

соціальних медіа дають можливість вивчати потреби потенційних клієнтів, їх вподобання та 

інтереси, що сприяє розробленню актуальних пропозицій, які створюють додаткову цінність і 

допомагають формувати прихильність клієнтів [5].  

Основою для успішного просування готелю з використанням соціальних медіа є наявність 

нестандартних і цікавих ідей, вміння підкреслити свою винятковість, що дає можливість зацікавити 

цільову аудиторію. 

Соціальні медіа і аналіз відгуків укладаються в основу стратегії розвитку готелю, адже поруч з 

фінансовими показниками і такими якісними показниками як місце розташування, саме 

приміщення, «зірковість» готелю тощо, найважливішим є задоволеність клієнтів, яку можна 

оцінити за допомогою використанням саме такого інструментарію. 

Отже, робота із соціальними медіа стає важливою і необхідною складовою комплексу готельного 

маркетингу. Його використання готелями міста Львова з попереднім вивченням досвіду іноземних 

готелів, їх груп і об’єднань дасть можливість ефективніше задовольняти потреби клієнтів і у 

результаті зайняти свою нішу на динамічному і конкурентному готельному ринку міста.   
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АНАЛІЗ ТА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СОКУ 

 

Для того, щоб збільшити кількість споживачів, виробники соків постійно розширюють 

асортимент продукції, створюючи нові смаки. На українському ринку дуже широкий асортимент 

вибору соків і нектарів на різний смак, що відрізняється від вибору за кордоном. Нектар - це 

продукт, що містить від 25 % до 50 % натурального соку, решта — це вода, цукор, мед тощо[1]. У 

складі соку має бути не менше 85% фруктового або овочевого концентрату. У соці, навіть 

відновленому, невеликий вміст консервантів, барвників і цукру, або вони взагалі можуть бути 

відсутні. Тоді як в нектарі присутня лимонна кислота, пюре і достатня кількість цукру. Нектар 

можна зробити практично з усіх фруктів, тоді як 100% сік вичавлюється тільки з водянистих. 

Асортимент соків умовно поділяють на дві групи: 

1) соки, що вичавлюють зі свіжих плодово-ягідних культур (яблук, вишень, винограду, 

смородини тощо). 

2) тропічні соки, що розливаються з привезених концентратів (ананаси, манго, грейпфрути). 

Кожен виробник намагається випускати максимально різноманітний асортимент соків і 

соковмісних напоїв - від 10 до 20 найменувань. Виробництво різних видів сокової продукції 

дозволяє зменшити ціну на одні товари (як правило, з імпортної сировини чи з великим вмістом 

натурального соку) за рахунок інших (з вітчизняної сировини чи з меншим вмістом натурального 

соку) [1]. 

На ринку соків спостерігається висока конкуренція: 98% всієї продукції на українському ринку 

соків представлені чотирма великими компаніями: PepsiCo, Vitmark, Кока-Кола і Galicia [2].  

За даними досліджень обсяги продажу компанії «PepsiCo» складають більше 46% всіх обсягів 

роздрібного продажу соків і нектарів в Україні. Соки компанії «PepsiCo» випускаються під 

торговими марками: Sandora. Проектна сукупна потужність даного підприємства на ринку складає 

близько 1,5 млрд. пакетів соків і сокової продукції на рік[4].  

У 2013 році дохід від реалізації продукції компанії «Вітмарк» склав 1,076 млрд. грн., що на 8% 

більше, ніж у 2012 ро ці. Свою частку на ринку соків за підсумками 2010-2011 років компанія оцінює 

приблизно в 26%. Соки компанії «PepsiCo» випускаються під торговими марками: «Jaffa», «Jaffa 

Kinder», «Наш Сік», «Джусік», «Соковита», «Просто фрукти». 

Частка компанії “Galicia” в 2013 складала 16% ринку України. Компанія “Galicia” - це 

найбільший виробник концентрованого яблучного соку та пюре для виробників відновлених соків 

в Україні. 

Компанія «Кока-кола» за підсумками 2012 року скоротила продажі в Україні на 7% порівняно з 

2011 роком, а у 2013 році - приблизно на 15% у категоріях соків та питної води. За різними оцінками 

частка компанії «Кока-кола» складає приблизно 3-6% ринку соків України. Соки випускаються під 

торговими марками: «Rich», «Добрий», «BotaniQ Kids» [3]. 

Таким чином на 2014р. спостерігається збільшення споживання натуральних соків, соків 

прямого віджиму (які відносяться до елітної категорії), а також сокових продуктів з більшим 

вмістом соку. І не зважаючи на слабку конкуренцію на рикну попит на дану продукцію зростає[4].  

 

1. [Елекронний ресурс] // Режим доступу: coolreferat.com. 2. ДСТУ 4283.2:2007. Соки та сокові 

продукти. Держспоживчий стандарт України - Київ: 2007. – 15с.  
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АУДІО-БРЕНДИНГ, ЯК СКЛАДОВА НЕЙРОМАРКЕТИНГУ: ПРИНЦИПИ ТА ПРИКЛАДИ 

ВИКОРИСТАННЯ  

 

В сучасних ринкових умовах, конкуренція між брендами прийняла глобальний характер. Щодня 

ми, як споживачі купуємо безліч товарів та послуг, навіть не задумуючись над тим, чому саме 

продукт даної марки ми обрали. Сотні тисяч торгових марок щодня борються за нашу прихильність. 

Більшість відомих та потужних брендів давно зрозуміли, що не завжди споживач раціонально 

обирає товар, часто в основі його вибору лежить емоція. Дослідженням даного явища, його 

принципів дії та законів займається нейромаркетинг. 

Це досить новий напрямок сучасного маркетингу, проте деякі з його методів вже давно 

використовуються відомими брендами [1]. Нейромаркетинг – це сукупність методів та технологій, 

який формується на основі економічної теорії, нейробіології, психології та медицини. Об’єктом 

вивчення нейромаркетингу є реакції людини на ту чи іншу рекламну інформацію. Передумовою 

появи такої концепції стала гіпотеза про те, що основна частина розумової діяльності людини (понад 

90 %), у т. ч. емоції, є неусвідомленою і відбувається на рівні підсвідомості. Нейромаркетинг 

поділяється на аромамаркетинг, мерчандайзинг та аудіо-брендинг (звуковий маркетинг) [2], [3]. 

Мартін Ліндстром, один із перших послідовників нейромаркетингу, порівнявши особливості 

людського сприйняття і стратегії світових брендів виявив, що основним каналом, через який людина 

сприймає інформацію є слух, але маркетологи та бренд-менеджери завжди опиралися на візуальний 

канал комунікації [1].  

Найбільш поширено музика використовується на телебаченні та радіо. Простим прикладом 

такого використання є звуковий логотип (короткий звуковий мотив, який повинен нести в собі 

базову інформацію про торгову марку), що дозволяє підвищувати комунікативні можливості 

візуального логотипу; легко запам’ятати логотип, оскільки аудіо-канал людського сприйняття 

менше навантажений рекламною інформацією, у порівнянні з візуальним. 

Музика здійснює неусвідомлений вплив на емоційний стан покупця, і як наслідок впливає на 

його споживчу поведінку. В таких закладах, як кафе, готелі, салони краси, медичні центри та 

магазини музика використовується в якості фону, основним завданням якого є створення необхідної 

атмосфери в закладі та виклик потрібних емоцій. 

Отже, зважаючи на швидкий розвиток ринків та маркетингової діяльності компаній у всьому 

світі, сьогодні потрібно знаходити новий інструментарій маркетингових комунікацій. Для того, щоб 

вирізнити свою торгову марку серед конкурентів, компанії вдаються до нових, інноваційних засобів 

комунікацій, використовуючи нейромаркетинг. Дана галузь маркетингу розширює уявлення про 

рекламу та методи її впливу на свідомість споживача, орієнтуючись на емоції та неусвідомлений 

вплив на поведінку людини. Одним з найперспективніших напрямів нейромаркетингу є аудіо-

брендинг, з допомогою якого можна виділити бренд серед конкурентів, емоційно привабити 

потенційного споживача, перетворити придбання товарів на приємний процес, що в кінцевому 

випадку збільшить продажі. 

 

1. Жохова А. Нужно, чтобы ваш бренд можно было узнать с помощью любого органа чувств / 

А. Жохова. – Режим доступу: forbes.ru/svoi-biznes/marketing/64744-nuzhno-chtoby-vash-brend-

mozhno-bylo-uznat-s-pomoshchyu-lyubogo-organa-c. 2. Поняття нейромаркетингу. – Режим 

доступу: lektsiopedia.org/ukr/lek-5253.html.   
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РОЗВИТОК АРОМАМАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

 

Аромамаркетинг - це напрям маркетингу, що ґрунтується на використанні різних запахів і 

ароматів з метою стимулювання продажів, просування товару на ринку і сприятливого впливу на 

покупця. Його можливості поширюються від аромаклінінгу (нейтралізації небажаних запахів) і 

аромадизайну приміщень (комплексу заходів, що створюють спеціальну ароматичну атмосферу, 

стимулюючу ті чи інші емоції людини) до ароматизації будь-якої продукції [2].  

Ідея використання ароматів в комерційних цілях традиційно прийшла до нас із Заходу, де ще 

двадцять років тому зрозуміли: якщо супроводжувати процес покупки приємним запахом, то 

відсоток продажів обов’язково збільшиться до 15%. З наукової точки зору, аромамаркетинг 

ґрунтується на використанні п’ятивимірної системи (сприйнятті товару п’ятьма каналами: зором, 

слухом, дотиком, смаком і нюхом) при побудові та розвитку бренду, обґрунтованій Мартіном 

Ліндстромом.  

Основні цілі використання аромамаркетингу [4]: підвищення рівня конкурентоспроможності; 

підкреслення стилю, іміджу та статусу закладу; створення святкової атмосфери для покупців 

(позбавлення клієнтів відчуття «буденності» покупки); зростання обсягів продажів; покращення 

сприйняття клієнтом якості пропонованих товарів і послуг; акцентування уваги на певних товарах, 

стимулювання спонтанних покупок; стимулювання повторного відвідування закладів; вирішення 

проблеми (якщо вона існує) природних неприємних запахів; мотивування персоналу, покращення 

працездатності, уваги, точності виконання роботи. 

Одним із найяскравіших прикладів використання аромамаркетингу є McDonalds. Всім відомий 

специфічний запах «Мака», який відчувається за багато метрів до входу в заклад. Та мало хто знає, 

що аромат цей створюється штучно і навіть є запатентованим у багатьох країнах [2]. І це всього 

один із багатьох зразків використання пахощів у просуванні товару.  

Незважаючи на те, що аромамаркетингові технології в нашій країні використовують відносно 

недавно, існує чимало українських фірм, що професійно займаються даною діяльністю, 

найбільшими серед них є БІЗНЕС-АРОМАТ, VivaScent, «Арома-Маркет» та «Оазис», що 

пропонують послуги з аромаклінінгу та аромадизайну, найширший асортимент запахів, обладнання 

для ароматизації, тощо.  

Серед проблем розвитку даного напряму маркетингу в Україні можна назвати те, що вітчизняні 

замовники засновують свої судження про ефективність ароматизації на основі суб'єктивних оцінок. 

Деякі бізнесмени неправильно сприймають інструменти аромамаркетингу, які працюють лише в 

комплексі з грамотним персоналом, гарним дизайном, професійним мерчандайзингом тощо, 

вважаючи, що сама лише ароматизація приміщень підвищить обсяги продажу на 15%. Також, 

проблемою є те, що дотепер в Україні багато підприємців дотримуються консервативних поглядів 

на маркетингові заходи і вважають ароматизацію чимось марним і не потрібним.  

Отже, розвиток аромамаркетингу в Україні є дуже перспективним напрямком, оскільки надає 

вітчизняним підприємцям значні конкурентні переваги. Окрім того, ефективність даної технології 

давно доведена на практиці західними маркетологами.  

 

1. Сайт компанії Vivascent [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vivascent.com.ua. 2. Сайт 

компанії ADME marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: adme.ru. 3. Сайт компанії 

Психологія і бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: psycho.ru.   
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДСЬКОЇ 

ПСИХІКИ В МАРКЕТИНГУ 

 

Маркетинг і психологія завжди були тісно пов'язані. Не розуміючи принципів, якими людина 

керується в прийнятті своїх рішень, складно продавати йому що-небудь. У сучасному світі 

маркетинг з усіма його різновидами все більше спирається на досягнення психологів, результати їх 

досліджень, що висвітлюють механіку взаємодії людини з навколишньою дійсністю. 

Фахівці компанії HubSpot зібрали 7 основних принципів, якими керується людина, реагуючи на 

зовнішні подразники і приймаючи рішення. Принципи ці лежать в області психології і працюють 

радше на підсвідомому рівні. 

Принцип взаємності був представлений доктором Робертом Чалдіні в книзі «Вплив: психологія 

переконання». Коли хтось щось робить для вас, ви хочете зробити щось для цього когось. Звичайно, 

наміри обох сторін повинні бути щирими і безкорисливими. 

Ще один принцип, описаний доктором Чалдіні – почуття обов’язку. Коли людина відчуває себе 

винною за щось, відмовитися від чого-небудь їй складніше. У сфері маркетингу почуття обов’язку 

- хороший спосіб боротьби з клієнтами, які готові відмовитися від покупки чи послуги. Подумайте, 

що ви можете зробити, щоб клієнт відчув себе належним: раптовий подарунок, підписка на 

отримання новинок? 

Наступний принцип – авторитет. Авторитетні особистості існували завжди, і люди довіряли їм 

більше, ніж усім іншим. Думка авторитетних персон рідко ставиться під сумнів. Маркетологу 

потрібно докласти зусиль, щоб стати авторитетом, експертом у певній сфері, і люди самі 

потягнуться до нього, шукаючи ідеї, оцінки та відповіді на запитання в пошукових системах і на 

просторах мережі. Авторитет конвертується в довіру, а довіра - в продаж.  

Приєднатися до вже існуючої групи людині простіше, ніж зробити що-небудь самому. 

Танцювальний майданчик починає активно заповнюватися тоді, коли на ньому вже танцює кілька 

людей. Приклад описує принцип «стадного інстинкту». Це почуття добре виражається 

словосполученням «я теж». 

Ще один принцип, відмічений доктором Чалдіні - прихильність. Коли людині щось подобається, 

вона відчуває прихильність. Це обумовлює більш високу ймовірність звернення до об'єкта своєї 

прихильності. У маркетингу це виглядає так: орієнтуючись на свою цільову аудиторію, створюйте 

навколо свого товару той імідж, який їй подобається. Не намагайтеся сподобатися всім, працюйте 

тільки з тими людьми, які дійсно можуть стати вашими клієнтами.  

Наступний принцип – дефіцит. Коли пропозиція обмежена, попит зростає. Для досягнення 

максимального ефекту дефіцит слід позиціонувати строго певним чином: товару було багато, а зараз 

залишилося трохи, так що поспішайте, беріть.  

Останній принцип, «ілюзія новизни», діє таким чином: ви бачите якийсь предмет чи явище, 

запам’ятовуєте даний факт, і потім починаєте помічати це всюди. Щоб використовувати ілюзію 

новизни у сфері маркетингу, слід практикувати мультиканальний маркетинг. Тобто чим частіше ви 

попадаєтеся на очі потенційним клієнтам, тим краще.  

 

1. Чалдини Р. Психология влияния //Управління. Підбір персоналу. Маркетинг.. – 1993. - № 2. – с. 

352-354. 2. [Електронний ресурс] // Режим доступу:  shopolog.ru/metodichka/attracting-

clients/psikhologiya-i-marketing-9-rukovodyashchikh-printsipov.    

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B8%2C_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%27%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596_%25D0%25B7%25D1%2596_%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BC&ei=lIE1VKPVBKX9ywPGmoLACg&usg=AFQjCNGmU1jX1MBkV0j737jkiBvr8LFP5A&bvm=bv.76943099,d.bGQ
http://www.shopolog.ru/metodichka/attracting-clients/psikhologiya-i-marketing-9-rukovodyashchikh-printsipov.%203
http://www.shopolog.ru/metodichka/attracting-clients/psikhologiya-i-marketing-9-rukovodyashchikh-printsipov.%203


Кафедра маркетингу і логістики 

121 

Каперіс А. 

ст. гр. БК-2, Технічний коледж НУ «ЛП» 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Косар Н.С. 

  

LANDING PAGE ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГУ 

 

Landing рage або цільова сторінка – це невеликий сайт, що складається з однієї сторінки на один 

екран. Мета такої сторінки – зацікавити користувача та спонукати його на якусь дію, наприклад, 

оформити замовлення або підписку. Landing page зазвичай оформляють простим, приємним 

дизайном і розміщують на ньому якомога більше необхідної, зрозумілої і важливої, інформації [2]. 

Основними видами цільових сторінок є: рекламні цільові сторінки; цільові лід-сторінки; 

«вірусні» цільові сторінки.  

Рекламні цільові сторінки – це цільові сторінки, які містять велику кількість текстової, відео, 

графічної інформації про товар або послугу. Вони працюють за рахунок розгубленості споживача у 

великому потоці інформації. Купівля найчастіше відбувається для виправдання користувачем 

зусиль і часу, витрачених на сайті.  

Цільові лід-сторінки - це сторінки, створені для збору інформації про цільову аудиторію товару 

або послуги. Вони використовуються при розробці маркетингової стратегії для скорочення ризиків 

у галузі продажу. Лід-сторінки зазвичай містять коротку інформацію про пропозицію і форму 

опитувальника (зазвичай з мінімальною кількістю полів). Найчастіше для мотивації відвідувачів до 

заповнення форми використовують заклики залишити свої дані зараз в обмін на вигідні умови і 

подарунки від компанії.  

«Вірусні» цільові сторінки - даний тип цільових сторінок не містить відкритої реклами продукту. 

На сторінці в якій-небудь частині ненав'язливо розташовується логотип або слоган компанії. 

«Вірусна» сторінка сприймається як інтерактивна розвага чи дозвілля та активно поширюється 

користувачами через соціальні мережі, електронну пошту, чати тощо. За допомогою розваги, 

представленої на сторінці, користувач часто стикається з торговою маркою і підсвідомо 

переймається довірою до неї. 

Цільова сторінка повинна бути максимально простою. Користувач може заплутатися і піти, якщо 

вона перевантажена: чим складніша сторінка, тим менше шансів, що клієнт виконає потрібні дії.  

Користувачі потрапляють на цільову сторінку з різних джерел, тому вона повинна відповідати 

кожному з них. Наприклад, якщо на рекламному банері написано, що перейшовши по ньому клієнт 

зможе купити iPad в 2 рази дешевше, то на landing page повинен бути саме iPad зі знижкою. 

Landing page використовують і для диференціації інтернет -аудиторії. На основі даних про 

поведінку відвідувачів цільових сторінок плануються маркетингові кампанії. Залежно від інтересів, 

рівня освіти відвідувача, навіть часу доби кожному типу відвідувачів може пропонуватися свій 

варіант цільової сторінки, орієнтований на бажання і потреби конкретної цільової групи [3]. 

Створення цільової сторінки - це дуже потужний інструмент інтернет - маркетингу, який при 

правильному використанні здатний забезпечити хорощі результати. За допомогою таких сторінок 

можна навіть попередньо перевірити попит на товар та спрогнозувати його майбутні продажі [5]. 

 

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  web-studio.kralya.com/. 2. Целевая страница 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ru.wikipedia.org/wiki/ Целевая_страница#.. 
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ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Фінансова криза негативно впливає на економіку всіх країн світу. Економіка України є 

відкритою тому, болісно відчуває на собі її вплив. Сьогодні на діяльність усіх вітчизняних 

підприємств істотно впливають зміни у політичному та економічному середовищі [1]. 
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Під час кризи зростає рівень інфляції і споживачі опиняються в умовах економії. Реклама та 

класичні інструменти для просування стали менш ефективними, а від так і ефективність 

маркетингової діяльності зменшилась через падіння купівельної спроможності споживачів. З метою 

зниження ціни на товар виробники часто погіршують його якість та зменшують сервіс.  

У кризовий період маркетингова діяльність підприємства має бути націлена на пошук нових 

перспективних ринків та ринкових можливостей, припинення діяльності в тих сегментах, де фірма 

слабка, перегляд асортименту продукції чи послуг, корегування ціни та каналів просування, які 

використовує підприємство для того, щоб відповідні витрати стали більш ефективними. 

Вплив кризи на розвиток продуктивних сил України має яскраво виявлений регіональний 

характер. Підприємства–основні експортери вітчизняної продукції за кордон (металургія, хімія та 

інші) в основному тяжіють до східних промислових регіонів України. Таким чином можна 

припустити, що промисловість саме цих областей відчула на собі весь тягар кризи [2]. 

Одним із способів виходу з кризового стану є активізація використання активів внутрішніх 

інвесторів, які є досить значними. Однак, внутрішні інвестори, що мають потужні фінансові 

ресурси, значну їх кількість виводять за межі України та сприяють, таким чином, розвиткові ринків 

інших держав. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що в кризових умовах функціонування підприємства 

роблять схожі помилки. 

Зазвичай стратегія виступає одним із найважливіших планів діяльності на довгострокову 

перспективу, в якому особливе місце відведено розробці інвестиційно-інноваційних пріоритетів 

розвитку підприємств. В умовах кризи розробка стратегічних планів як ніколи вимагає 

обґрунтування господарських рішень та оцінки ризиків, альтернативності розробок та 

пропонованих інноваційних проектів, адже використання інвестиційних ресурсів на їх реалізацію є 

надто обмеженим. 

Раціонально продумана маркетингова політика позитивно впливає на діяльність підприємства, а 

це своєю чергою досягається через правильно розроблений комплекс маркетингу. Узагальнюючи 

викладене, можемо стверджувати, що дієва маркетингова політика може достатньо швидко вивести 

підприємство з кризового стану. 

 

1. Марущак О.Я. Вплив кризи на маркетингову діяльність підприємства та поведінку споживача 

/ О.Я Марущак, Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка» „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 

розвитку”. - 2010. - С.181-187. 2. Сундук А.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на 

розвиток продуктивних сил України: регіональний аспект / А.М. Сундук // Стратегічні пріоритети. 

- 2009. - №2(11). - С.205-210. 
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МАРКЕТИНГ ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО ОСНОВНІ РИСИ 

 

Щоденно людина змінюється, хтось удосконалює свої навички та вміння, а хтось навпаки. В 

сучасному світі, ринок праці стає все більш конкурентним, відбувається глобалізація економіки, а 

людина відповідно змушена удосконалюватись та робити все, для того, щоб виділитися і не 

втратити себе у «зграї» більш успішнихх людей. Для цього потрібно використовувати інструменти 

маркетингу особистості, щоб сформулювати та удосконалити вже наявні навички, вміння, які 

виступатимуть тим особливим «товаром», що продається.  

Під маркетингом особистості розуміється діяльність, пов'язана з вивченням характеристик і 

якостей особистості, потреб споживачів і суспільства, що формують попит на цю особистість, 

дослідження ринку фахівців і суспільних діячів, розробкою методів удосконалювання конкретної 

особистості, розробкою програми просування особистості на ринок фахівців і суспільних діячів [1]. 
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Маркетинг особистості допомагає людям покращити їх репутацію, імідж, щоб побудувати 

омріяну кар’єру. Найчастіше цей вид діяльності застосовується у таких формах: маркетинг 

знаменитостей, маркетинг політичних діячів та самомаркетинг. Основними інструментами для 

цього використовуються: знання, професіоналізм, талант, наполегливість, а іноді, неординарність 

чи наявність певної «фішки». Іноді, цією «фішкою» є зовнішність людини.  

Не секрет, що у товарі важливу роль відіграє упаковка, а тому особистості варто потурбуватися 

про створення власного іміджу. Звісно, важко уявити людину в маркетингу особистості без освіти, 

професіоналізму та особистісних якостей, проте, як пише, В. М. Шепель, в своїй книзі «Іміджелогія. 

Як подобатися людям »: «... імідж - це збільшувальне скло, яке дозволяє проявитися найкращим 

особистісним і діловим якостям людини, принести в повсякденне спілкування комфорт, створювати 

оптимістичний настрій. Діяльність педагога, лікаря, працівника сервісу немислена без їх 

доброзичливого вигляду. Керівнику дуже складно стати магнетично привабливим, але ще більше 

проблем у того, хто не прагне бути таким» [2]. Стиль, деталі, які створюють образ людини, надають 

їй певних особливостей, наприклад, паличка або короткуваті штани Чарлі Чапліна, досі 

користуються популярністю в афоризмах, адже він став міжнародним брендом. 

Репутація людини та її популярність, затребуваність, все це результати маркетингу особистості. 

Варто розуміти, що «продати» свою особистість, або вдало влаштувати себе у світі людей, 

застосувавши всі наявні ресурси, самому, без професіоналів - надзвичайно ризиковано. Тому, для 

того, щоб бути затребуваним, необхіднозастосовувати маркетинг особистості. 

 

1. Вандич словник маркетолога [Електронний ресурс].-Режим доступу: readbookz.com. 

2. Шепель В.М. Іміджелогія. Як подобатися людям [Електронний ресурс].-Режим доступу: 

evartist.narod.ru. 3. Очковська М. С. Личности-бренды или кому нужен персональный брендинг в XXI 

веке [Електронний режим]/М.С. Очковська.- Маркетингові комунікації.- Випуск 01(73), лютий 

2013.-Режим доступу: marketing.econ.msu.ru.  

 

 

Комарницька М.Р. 

ст. гр. ЛОГс-11 

Науковий керівник - ст. викл. Кузьо Н.Є. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ «ВЕЛИКИХ ДАНИХ» В МАРКЕТИНГУ 

 

Термін «великі дані» (від англ. big data) і пов'язані з ним повідомлення в останні роки доволі 

часто зустрічаються в засобах масової інформації. Проте чітке уявлення про те, що ж являє собою 

це поняття, є далеко не у всіх, особливо це стосується людей за межами IT-сфери.  

«Великі дані» в інформаційних технологіях - це загальна назва ряду підходів, інструментів і 

методів обробки структурованих і неструктурованих даних величезних обсягів і значного 

різноманіття для отримання результатів, що можуть сприйматися людиною та є ефективними в 

умовах безперервного приросту та розподілу даних по численних вузлах обчислювальної мережі. 

Дане поняття сформувалося в кінці XX ст. і є альтернативою традиційним системам управління 

базами даних [1]. Іншими словами, це технології, що дозволяють, серед великої кількості 

накопичених даних та різноманітного інформаційного сміття, яке важко опрацьовувати 

традиційними методами, віднаходити, співставляти та обробляти потрібну інформацію. 

Прикладом джерел виникнення «великих даних» є дані, що безперервно надходять з 

вимірювальних пристроїв, потоки повідомлень із соціальних мереж, метеорологічні покази, потоки 

даних про місцезнаходження абонентів мереж стільникового зв'язку, пристроїв аудіо- та відео 

реєстрації тощо [2]. 

Сьогодні, технології «великих даних» в маркетингу мають доволі широкий спектр застосування, 

від кореляції реклами і продажів, до передбачення поведінки клієнтів. Використання нових способів 

обробки великих масивів інформації дає можливість зробити рекламу і маркетинг набагато 

ефективнішими та чутливішими до вимог окремих споживачів. 
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Звичайно, збір «великих даних» автоматично не покращить маркетингову політику 

підприємства, проте він створить потенціал. Ідеї, засновані на аналізі отриманих даних, можуть 

стати основою для прийняття рішень маркетологами.  

Об'єднавши «великі дані» з комплексною стратегією управління маркетингом, можна досягти 

значних успіхів у наступних сферах:  

– взаємодія з клієнтами;  

– лояльність і утримання клієнтів; 

– оптимізація і продуктивність маркетингу 

Використання «великих даних» допоможе визначити оптимальні витрати на рекламу різними 

каналами, а також постійно оптимізовувати маркетингові програми на основі тестування, 

вимірювання та аналізу [1]. 

На даний момент, менш ніж 10% компаній у всьому світі використовують свої дані на 

систематичній, стратегічній основі. Але невдовзі ситуація має кардинально змінитися, адже 71% 

маркетологів планують впровадити прийняття аналітичних рішень за результатами «великих 

даних» на підприємствах протягом найближчих двох років. Такий прогноз є цілком зрозумілим, 

оскільки використання технології «великих даних» підвищує конкурентоспроможність 

підприємств, покращує взаємодію з клієнтами, підвищує ефективність маркетингової політики та 

укріплює позиції підприємства на ринку. 

 

1. AdvertisingAge [Електронний ресурс] // Режим доступу: adage.com. 2. Microsoft Daily 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: microsoftblog.com.ua. 3. Себрант А. Что такое на самом 

деле Big Data и чем они прекрасны [Електронний ресурс] // Режим доступу: habrahabr.ru/company 

/blog/214217. 

 

 

Костик О.В. 

ст. гр. БК-2, Технічний коледж НУ «ЛП» 

Науковий керівник – к.е.н. Чучмарьова С.Й. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКОРДОННИХ РИНКІВ 

 

В умовах подальшого поширення і розвитку міжнародних економічних зв'язків через 

міжнародну торгівлю, експорт капіталу, науково-виробниче співробітництво підвищується 

значення міжнародного маркетингу, його вивчення і застосування з метою адаптації і 

вдосконалення методів діяльності фірм на зовнішніх ринках [1]. 

Комплексне вивчення поточних і перспективних потреб зовнішніх ринків, система планування, 

організації й управління діяльністю транснаціональної корпорації у розрізі наукових досліджень і 

розроблення (конструювання) нових видів товарів, їх виробництва, цілеспрямованого формування 

споживчого попиту і збуту виготовленої продукції з метою ефективного забезпечення 

довгострокових інтересів і привласнення на цій основі максимальних і стабільних прибутків - є 

необхідними для функціонування закордонних ринків. Маркетинг міжнародної фірми спрямований 

на орієнтацію науково-технічної і виробничо-збутової діяльності, на потреби конкретних 

національних ринків [2]. 

Функціонування закордонних ринків опирається на принципи національного маркетингу та має 

схожу з ним структуру. Разом з тим він специфічний, бо має справу з зовнішньоторговими та 

валютними операціями, національними та міжнародним законодавством. Стимулом міжнародного 

бізнесу служать порівняльні переваги, які обумовлені розподілом та спеціалізацією економік 

держав, різницею їх економічних та географічних умов [3]. 

В своєму дослідженні я визначила, що спільними рисами внутрішнього та міжнародного 

маркетингу є: універсальність наукової концепції ринку і таких базових елементів, як життєвий 

цикл товару, попит, пропозиція, рівновага; єдиний склад чинників зовнішнього середовища, єдині 

інструменти маркетингу, сегментація, ціни, реклама, єдина мета. А відмінностями: необхідність 

більш ретельного дотримання принципів та методів теорії маркетингу; більші складнощі в 
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дослідженні ринку, обов’язковість урахування усіх елементів середовища; проблема збереження 

частки ринку, можливість вибору ринку або виходу на нього [4]. 

Специфіка, породжувана особливостями функціонування закордонних ринків і умовами роботи 

на них, надає міжнародному маркетингу риси, які необхідно враховувати вітчизняним 

підприємствам. 

По-перше, зовнішні ринки пред’являють більш високі вимоги до запропонованих на них товарів 

(послуг), їх сервісу, реклами. 

По-друге, вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей - це відправний момент у міжнародній 

маркетинговій діяльності, він більш складний і трудомісткий, ніж вивчення внутрішнього ринку. 

По-третє,для ефективної діяльності на зовнішньому ринку необхідно творчо й гнучко 

використовувати маркетингові методи. 

По-четверте, слідувати вимогам світового ринку (і споживача) означає не лише необхідність 

дотримання прийнятих там умов збуту товарів та послуг. 

 

1. Інтернетресурс: ukrreferat.com/index.php?referat=479172 2. Міжнародний маркетинг для 

студентів напряму 6.030601 – менеджмент / Ю.В.Сивопляс. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. - 

23 с. 
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СЕКРЕТИ СУПЕРМАРКЕТІВ: ПРИЧИНА ЧОМУ МИ КУПУЄМО БІЛЬШЕ, НІЖ ПОТРІБНО 

 

У наш час у кожному районі міста чи містечка можна знайти супермаркет чи міні супермаркет. 

Усі вони вони відрізняються назвами, дизайном, тощо, але усіх обєднує одна ціль - це наповнити 

кошик покупця якнайтісніше. І саме шляхи досягнення цієї цілі супермаркетами будуть розглянуті 

надалі. Ця інформація надасть змогу зекономити споживачам і при цьому отримати, що їм потрібно.  

● Згідно з дослідженнями американського Інституту рекламних технологій, тільки 30 % всіх 

покупок в сучасному суспільстві є запланованими. Решта 70 % - це так звані спонтанні покупки. З 

цього випливає, що можна скоротити витрати у великих точках продажу у два рази. 

Отже, збільшення доходу магазинів на ці відсотки дорівнюють зменшенню нашого бюджету на 

ці ж самі відсотки. Розглянемо кожний з цих пунктів,але перед тим кожен відновіть у себе в пам’яті 

найчастіше відвідуваний супермаркет. 

“Економні” упаковки. 

При купівлі т.зв. «економних» упаковок слід розраховувати вартість продукту, приведено, 

наприклад, до кілограма, щоб перевірити той факт, чи дана упаковка насправді є економною. 

Розташування продуктів у торговому залі. 

Ще одне правило - так званий закон правої руки, коли рух відвідувачів організовано проти 

годинникової стрілки. В цьому випадку покупець, просуваючись по магазину, весь час повертає 

ліворуч, а його погляд найчастіше падає на середину правої від нього стіни. 

Розташування продуктів на полицях. 

Проведені дослідження показали, що продажі продуктів, розміщених до рівня талії, становлять 

близько 84%, а розміщених на рівні підлоги - 45% від рівня продажів продуктів, поміщених на рівні 

очей. 

Аромат. 

Дослідження показують, що аромат є додатковим чинноком, який впливає на вибір споживача. 

А оскільки існують «штучні» методи його створення, їх слід широко застосовувати, що, власне, і 

роблять багато провідних компаній. 

Музика. 

Музика також грає не останню роль у переконанні споживача збільшити продажі магаину. 

Наприклад, в супермаркетах грають легкі хіти, які покращують настрій для того, щоб спонукати вас 

здійснити « імпульсну покупку», якої не було у попередньому списку. 
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Великі візки. 

Європейські експерти підмітили: за останні 40 років площа дна звичайної продуктової візки 

збільшилася вдвічі. А все тому, що торговці скористалися міркуваннями психологів, які 

стверджують: людина відчуває дискомфорт, дивлячись на незаповнене дно візки - надто вже 

сиротливо виглядають там самотня булка і пляшка молока. Звідси очевидний висновок: чим більше 

візок, тим більше товару в неї буде покладено на полицях. 

Акції. 

Слід усвідомлено і критично підходити до реальної величини знижок на товар, які насправді 

можуть бути ефемерними. 

 

1. Джон Кейплз. Проверенные методы рекламы. – М.: Карьера-пресс, 2012. 2. Трайндл А. 

Нейромаркетинг: Визуализация эмоций / А. Трайдл // Пер. с нем. А. Гордєєва. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2009. – 200 с. 
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МАРКЕТИНГ: ЯК ДЖЕРЕЛО КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ІНСТРУМЕНТ ЛОБІЮВАННЯ 

ІНТЕРЕСІВ? 

 

Реклама та інші маркетингові заходи відіграють важливу роль стосовно формування наших знань 

у різних сферах життя. Варто зазначити, що в найбільшій мірі це стосується продуктів харчування. 

Доволі часто, ми споживаємо багато речей тільки через те, що по телебаченню чули начебто ця їжа 

є надзвичайно корисною. Проте коли постає питання чому ми це їмо і чи впевнені в тому, що воно 

принесе нам обіцяну користь, виникає проблема в обмеженості інформації, якою ми володіємо. Чи 

не занадто багато довіряємо рекламі? І чи не обходиться нам це дорогою ціною – ціною нашого 

здоров’я?  

Давайте зосередимо нашу увагу на одному з найбільш вживаних продуктів харчування – на 

молоці. Проведено багато компаній на підтримку цього продукту, зокрема «3 молочні продукти на 

день», що є першим в Україні прикладом партнерства держави і бізнесу («Данон», «Лакталіс», 

«Мілкіленд», «Пепсіко», «Бель Шостка Україна»). В ньому згадується про вже давно відому істину, 

що молоко – є джерелом кальцію, який сприяє зміцненню кісток. Щоб спростувати або навпаки 

підтвердити цю думку, візьмемо до уваги широко розповсюджену хворобу - остеопороз. Це хвороба 

повязана з посиленням крихкості кісток, що сприяє їхній ламкості. В ході одного з наймасовішого 

дослідження в епідемології «Китайське дослідження» було виявлено, що в сільських районах 

Китаю, де співвідношення тваринних і рослинних білків в їжі становило 10 і 90% відповідно, 

частота переломів кісток була в 5 разів нижче, ніж в США. Ці спостереження змушують піддати 

серйозному сумніву широко розрекламоване твердження, що багаті білком молочні продукти 

захищають наші кістки. Це показує те, наскільки важливу роль відіграє реклама, що навіть, не 

зважаючи на ряд фактів, які свідчать про те, що вживання того чи іншого продукт може завдати нам 

шкоди, ми його продовжуємо його купувати. 

Ще один фактор, який може свідчити про шкідливість молока і про неправдивість інформації, 

поданої в рекламі, є проблема засвоєння вітамуну D. Виявляється, що кількість і дія цього корисного 

елемента визначається особливостями харчування. Вживання в їжу тварин білків (яким є молоко) 

зазвичай блокує вироблення вітаміну D, що спричинює його низький рівень в крові. Якщо низький 

рівень зберігається протягом довгого часу це може привести до розвитку раку онкологічних, 

аутоімунних та інших захворювань.  

Необхідно ще зазначити, що в молоці є така речовина, як лактоза. Її ще називають молочним 

цукром. В організмі грудної дитини є фермент, який розщеплює лактозу, дякуючи чому вона 

засвоюється, але з після 2-річного віку цей фермент пропадає, тому, при споживанні цукру, тобто 

лактози, організм не засвоює її, оскільки не має потрібного фермента. Після попадання лактози в 

товстий кишечник, вона поглинається бактеріями, що продукують гази, які призводять до 
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метеоризму, що в свою чергу призводить до здуття та болі у животі, можливого рясне виділенням 

великої кількості травних газів.  

Ця інформація ставить під сумнів те, що молоко – корисний і безпечний продукт. Наразі існують 

дані, які стверджують, що дохід молочної промисловості в США становить 60 млрд. дол., а витрати 

на рекламу сягають 65 млн. дол. Враховуючи це, ми маємо розуміти, що із ЗМІ ми не одержимо 

повну і цілковито достовірну інформацію відносно молока. Тому перш, ніж вживати будь-який 

продукт, варто переконатися чи не робимо ми це під впливом тих, хто тільки прагне отримати 

прибуток і не зважає до яких наслідків може це призвести. 

 

 

Новицька В. 

ст. гр. МК-42 

Науковий керівник - к.е.н., ст. викл. Маргіта Н.О. 

 

СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

 

Соціальний маркетинг є складовою частиною міжнародної маркетингової практики, але в 

Україні до кінця ще не зрозумілий і не прийнятий всіма учасниками фармацевтичного ринку.  

За версією американської компанії Harris Interactive, у широкому економічному розумінні 

соціально-відповідальний бізнес означає здійснення комерційної діяльності для створення 

позитивного впливу на суспільство[1].  

Щоб відігравати належну соціально-відповідальну роль, фірма має виконувати наступні 

обов’язки: економічні – отримувати достатній прибуток на власний акціонерний капітал; надавати 

продукцію, що варта сплачених за неї грошей; створювати нові робочі, заохочувати інновації; 

правові – дотримуватись закону; етичні – бути моральною, чесною, справедливою, поважати права 

людей; філантропічні – здійснювати корисну для суспільства діяльність [2,3]. 

У фармацевтичній галузі концепція соціально-етичного маркетингу забезпечує рівноважне 

співвідношення між 3-ма основними орієнтирами маркетингу: прибутком фармацевтичної компанії, 

потребами споживачів і інтересами суспільства.  

При розгляді маркетингової політики фармацевтичних компаній визначено, що всі вони 

використовують програму соціально-орієнтованого маркетингу. Лідери світового й вітчизняного 

фармацевтичного ринку найчастіше застосовують 3 види цієї концепції: спонсорство, фандрайзинг 

і стимулювання продажів. При цьому спонсорство є найбільш популярним видом соціального 

маркетингу. 

За результатами оприлюдненого екологічного рейтингу м. Львова і Львівської області за 2011 

рік, ВАТ «Галичфарм» (корпорація «Артеріум»), вже другий рік поспіль посідає лідируюче місце 

серед найбільш «зелених» підприємств області. Корпорація велику увагу приділяє охороні праці, 

створенню зручних робочих умов для своїх співробітників. Крім того, одним із пріоритетів 

Корпорації є підтримка міцної корпоративної культури [4]. На відміну від фармацевтичних 

виробників, провідні дистриб'ютори фармацевтичних препаратів не надають відкритої і 

загальнодоступної інформації про участь у будь яких соціальних проектах. 

Підсумовуючи важливість маркетингових комунікацій у фармацевтичній галузі, компаніям 

виробникам та дистриб’юторам фармацевтичних препаратів доцільно особливу увагу приділяти 

стратегії соціально-етичного маркетингу, яка передбачає продаж товарів та послуг для окремих 

соціальних груп, програми спонсорства, безкоштовності, зниження цін, добродійності, чесності, 

етичної спрямованості. Сприятливий імідж фармацевтичної організації створює психологічну 

довіру й у кінцевому рахунку - соціальний та економічний ефект. 

 

1. CSR and Apparel Industry in Jordan. – Режим доступу: bsr.org/. 2. Римар І.А. Соціальна 

відповідальність в системі корпоративного управління / І.А. Римар // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту.– 

2010. – Т. 1, №2. – С. 65–67. 4. Сайт компанії «Артеріум». - [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: arterium.ua/.  
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Павельчук М.С. 

ст. гр. МЕ-24 

Науковий керівник – к.е.н., ст.викл. Вороніна Р. М. 

 

ЕТИКА БІЗНЕСУ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ 

 

Актуальною проблемою у сьогоднішньому бізнесі, а саме у сфері маркетингу є питання етики, 

адже прагнення прибутку не може стояти вище моральних та етичних цінностей. 

Найпопулярнішими прикладами недотримання етики маркетологами є маніпуляція, 

замовчування інформації (неповне інформування), використання соціальної відповідальності як 

метод залучення споживачів та багато іншого. 

Можна виділити такі види маніпуляцій: 

1. Створення психозу «брак часу» (ключовими словами при цьому є: «поспішайте», «тільки 

сьогодні діють божевільні знижки», «першій сотні тих, хто зателефонує, вручається приз» і так 

далі); 

2. Апеляція до прогресу (ключові слова: «новий смак», «новий дизайн», «нова упаковка» та ін.);  

3. Підміна понять (спочатку показують одне, потім пропонують купити зовсім інше. Приклади: 

«Мрія господині – мрії збуваються», «Хочете шматочок веселки?», «Випий філіжанку розчинної 

кави – і тебе чекають незабутні пригоди»);  

4. Комплекс переваги (наприклад: «Вірний секрет жіночих перемог», «Для тих, хто справді 

крутий», «Ти всесильна», «Ви чарівні», «Він один такий»);  

5. Безкоштовний сир із мишоловки (можливість отримати «безкоштовно», «в подарунок» яку-

небудь річ на додаток до основної покупки.);  

6. Перемога над іншими (ключові слова: «на відміну від інших», «працюють довше звичайних», 

«ви вимиєте більше посуду, при цьому швидше і краще»);  

7. Авторитет (товар рекламує популярна особистість: кіноактор, кумир молоді й так далі); 

8. Шантаж, залякування (наприклад: «Обов’язково користуйся нашою зубною пастою, інакше 

твої зуби з’їсть карієс», «Ви ж не хочете захворіти? Тоді купіть вітаміни»); 

9. Не будь вигнанцем (наприклад: «Всі вже товар купили, всі вже оцінили його високу якість і 

необхідність, а ви залишилися в меншості»); 

10. Експлуатація батьківського інстинкту (товар представляють як корисний і потрібний дітям. 

Дитина щаслива, якщо ви купите їй рекламовану річ: підгузки, шампунь тощо.); 

11. Патріотизм (ключові слова: «Україна», «козацька сила», «наше», «рідна земля»);  

12. Інформаційне перенавантаження (демонструється текст із постійним повторенням назви 

рекламованого товару. Легко запам’ятовуючі пісні, вірші);  

13. Колір (Чорно-білої картинки (коли немає даного товару) і яскраві насичені кольори при показі 

щасливих власників рекламованого товару); 

14. Звук (гучність звуку під час рекламного ролика різко збільшується відносно «фонового» 

рівня) [1]. 

Маркетологи у своїй роботі інколи переходять межу дозволеного і беруть за мету отримання 

прибутку абсолютно забуваючи про людей для яких вони працюють.  

 

1. [Електронний ресурс] // Режим доступу: osvita.mediasapiens.-ua/material/rozpiznavaymo-

metodi-manipulya-ciy-u-reklami 2. [Електронний ресурс] // Режим доступу: pidruchniki.com 

/1924070136961/politologiya/ manipulyuvannya_svidomistyu_dopomogoyu_reklami.  



Кафедра маркетингу і логістики 

129 

Пагута М.Г. 
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Люльчак З.С. 

 

ПРИХОВАНА РЕКЛАМА 

 

В сучасному суспільстві наш вибір щодо того, якому товару надати перевагу базується більше 

на підсвідомості, ніж на раціональності. Щодня ми бачимо сотні, а то й тисячі видів інформації, яку 

потім аналізуємо. Читаючи новини в інтернеті, під час паузи при перегляді улюбленої телепередачі 

або серіалу ми обов’язково натрапляємо на рекламний ролик. Проте надмірна кількість реклами 

надокучає і ми поспіхом перемикаємо канал або ж намагаємося закрити ці рекламні повідомлення. 

Розуміючи це, маркетологи знайшли альтернативу рекламі, а саме - використання прихованої 

реклами. Така реклама - один із способів подати рекламну інформацію про товар без зазначення «На 

правах реклами» або ж «Реклама». Відповідно споживач не здогадується, що виробник в черговий 

раз намагається йому щось запропонувати купити. Здавалося б декілька секунд інформації про той 

чи інший товар не будуть такими вирішальними у виборі покупки. Але, французький психолог та 

соціолог Густав Ле Бон стверджує, що: «Твердження лише тоді дієве, коли воно повторюється часто 

і, якщо можливо, одними і тими ж самими словами. Здається, Наполеон сказав, що є тільки одна 

фігура риторики, що заслуговує на увагу, - це повторення. За допомогою повторення ідея 

поселяється в умах настільки міцно, що, врешті-решт, вона вже сприймається як доведена істина» 

[1]. 

Приховану рекламу застосовують безліч телепередач та фільмів. Зокрема, музичне талант-шоу 

«X-фактор» активно рекламує ноутбуки «Lenovo» та чай «Ліптон». В 2012 році один із міжнародних 

клієнтів холдингу B4B Group – українське представництво компанії Lenovo – звернувся із задачею 

підвищити впізнаваність бренду серед українських споживачів і закріпити імідж виробника надійної 

IT- техніки для активних, рішучих людей. Агенство вирішило розглянути спонсорство одного з 

найуспішніших і рейтингових ТВ-шоу України «Х-фактор». Ефективною є комунікація слогана 

«для тих, хто діє» - з тими, які наполегливою працею досягають своїх цілей. В результаті відсоток 

знання бренду Lenovo після третього сезону передачі зріс до двадцяти [2]. 

Як бачимо, прихована реклама зустрічається практично всюди. Попри це, така реклама досить 

клопітка справа, адже, якщо вона буде дуже нав’язливою - може зіпсувати враження потенційного 

покупця про товар. Ефективність розміщення прихованої реклами залежить, насамперед, від 

професіоналізму її творців, їх здатності до гармонічного поєднання тексту прихованої реклами на 

фоні художнього твору. 

 

1.Густав Ле Бон. Психологія народів і мас. [Електронний ресурс].-Режим доступу: 

lib.ru/politolog/lebon/ psihologia.txt2 3. Apple отримали премію за найнав’язливішу приховану 

рекламу. [Електронний ресурс].-Режим доступу: luchesk.com.ua/news/all/2317-Apple-otrimali-

premiyu-za-naynavyazlivishu-prihovanu-reklamu 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ – РЕКЛАМА, СПРЯМОВАНА НА МОЗОК 

 

В наш час становище в сегменті роздрібної торгівлі характеризується сильним перенасиченням 

ринку. Внаслідок цього постійно знижується рівень зацікавленості покупців до товару, адже при 

постійному зростанні конкуренції на ринку, товару стає все складніше пройти через фільтр 

селективного сприйняття споживачів, а те, що не сприймається, не може стати потенційно бажаним. 

Як наслідок, успішнішою стає не та пропозиція, яка об’єктивно кращої якості, а та, що суб'єктивно 

краще сприймається. 
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Раціональна наука не враховує емоції, тому ніхто не цікавиться ними з економічної точки зору. 

Однак саме це явище визначає більшість наших рішень, прийнятих цілком свідомо. Людську 

поведінку визначає не розум, а емоційні процеси в первісних ділянках структури мозку. Саме вони 

впливають на свідоме сприйняття навколишнього світу.  

Дослідження мозку незаперечно доводять, що наша свідомість знаходиться під сильним впливом 

підсвідомої нейронної діяльності. Наочно представлені результати вивчення реакцій мозку на 

подразники дають нам точне уявлення про нейронні процеси і пов'язаних з ними когнітивні і 

емоційні реакції [1]. 

Людина свідомо сприймає тільки те, що викликає у нього емоції, пов'язані із задоволенням або, 

навпаки, зі стражданням. Система емоційної оцінки, яка вирішує, сприймаємо ми що-небудь як 

щось позитивне чи негативне, базується на мотиваційній структурі людської психіки.  

На сьогодні недосконалість та не висока ефективність застосування традиційних маркетингових 

методів досліджень зумовили появу альтернативних методів збору інформації. До таких методів 

належить технологія нейромаркетингу – поєднання нейрофізіології та маркетингу [2]. 

Одним із висновків дослідження нейромаркетингу, яке підводять під сумнів ефективність 

концепції класичного маркетингу в наш час, стає відсутність кореляції між звичними каналами, 

методами та прийомами просування продукції і вибором покупця. Низька ефективність прийомів 

десятирічної давності, яка до того ж освоєна практично усіма учасниками ринку, зводить нанівець 

капіталовкладення та талановиті рішення щодо реалізації товару.  

Нейромаркетинг – прикладний розділ нейроекономіки (міждисциплінарного напряму в науці на 

перетині економічної теорії, нейробіології та психології), що становить новий методологічний 

підхід маркетингу і охоплює дослідження споживчої поведінки із застосуванням інструментарію 

нейронаук. Нейромаркетинг вивчає споживчу поведінку (мислення, пізнання, пам'ять, емоційні 

реакції тощо), причому ключовим завданням є прогнозування споживчого вибору індивідів [1, с. 

26]. 

Класичний маркетинг – це не атавізм, і не минуле. Не можна поки що стверджувати, що майбутнє 

за нейромаркетингом, оскільки нейромаркетинг – це симбіоз того, що є корисним та дієвим у 

фундаментальному маркетингу, і того, що диктує сучасний ринок. 

 

1. Трайндл А. Нейромаркетинг: Визуализация эмоций / А. Трайдл // Пер. с нем. А. Гордєєва. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2009. – 200 с.; 2. Чернова М. Нейромаркетинг: мифы, реальные цели и ловушки 

/ М. Чернова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: marketing.spb.ru/lib-around/science/ 

neuromarketing.htm? print version 

 

 

Плавуцька Г.Р. 

 ст. гр. ЕМРм-11з 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Мних О.Б. 

 

ПРИХОВАНА РЕКЛАМА: НЕУСВІДОМЛЕНИЙ ВПЛИВ НА ПІДСВІДОМІСТЬ 

 

З того часу, як наукові дослідження стали невід'ємним нульовим циклом виробництва, 

маркетингова інформація перетворилася в предмет і засіб праці. В період динамічного розвитку 

інформаційної революції сучасні об'єкти впливу рекламодавців навчилися ретельно фільтрувати 

рекламу, яка займає все більше місця в інформаційному просторі та стає менш ефективною. Тому 

маркетологи змушені шукати шляхи, розставляючи рекламні пастки так, щоб уникнути їх було 

неможливо, тобто використовуючи приховану рекламу (productplacement – РР), яка менш 

нав'язлива, а за ефективністю перевершує звичайну. 

Закон України «Про рекламу» визначає приховану рекламу, як інформацію про особу чи товар у 

програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в 

оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій [1]. На думку О.Д. Кузнецової 

дане визначення є не коректним, оскільки в ньому не згадується про неусвідомлений вплив реклами 

на сприйняття споживачів, а також не вказується всіх об’єктів РР у ЗМІ [2].  
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Згідно зі Ст. 9 п. 5 Закону України «Про рекламу» прихована реклама заборонена. Проте вона 

вже давно не є прерогативою лише закордонних маркетологів, набувши популярності і в Україні. 

Вона маніпулює поведінкою людини, здійснюючи «тонкий» вплив на її підсвідомість, адже суть 

прихованої реклами полягає в ненав'язливому просуванні, де цільова аудиторія навіть не підозрює, 

що стала об'єктом впливу. Вчені експериментально довели, що бренду достатньо на 2 секунди 

з'явитися на екрані, щоб відобразитися в нашій підсвідомості. 

Сьогодні РР є найперспективнішою рекламною технологією, яка полягає в тому, що герої 

художніх творів, музичних кліпів, комп'ютерних ігор та ін. використовують або радять 

використовувати продукцію реальних виробників. Це технологія найбільш швидкого, фінансово 

доцільного і ефективного впровадження бренду в свідомість покупців. Найпоширенішим 

прикладом РР у кінофільмах є товари фірми «Apple», які з 2010 р. стали найбільш нав’язливою 

прихованою рекламою. Тільки у 2011 р. вироблені компанією товари з’явилися у 891 телешоу. 

Практика РР є особливо актуальною у просуванні брендів багатьох автомобільних компаній.  

Яскравим прикладом поширення РР є просування фармацевтичної продукції. Головна мета 

реклами фармацевтичних продуктів не відрізняється від реклами будь-якого іншого продукту, але 

вона володіє особливостями, які пояснюються специфікою об'єктів, пов'язаних з медициною і 

здоров'ям, що змушує розглядати вплив реклами на людей не тільки з точки зору комерції, але і 

через призму громадської та особистої безпеки громадян.  

Отже, вдала прихована реклама товарів та послуг – це нова унікальна маркетингова технологія, 

яка, в міру удосконалення, буде глибше і міцніше входити в життя суспільства як інструмент 

боротьби за споживача, діючи на масову свідомість і поведінку покупців. Тому безумовно, 

productplacement варто розглядати як альтернативу прямої телевізійної реклами. 

 

1.Закон України «Про рекламу» від 3.07.96 № 270/96-ВР 2.КузнецоваО.В., Маєвський О.Б. 

Упущення в законодавстві України про приховану рекламу в пресі [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: lnu.edu.ua/faculty/jur/publications/ visnyk27/Statti27_Kuznecova-Maevsky.htm 
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 Науковий керівник – к.е.н., доц. Мороз Л. А. 

 

ПРОВОКАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

В сучасних умовах високо насичених товарних ринків стає очевидним, що традиційний комплекс 

маркетингових комунікацій та елементи реклами втрачають свою ефективність. Це твердження 

можна пояснити тим, що обсяги реклами постійно зростають, як результат відбувається 

перенасичення медіапростору. В очах пересічного споживача рекламні пропозиції зливаються 

воєдино, що в загальному вигляді стає незрозумілим його сприйняттю. Зникає загальний сенс 

повідомлень. Тому щоб достукатися до споживача, фахівці з реклами тривалий час ведуть 

справжню війну за увагу аудиторії. Проте головним наслідком зростання обсягів рекламної 

інформації є відношення до реклами споживача. Серед розмаїтості реклами споживач спроможний 

запам’ятати лише 1/27 частину [1]. Тобто, більша частина реклами викликає у споживача 

втомленість, відторгнення або, навіть, ненависть. Тому нестандартний підхід та нові маркетингові 

інструменти для подачі інформації споживачеві стали одними із найбільш ефективних видів 

рекламних комунікацій. 

Відносно зазначеного, недавно у боротьбу за прихильність цільових аудиторій був введений 

інструмент нового типу, який заснований на емоційній грі і стимулюванні творчої уяви споживача, 

під назвою провокаційний маркетинг.  

Суть провокаційного маркетингу заключається в тому, що рекламісти повинні лише створити 

інформаційну приманку і дати їй прискорення по потрібної "траєкторії". А потім вона сама 

перетворюється на величезну інформаційну хвилю за рахунок "сарафанного радіо" і чуток, 

поширювану самими людьми.  

Сьогодні можна виділити кілька універсальних прийомів провокаційного маркетингу [3]:  
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WOM-technology - технологія вірусного поширення інформації за рахунок ефекту, що має назву 

"сарафанне радіо". Стаючи свідками якихось дивовижних, непояснених подій, люди розповідають 

про них друзям, родичам, знайомим не підозрюючи, що стали об'єктом провокаційного маркетингу.  

City-teaser - ця технологія міських провокацій. Teaser - загадка, інтрига. На цьому етапі мети 

рекламної кампанії і саме ім'я бренду тримаються в таємниці. Представники цільової аудиторії 

стають свідками деяких дивних, непояснених, що привертають увагу подій, але не розуміють їх 

справжнього значення. Потім організатори акції провокаційного маркетингу, відкривають бренд і 

сенс "дивних подій" цільовій аудиторії і засобам масової інформації.  

Scandal-strategy - технологія провокаційного маркетингу, заснована на скандальних, шокових 

ситуаціях, що мають глибоке емоційний вплив на аудиторію і одержують широкий резонанс. Має 

обмежену сферу застосування. 

 Sexvertising - провокаційні акції, які побудовані на експлуатації сексуальних мотивів. Дана 

технологія провокаційного маркетингу має строго-обмежену сферу застосування. 

 

1. Бєлозерцев О.В., Гришко І.Л. Провокаційний маркетинг як різновид реклами: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/30982.doc.htm. 2. Мороз Л.А., Проблеми 

використання нестандартних методів маркетингових комунікацій: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/ 11332/1/20.pdf. 3. Корнєєв І. Провокаційний маркетинг: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: affect.ru/ articles/article/show/136.htm. 
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МАРКЕТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТ 

 

В умовах активної інформатизації суспільства, досить швидко розвиваються соціальні мережі, 

набуваючи все більшої популярності серед різних категорій населення. Це створює основу для 

активного використання соціальних мереж організаціями в комерційних цілях та формує велику 

аудиторію, серед якої можна проводити маркетингові заходи та просувати свою продукцію чи 

послуги. 

Перебування в соціальних мережах – це найкращий спосіб підтримувати зворотній зв’язок. Це 

дає змогу виробнику вчасно зреагувати на відгуки споживача і своєчасно коригувати свої послуги 

або товари. Звичайна реклама (радіо, телебачення, бігборди) такого не дає, вона вже не так 

ефективна, як пряме спілкування з аудиторією. 

На сьогодні Україна відчуває активне зростання популярності Інтернет, а кількість інтернет-

користувачів зростає щодня. Найбільш привабливими для інтернет-користувачів є соціальні мережі 

та сервіси мікроблогінгу, а також сайти відео- та фотохостингу. 

За таких умов все більше вітчизняних компаній виділяють в окрему статтю комунікаційного 

бюджету маркетингову активність у соціальних мережах. 

Основними перевагами такого маркетингу є довіра споживачів і любов до бренду, широке 

охоплення аудиторії, таргетинг (геотаргетинг). 

Форуми, соціальні мережі та блоги є інструментами соціального маркетингу. Для просування 

локальної компанії англомовна аудиторія не буде цільовою. Відзначитися можна в кожній 

популярній соцмережі, але активно розвивати тільки ті, в яких найбільша частина вашої цільової 

аудиторії.  

Sосіаl Media Marketing – це ефективний інструмент, за допомогою якого відвідувачі залучаються 

на сайт з соціальних мереж, спільнот, блогів, щоденників і форумів. Згідно з прогнозом 

американського Інтернет-видання "eMarketer", у 2012 р. у США очікується зростання частки 

рекламних доларів, що будуть спрямовані в соціальні мережі, до 12,1 %. А у глобальних масштабах 

з майже 69 млрд. дол. США, які рекламодавці в усьому світі витратять на Інтернет-рекламу в 2011 р., 

8,7 % потрапить у соціальні мережі, тоді як в 2012 р. ця цифра зросте до 10,2 % (79 млрд. дол. США). 

До 2012 р. на ринки за межами США буде припадати більше половини видатків на рекламу в 
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соціальних мережах. Ця зміна буде пов'язана із збільшенням глобальної присутності Facebook і 

покращенням монетизації на ринках, що розвиваються. 

До 2015 р. видатки місцевих рекламодавців зростуть до 7,7 млрд. дол.США Лідерство 

утримуватиме компанія Facebook. Фахівці відзначають високу ефективність реклами у цьому 

ресурсі та подібних до Facebook завдяки гнучкій можливості вибору цільової аудиторії. 

Отже, розміщення реклами в соціальних мережах має великий потенціал для розвитку. При 

ефективному використанні цього інструменту маркетингової діяльності, організації можуть досягти 

значних конкурентних переваг у порівнянні з традиційними формами просування продукції. 

 

1. Витрати на рекламу в соціальних мережах в 2011 році сягнуть майже $ 6 млрд.[Електронний ресурс] 

– Режим доступу: analitic.ub.ua/1055--.html 2. Ринок реклами в соціальних мережах щороку до 2015-го 

зростатиме на третину [Електронний ресурс] – Режим доступу: provolyn.com/ world_news/552442~rynok-

reklamy-v-socialnykh.html  
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Екологічний маркетинг – це функція управління, яка організовує і спрямовує діяльність 

підприємств, пов’язану з оцінкою і перетворенням потреб споживачів в екологічно орієнтований 

попит, тобто попит на товари і послуги, що сприяють збереженню якісного та кількісного рівня 

основних екосистем, задовольняють екологічні потреби як окремих осіб, так і організацій або 

суспільства загалом [1]. 

Зазначимо, що до найбільш важливих інструментів екологічного маркетингу належать: 

екологічне маркування та екологічна сертифікація; екологічні комунікації; залучення зацікавлених 

груп (осіб, організацій); оцінка життєвого циклу товарів (продуктів); екологічна освіта; екологічний 

звіт; екологічний аудит [4]. 

Завданнями екологічного маркетингу є формування на ринку екологічних потреб; створення 

умов для збереження довкілля; пристосування виробництва до умов ринку; підвищення 

конкурентоспроможності екологічної продукції; інтенсифікація збуту екологічно чистої продукції; 

отримання додаткового прибутку за рахунок екологізації виробництва. 

До будь-якої продукції споживачі будуть ставитися з довірою, якщо вона доступна за ціною, 

якісна та екологічно безпечна для здоров'я. Концепція екологічного маркетингу полягає в тому, що 

загалом досягнення цілей підприємства повинно здійснюватися через визначення потреб цільових 

ринків і забезпечення необхідної задоволеності більш ефективними й екологічно безпечними для 

життя людей і природи, ніж у конкурентів, товарами та засобами виробництва [5]. 

Виходячи з позиції екологічного маркетингу, можна окреслити перспективи його успішного 

впровадження у практичну діяльність підприємств, які забезпечують такі переваги підприємств: 

 економія коштів завдяки збереженню ресурсів; 

 економія коштів завдяки зниженню відходів; 

 скорочення часу на одержання дозволів та зменшення кількості робіт, пов`язаних із 

отриманням ліцензій; 

 покращення ринкової та продажної можливості; 

 зменшення витрат на покриття ризиків; 

 підвищення іміджу підприємства у суспільстві [2]. 

 

1. Вайдан О.І. Поняття екологічного маркетингу. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kneu.dp.ua/ 

moodle-new/pluginfile.php/13328/mod_resource /content/0/ MARK_6.507_OM_12.2.pdf. 2. Вічевич А.М. Місце 

екологічного маркетингу у діловій практиці. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: masters.donntu.edu.ua/ 

2009 /fizmet/ zhyriakova/ library /article 3.htm. 3. Ращенко А.В. Суть та еволюція поняття «Екологічний 

маркетинг». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zbirnuk.bukuniver.edu.ua /ed_work/n_7/16.pdf.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ СУЧАСНОГО ГОТЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

З активним розвитком ринкової економіки проблема конкурентоспроможності підприємств 

готельного господарства набула особливої актуальності. Так, готельний бізнес на сьогоднішній день 

розвивається досить стрімко і виживати в умовах конкуренції стає все складніше.  

Ефективний і високорентабельний готельний бізнес неможливий без досягнення найвищих 

стандартів обслуговування відповідно до потреб і побажань клієнтів, тобто без забезпечення 

найвищого рівня якості надання послуг. Якість послуг - це відповідність наданих послуг очікуваним 

або встановленим стандартам. Висока якість послуг створює сприятливий імідж готелю у наявних і 

потенційних клієнтів, що відображається в сприйнятті реальної технології обслуговування через 

порівняння з очікуваною.  

Якість готельної послуги включає в себе два аспекти – матеріальний та нематеріальний. 

Нематеріальний елемент готельних послуг - це атмосфера, привабливість оточення, естетика, 

комфорт, відчуття, теплота обслуговування, дружелюбність, спокій і висока культура 

міжособистісного спілкування. До матеріального елемента належать номерний фонд, товарно-

матеріальні ресурси та технологія надання послуг [2, с.116]. 

На якісне обслуговування в готелі впливають такі фактори: 

1. Високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу, його уміння і готовність 

якісно, чітко, швидко і обслуговувати гостя; 

2. Прогресивна технологія обслуговування, що визначає порядок і способи прибирання 

громадських приміщень готелю і житлових номерів; процес реєстрації клієнтів, розрахунок з ними 

та ін.; 

3. Стан матеріально-технічної бази готелю, а саме зручне планування і сучасний інтер’єр готелю, 

оснащення його приміщень і житлових номерів комфортними меблями, новітньою технікою та 

устаткуванням, повні комплекти високоякісної постільної білизни, зручні ліфти та ін. 

4. Управління якістю обслуговування, що передбачає розробку і впровадження стандартів 

якісного обслуговування, навчання персоналу, контроль, коригування, вдосконалення 

обслуговування шляхом розробки ефективної організаційної структури управління. 

Кожен задоволений клієнт створює позитивну думку серед оточуючих про якість 

обслуговування в готелі. Дослідження показали, що в середньому один задоволений гість 

повідомляє про це п’ятьом іншим, у той же час незадоволений гість повідомляє про недоліки 

десятьом і більше людей. Отже, забезпечення відмінної якості готельних послуг є основним 

завданням для менеджменту готельного господарства, оскільки відмінна якість збільшує обсяг 

продажів, а отже і позитивно впливає на кінцевий результат (прибуток), що в свою чергу забезпечує 

досягнення індивідуальних і особистих цілей власників та працівників готельного підприємства. 

 

1. Мунін Г.Б. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, 

Г.О. Зінов’єв, Є.В. Самарцев. – К.: Ліра, 2005. – 520 с. 2. Роглєв Х.Й. Основи готельного 

менеджменту: Навч. посіб. / Х.Й. Роглєв - К.: Кондор, 2005. - 408 с. 3. Сокол Т.Г. Організація 

обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Навч. посіб. / Т.Г. Сокол – К.: Альтепрес, 2009. 

– 447 с.   

http://tourlib.net/books_ukr/munin.htm
http://tourlib.net/books_ukr/munin.htm
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Старосілець Н.М. 

ст. гр. МК - 31 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Люльчак З.С. 

 

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ БРЕНДУ УКРАЇНИ 

 

Ще рік тому багато іноземців нічого не знали про Україну. На запитання: "Де знаходиться 

Україна? - відповідали: Це десь біля Росії". Проте сьогодні ситуація змінилася. Українці довели своє 

право на автентичність, незалежність та свободу. Навіть у найвіддаленіших куточках світу знають, 

що синій і жовтий - це не просто кольори, а прапор України. Події на Євромайдані сколихнули світ. 

Журналісти з усіх усюд приїжджали на Майдан, щоб розказати про події в Україні з перших вуст. 

Впертість і стійкість українців змусила Європу говорити про Україну з пошаною. Європейські 

ЗМІ наголошували на прагненні змінити несправедливий суспільний устрій. Як зазначає польський 

журналіст Томаш Пехал: "Революція показала, що українці - це демократи, у них є дух і воля до 

боротьби. У багатьох поляків є заздрість щодо характеру українців." [1] 

Українці змінилися, вони стали добрішими, толерантнішими, дружнішими. Навіть приказка: 

"Моя хата скраю - нічого не знаю" змінила своє значення на: "Моя хата скраю - першим ворога 

стрічаю". Українці перестали соромитися бути українцями. Ще рік тому вишиванки одягали лише 

на День незалежності, а сьогодні це стало мейнстрімом, на якому непогано заробляють виробники 

товарів з українською символікою. Якщо раніше, повертаючись з України, туристи везли додому 

магніти і горілку, то сьогодні асортимент сувенірів з українським колоритом вражає: одяг з 

патріотичними гаслами, вишиванки ручної та машинної роботи, нижня білизна, чохли для Iphone, 

обкладинки на паспорт, брелки, біжутерія, випічка - цей список оновлюється чи не щодня. Варто 

відзначити також і цінову політику таких сувенірів. Для прикладу - віночок, ціна якого навіть під 

час Євро 2012 не перевищувала 50 грн, а сьогодні становить 100 грн., а то й більше. Такі високі ціни 

на українські сувеніри пов'язані не лише із знеціненням гривні, а й з тим, що Україна - це модно. 

Навіть відомі дизайнери використовують українські мотиви своїх колекціях. Зокрема італійська 

дизайнерка Фріда Джаніні, всесвітньо відомий дизайнер Джон Гальяно, львівські дизайнери 

Роксолана Богуцька та Оксана Караванська відзначилися колекціями з українським колоритом. [2] 

Знаменитості охоче з'являються на публіці в українських вишиванках, зокрема Джекі Чан, Кейт 

Мосс, Кеті Холмс, Тейлор Свіфт, Холлі Бері, Ен Гетвей та Демі Ловато. 

Незважаючи на те, що з телебачення ще не зникли російські серіали і телепередачі все ще ведуть 

російською мовою хочу відзначити той факт, що медіа теж підтримують українців, закликають їх 

до єдності, розуміння та підтримки. Соціальні реклами є дуже вдалими та зворушливими. 

Самоорганізація і небайдужість людей вражає. Волонтери регулярно організовують збір коштів та 

товарів першої необхідності для української армії. Обідаючи в ресторані чи кафе, розраховуючись 

кредитною карткою, кожен охочий може зробити пожертву на її підтримку. 

 

1. «Майдан відкриває Європі Україну і змінює європейців» [radiosvoboda.org]/ Режим доступу: 

radiosvoboda.org 2. «Українські мотиви в колекції одягу відомих дизайнерів світу» 

[ukrainegoodnews.com]/Режим доступу: ukrainegoodnews.com 
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E-MAIL МАРКЕТИНГ: АНАХРОНІЗМ ЧИ ДІЄВИЙ СПОСІБ ПРОСУВАННЯ? 

 

Важко уявити сучасний світ без електронної пошти, адже у 92 % користувачів Інтернету є 

електронна адреса, і найчастіше не одна. За допомогою неї ми листуємось з родичами, друзями, 

колегами по роботі, обмінюємось файлами і отримуємо повідомлення від різноманітних інтернет-

сервісів, банків та інтернет-магазинів. Звичайно ж, така популярність даного різновиду листування 

розкриває його перед бізнесом як відмінний маркетинговий канал. Саме цей напрямок зараз 
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найбільш актуальний для тих, хто хоче йти в ногу з часом і швидко донести свою інформацію 

користувачам. 

У століття високих технологій можна сміливо позиціонувати e-mail маркетинг як недорогий, але 

дуже ефективний метод продажу. Справа в тому, що пропозиція в електронному листі потрапляє 

безпосередньо до адресата, і з більшою ймовірністю зацікавить читача, ніж іміджева публікація, 

спрямована на маси.  

Переваги e-mail реклами очевидні: дуже низька вартість; майже миттєвий результат, адже відгук 

потенційних клієнтів практично моментальний, так як вони приходять на сайт по посиланню з 

листа; здатність повернути відвідувачів на сайт; легко відстежити результат —всі відвідування і 

подальші дії користувачів легко реєструються традиційними методами  

Щоб розсилка не отримала клейма нав’язливого спаму, потрібно діяти за деякими правилами. 

По-перше, надсилати пропозиції тільки тим користувачам, кому це дійсно може бути потрібно. По-

друге, створювати серйозну комерційну пропозицію, а не рекламну листівку. Для того, щоб 

підвищити ефективність розсилки, не варто оформляти лист яскраво і барвисто як рекламний 

буклет. Краще навпаки, зробити його схожим на звичайний електронний лист, зі стандартними 

привітаннями та підписами. По-третє, маркетинг стрімко змінюється. Хоча електронна пошта 

тримається на тих же базових принципах, що й раніше, це не означає, що елементи листа також 

повинні залишатися колишніми. Необхідно слідкувати за трендами, щоб розсилка залишалась 

ефективною. Тільки за такої цивілізованої роботи можна говорити про високу ефективність даного 

інструменту. 

Е-mail маркетинг допомагає досягти кількох важливих цілей: побудувати стабільні відносини з 

ядром цільової аудиторії; налагодити двостороннє спілкування з споживачами; збудувати і 

посилити довіру до бренду; підвести клієнтів до покупки; стимулювати миттєві покупки. 

Частка відвідувачів, які підписуються на розсилку, у загальній кількості нових унікальних 

відвідувачів сайту служить також хорошим показником якості трафіку і характеризує ефективність 

реклами в Інтернеті. 

Таким чином, можна зробити висновок, що е-mail маркетинг при грамотному підході є відмінним 

каналом для збільшення трафіку і перевагою над конкурентами. Не можна недооцінювати даний 

маркетинговий інструмент, адже в деяких випадках він просто незамінний і при своїх досить 

невеликих витратах допоможе значно розширити цільову аудиторію. 

 

1. Крис Бэггот, Али Сейлс. E-mail маркетинг работает! Как продавать больше, используя один 

из мощнейших маркетинговых инструментов. – М.: Группа ИДТ, 2008. 2. Джон Кейплз. 

Проверенные методы рекламы. – М.: Карьера-пресс, 2012.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Процеси транснаціоналізації виробництва і капіталу, вираженням яких є транснаціональні 

корпорації (ТНК), і є сьогодні основою і рушійною силою сучасної світової економіки. Процеси 

глобалізації ведуть до виникнення економічної взаємозалежності держав, в результаті чого 

відбувається поступова ерозія національного економічного суверенітету і поява нових 

наднаціональних економічних утворень — глобальних корпорацій — транснаціональних 

управлінських структур. В умовах формування ринкової інфраструктури світової економіки, під 

впливом глобалізації та інтеграції світового господарства транснаціональні корпорації завойовують 

усе нові ринки і прагнуть подальшого розширення економічної влади. 

Особливість сучасних ТНК полягає в тому, що ними сповідається в деякому сенсі «подвійний 

стандарт»: з одного боку, менеджмент ТНК зацікавлений в подальшій лібералізації та 
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демократизації світового економічного простору, з іншого, - закони вільного ринку, що діють в 

глобальному масштабі, не працюють в рамках структури ТНК, де фактично реалізується планове 

господарство, встановлюються внутрішні ціни, обумовлені стратегією корпорації, а не ринком. 

Дослідження впливу процесів транснаціоналізації актуалізується в сучасних умовах, коли 

національні держави втрачають власний суверенітет не завдяки традиційним способам агресії, а за 

рахунок поміркованої експансії в галузі економіки, політики, непрямого впливу. Таким чином, 

обґрунтування подальших перспектив розвитку світової економіки, визначення стратегічних цілей 

національної політики України в контексті національної безпеки та інтересів неможливо здійснити 

без поглибленого дослідження та оцінки процесів глобалізації, головною рушійною силою яких, як 

ми зазначали раніше, є сучасні транснаціональні структури 

На сучасному етапі розвитку економіки України ТНК відіграють важливу роль у формуванні 

стратегії розвитку національної економічної системи. Для сучасної України транснаціоналізація 

підприємств може виступити економічним механізмом, який визначить нові пріоритети суспільного 

відтворення, цілі та вектори зовнішньоекономічної політики, особливості та умови участі країни в 

міжнародному поділі праці. 

 

1. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві: монографія / О.І. Рогач. - 

К. : ВЦ «Київський університет». - 2006. - 150 с. 2. Транснаціональні корпорації: навчальний 

посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Но- вицький та ін. - К. : Таксон, 2001. - 304 с. 

 

 

Сушко Х. 

Ст. гр. ЕМРм-11 
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АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ВИШИВАНКИ В КОНТЕКСТІ ПОДІЙ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» 

 

Сплеск патріотизму, який останніми місяцями охопив більшість українців, знайшов своє 

відображення і в зростанні прибутків магазинів, що продають вишиванки, національну символіку, 

одяг із елементами прапора, герба чи традиційних українських орнаментів. 

Метою дослідження є аналіз зацікавленості національним вбранням в Україні та поза її межами 

на основі інтернет-магазину вишиванок «OLESHCHUK». Основний наголос даного інтернет-

магазину припадає на продаж та виготовлення на замовлення вишитих сорочок та весільних 

рушників на території України та за її межами. Завдяки чіткій організації роботи на відстані та 

кур’єрських служб активно ведеться торгівля як по території усієї України, так і за її межами (Росія, 

США, Канада тощо). 

Основна ціль інтернет-магазину вишиванок – відновити прекрасні українські традиції і моду, 

усучаснити їх і популяризувати український стиль вишитих сорочок по цілому світі. Адже якісний 

український одяг, трохи усучаснений – нічим не гірший за одяг відомих світових брендів [1]. 

За даними статистики інтернет-магазину можна спостерігати, що кількість сеансів у порівнянні 

з минулим періодом значно зросла (рис. 1). Сеанс – це період часу, протягом якого користувач 

активно взаємодіє з даним веб-сайтом. 

Найвищою точкою є 24 серпня 2014 року, коли кількість переглядів становила 1732 у порівнянні 

з попереднім роком – 236. Зміна становить – 633,90%. Найнижчою точкою 2014 року є 5 липня з 

кількість сеансів 335, зміна лише на 93, 64% [ 2].  

 
Рис.1. Аналіз загальної кількості сеансів здійснених по всьому світу 

у межах діапазону дат (01.07-30.09 2013 і 2014рр.). 

Також порівнюючи 2013 і 2014 роки (рис.2) спостерігаємо, що країни по різному реагували на 

даний сайт, але кількість сеансів збільшилась всюди, у деяких країнах у 2-3 рази, а в деяких і в 10 
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раз (США і Велика Британія) Лідером серед країн світу серед відвідувань даного сайту у 2013 році 

являється Росія, проте у 2014 році активно відвідувався даний сайт у США. 

Серед аудиторії інтернет-магазину вагомо виділяється сегмент користувачів віком 25-34 р., а 

також основу попиту складають жінки. Також важливо зазначити, що нійбільше при переглядах 

сторінок використовують російську мову. 

Таким чином, можна підсумувати, що патріотичні настрої українців дозволили наростити 

виробництво українським швейним фабрикам та малим підприємствам, зокрема інтернет-магазину 

«OLESHCHUK», які збільшили пошив жіночих блуз, чоловічих сорочок, дитячого одягу та інших 

виробів з національним орнаментом. 

 

1. Офіційний сайт інтернет-магазину вишиванок «OLESHCHUK» – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: oleshchuk.com/. 2. Google Аналітика - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

google.com.ua/analytics/  
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ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В РЕКЛАМІ 

 

На відміну від Європи в Україні 3D-реклама стала користуватися популярністю недавно, хоча 

зараз поширюється зі швидкістю світла, а в головах її проектувальників з'являються все нові і нові 

ідеї її створення та поширення. 

Просування брендів за допомогою 3D-реклами на даний час в Україні є дуже актуальним і 

нестандартним методом [1]. 

3D-візуалізація - це можливість представити будь-який об'єкт, вірніше його зображення, на 

основі тривимірної моделі. Можна впевнено сказати, що люди сприймають світ просторово – в 

трьох вимірах – оскільки очі фіксуються на одному і тому ж об'єкті під трохи різними кутами. Потім 

мозок обробляє зображення на основі відстані між очима і формує повну 3D-картинку, комбінуючи 

зображення від правого і лівого ока [2].  

3D-реклама розділяється на два формати: вертикальний і горизонтальний. До вертикального 

формату відноситься щитова 3D- реклама. Зазвичай люди загострюють свою увагу на рекламних 

щитах 2-3 секунди, і завдання рекламників полягає в тому, щоб створити таку рекламу, яка за такий 

короткий час зможе надати споживачеві всю необхідну інформацію про товар і закріпитися в його 

свідомості. Горизонтальний простір довгий час залишався порожнім і не використовувався як 

площа для реклами. Але рекламні агентства добралися і до нього, придумавши розміщувати 

рекламу на підлозі. Горизонтальна реклама буває таких видів: наклейки, об'ємні зображення, 

підлогові конструкції та інсталяції [3]. 

Віртуальне представлення продуктів і послуг - надзвичайно ефективний інструмент зв'язку з 

потенційним споживачем. Використання систем віртуальної реальності і 3D-візуалізації дозволить 

залучити потенційного клієнта, оригінальним способом продемонструвати всі споживчі якості 

продуктів і послуг (можливо ще не існуючих), передати всі враження від реального об'єкта, 

продукту або послуги і фактично провести віртуальне тестове опробування споживчих 

властивостей продуктів. І таким чином, виділиться серед конкурентів і знизити витрати на 

залучення клієнтів [4]. 

Було підраховано, що використання сучасних рекламних прийомів, і 3D-реклами зокрема, 

підвищує ефективність продажів на 15-30%. Це й не дивно: об'ємні зображення притягальні, 

заворожують нереальним збігом з «живим» предметом і чіткістю зображення. Мозок на секунду 

перестає розуміти, який же світ справжній. 

Дуже ефективна, надовго запам'ятовується 3D-реклама у вигляді інсталяцій. Наприклад, в 

магазині на столі лежить обробна дошка з хорошим шматком м'яса. Поруч лежать ножі “Спайдерко” 

і манять взяти та випробувати їх у роботі. Рука тягнеться, мозок вже чекає відчуття від тяжкості 

ножа, як раптом виявляється, що реальними є тільки стіл і дошка, а все інше зробили мистецтво 
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художника і уяву покупця. Мало хто втримається і не підійде до вітрини з справжніми ножами - 

інтерес вже виник, цікавість потрібно задовольнити [5]. 

 Перевагами 3D-технології є збільшення обсягів продажу продукції, вдосконалення технічної 

бази та завоювання нової аудиторії. Тому можна стверджувати, що 3D-технології виникли разом із 

розвитком кіноіндустрії, економічного та суспільного прогресу [2].  

 

1. Student’s site [Електронний ресурс] – Режим доступу: dyplom.org.ua/ index.php?name 

=Kurs2&op=viewfile&id=793 2. Про бізнес - в гонитві за ідеями для успішного бізнесу [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/napolna-3d-reklama.html 

 

 

Чепіжак Б.М. 

ст. гр. МК-32 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Питуляк Н.С. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Політичний маркетинг - це прикладна галузь, змістом діяльності є управління і регулювання 

політичної поведінки мас в потрібному для еліт напрямку.. 

На основі специфічних особливостей політичної діяльності називають такі функції політичного 

маркетингу: 

- формування інформаційного банку, що охоплює дані статистики, різноманітної урядової та 

неурядової звітності, результати досліджень економіки, політики, психології, демографії тощо; 

- вироблення методів аналізу та обробки даних інформаційного банку, виокремлення ключових 

показників, що найповніше характеризують об'єкти та суб'єкти політики; 

 - оцінювання й аналіз умов політичного ринку, маркетингового середовища (мікро й макро). 

Мікросередовище — сукупність сил, які діють під безпосереднім контролем або керовані даною 

партією, соціальною групою, лідером тощо. Макросередовище 

 - глобальні чинники: економічні, соціальні, політичні, психологічні, демографічні та ін; 

- аналіз ринкових можливостей певних партій, суспільних інституцій, ідей, особистостей; 

- вироблення оцінних і прогнозних моделей політичного попиту, життєвого циклу об'єктів і 

суб'єктів політики (партій, програм, ідей, лідерів), а також політичної поведінки суб'єктів політики. 

- аналіз ефективності політичного маркетингу, коригування форм і методів політичної діяльності 

та ін.Політична діяльність на виборах здебільшого починається з формування команди кандидата 

або іншого суб'єкта політичного процесу. Команда кандидата на виборах - це групи політичного 

аналізу, по роботі із засобами масової інформації, підготовки і поширення матеріалів, організації 

масових заходів, “швидкого реагування”. Починають передвиборчу кампанію з ґрунтовного аналізу 

політичної ситуації як у конкретному виборчому окрузі, регіоні, так і в країні. 

Політичне маніпулювання - приховане управління політичною свідомістю і поведінкою людей, 

щоб примусити їх діяти (або не діяти) всупереч власним інтересам. 

Людство завжди прагне передбачити результати своєї діяльності і зазирнути в майбутнє, в тому 

числі і в політичній сфері. На сучасному етапі на зміну астрології і пророцтвам прийшло наукове 

прогнозування, що спирається на знання реальних взаємозв'язків і закономірностей. 

Отже, політика у ХХІ столітті у значній мірі залежить від маркетингових технологій. Ці 

технології масово використовують для того, щоб отримати владу демократичним шляхом. Саме про 

маркетинг у політиці, про політичне маніпулювання, політичне прогнозування та інші технології 

маркетингу лежать в основі моєї роботи. 

 

1.Акімов Д.І. Концепція соціального маркетингу: проблеми обміну та технологізації управління 

соціальними процесами//Грані. – 2007.-№3, с.107-110. 2. Андрєєв С.Н., Мельніченко Л.Н. «Основи 

некомерційного маркетингу» -М., 2006. 3.Бурдье П. Соціологія політики – М., 2009. 4.Морозова Е.Г. 

Політичний ринок та політичний маркетинг: концепції, методи, технології – М.; 2008. 

5.[Електронний ресурс] // Режим доступу: nbuv.gov.ua/ 6.[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

knowledge.allbest.uа/political  
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АЛЬТЕРНАТИВИ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ В РАМКАХ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ З РОСІЄЮ 

 

«Не купуймо російське!» або ж «Бойкотуймо російське!» - це всеукраїнська кампанія бойкоту 

російських товарів, що виникла як реакція на експортну блокаду України з боку Росії. Офіційно ця 

кампанія стартувала 14 серпня 2013 року із масових закликів у соціальних мережах і втратила свою 

силу із початком Євромайдану. Однак, 2 березня 2014 року з початком анексії Криму та вторгнення 

російських військ та інших банд-формувань на територію України, акція набрала нових, ще більших 

масштабів. Після цього розпочалася потужна кампанія: від роздачі листівок до маркування товару 

та, навіть, виділення окремих місць на полицях у магазині. 

З початком бойкоту розпочалася широка рекламна кампанія російського штрих-коду, в якій 

закликалося покупців звертати увагу на код товаровиробника та не купувати товари окупанта. При 

цьому, паралельно рекламувався вітчизняний код із закликом підтримувати українського 

виробника. Здавалося, що все дуже просто: глянув на код, якщо «46» - не купуєш, а шукаєш товар-

альтернативу, з кодом іншої країни-виробника. Але, насправді, все було не так. Як згодом 

виявилося, деякі російські торгівельні марки зареєстровані у інших країнах, як правило, більш 

розвинутих, а в Росії розміщені лише їхні штаб-квартири і заводи. 

До товарів, які бойкотуватимуться відносяться всі ті, що мають штрих-код від 460 до 469, від 

побутової хімії до продуктів харчування. Але є й такі продукти, котрі важко класифікувати за кодом, 

тоді потрібно читати інформацію про виробника на етикетці. Для прикладу наведемо бренд чаю – 

Greenfield, який разом з марками Tess i Jardin, належить санкт-петербурзькій компанії «Орімі 

Трейд». Сам Greenfield позиціонується в преміальному ціновому сегменті як вироблений на 

замовлення та під контролем Greenfield Tea Ltd., яка була заснована 10 серпня 2003 року у 

Великобританії санкт-петербурзьким виробником чаю «Орімі Трейд». На упаковці вказані сайти з 

британськими доменами і лондонськими адресами, історії та справжнього власника бренду не 

вказано. Але асортимент чаю у магазинах України є дуже широким, наприклад, замість російського 

чаю можна споживати вітчизняні – це Batik, Ascold та іноземні – Ahmad та інші. 

Після початку бойкоту, вже через два тижні російські товаровиробники відчули на собі наслідки 

бойкоту. Обсяги продажу тоді скоротилися на, майже, 40%, а це близько 700-800 млн.дол. в 

порівнянні з 2013 роком. На початку травня обсяги реалізації російського одягу скоротилися на 

70%, що спричинило закриття багатьох магазинів по всій країні. Ще через два місяці, в липні, 

оприлюднено дані агентства Standart & Poor’s Raiting Services, що засвідчили втрату більш як 50% 

депозитів у банків з російським капіталом. 

Отже, бойкот, як виявилося, дуже потужний інструмент в руках у простих покупців, що може 

спричинити досить серйозні збитки у товаровиробників, котрі підтримують та спонсорують війну. 

Ці втрати, а це майже 50% від початку бойкоту – це могутній удар по окупанту, з боку кожного 

українського споживача, що приєднався до цієї кампанії. 

 

1.[Електронний ресурс] // Режим доступу: ipress.ua/mainmedia /rosiyski 

_brendy_yaki_prykydayutsya_inozemnymy_25966.html 2. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

rustovarov.net.ua/ 3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: pravda.com.ua/news/ 

2014/04/4/7021364/   
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ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ В МАРКЕТИНГУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Сьогодні суспільство не уявляє своє життя без інформації. Вона є дуже важливою в будь-якій 

галузі діяльності людини. Здатність суспільства збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати 

та накопичувати інформацію стала ключовою передумовою соціального, технологічного та 

економічного прогресу. Одним із сучасних засобів зберігання і накопичування інформації є QR-код. 

Зараз його можна побачити практично скрізь: на рекламних білбордах, візитках, сайтах тощо. QR-

код (від англ. Quick response - швидкий відгук) - двовимірний штрих-код, розроблений японською 

фірмою Denso-Wave. В цьому штрих-коді кодується різноманітна інформація, яка складається із 

символів [1]. Як правило, цей код зчитується додатком, встановленим на мобільний телефон, після 

чого пристрій діє залежно від виду інформації, закладеної в QR-коді. Якщо це адреса сайту - 

відкриває сайт в браузері, якщо це електронна візитка - додає нового абонента в контакт-лист, якщо 

звичайний текст (наприклад, інформація про товар) - просто виводить його на екран.  

Для виробників та посередників QR-код є дуже зручним засобом передачі інформації 

споживачам. За допомогою нього можна закодувати таку інформацію: характеристика товару, ціна 

на нього та способи його продажу, адреса веб-сайту або посилання на певну його сторінку. Код 

допомагає компактно збирати будь-які відомості, координувати поінформованість споживачів [1]. 

Також є безліч варіантів, куди можна розмістити QR-код. 

В результаті дослідження, проведеного в США, було з’ясовано, що користувачами QR-кодів є 4 

млн. осіб. Більшість з них користуються QR-кодами для того, щоб отримати купон, знижку (53 %), 

за додатковою інформацією звертаються до коду 52 % опитаних, взяти участь у конкурсах (33 %), 

підписатися на додаткову інформацію (25%), подивитися відео (24%) та купити щось (23%) бажає 

значна кількість респондентів. І тільки 23 % осіб цікавить в коді взаємодія з іншими соціальними 

медіа, чогось іншого бажають 11 % і не знають відповіді 2 % респондентів [2]. 

В Україні, на жаль, з QR-кодами не така ситуація. Активних користувачів цієї технології в 

Україні близько 5% від всіх мобільних абонентів. Є дуже багато людей, які можуть без проблем 

використовувати QR-коди, але не вбачають в цьому потреби. Ця аудиторія складає близько 40% 

всіх власників стільникових телефонів [4]. 

QR-коди ідеально підходять для вірусних рекламних кампаній, які базуються на цікавості людей. 

Інтригувати людей QR-кодом можна, розмістивши його в відповідному місці з відповідним 

закликом до дії. За статистикою, більшість людей сканують QR-коди саме з цікавості. 

Напевно одна із найбільш креативних - ідея розміщення QR-коду на візитній карточці. Замість 

того, щоб наповнювати візитну карточку всією контактною інформацією, можна вказувати мінімум 

даних і додавати QR-код, який відправить людей на основну сторінку [5]. 

 

1. QR-код: что это такое и зачем он нужен [Електронне видання «Tech Today»; електронний 

ресурс]. – Режим доступу: today.mts.com.ua/posts/qr-kod-chto-eto-takoe-i-zachem-on-nuzheni 

2. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат – СПб.: Питер, 2010. – 496 с. 3. Леонид Заплатников: 7 

способов применения QR-кодов [Електронне видання «1001ideas of markeing»; електронний ресурс]. 

– Режим доступу: zaplatnikov.blogspot.com/2013/02/qr-7.html  
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НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РЕКЛАМИ 

 

Просування виготовленого товару є одним з основних елементів комплексу маркетингу. Це 

важливий і надзвичайно відповідальний процес, який часто є вирішальним у питанні придбання 

того чи іншого товару споживачем. Від того, який метод просування підприємство застосовує, буде 

залежати величина отриманого в процесі реалізації продукції прибутку [1].  

Важливо пам'ятати, що технології постійно змінюються, певним чином покращуються і це дає 

можливість виробнику звертатись до нових, більш нестандартних методів просування для 

отримання конкурентних переваг. Тенденції до змін сприяє також і рекламний ринок України, який 

з кожним роком зростає і пропонує все цікавіші і креативніші технології. 

Основними перевагами використання нестандарної реклами є: 

- кожен з нас протягом дня звертає увагу на більше 200 рекламних повідомлень, проте не всі 

нами сприйматься і запам'ятовуються, але є невеликий відсоток реклами, яка ж все таки фокусує 

нашу увагу, оскільки виділяється з усієї сукупності білбордів, рекламних роликів та листівок своєю 

оригінальністю і новизною; 

- потенційні споживачі не завжди сприймають нестандартну рекламу, як метод просування, яким 

скористався виробник. Людям може сподобатись сам відеоролик чи креативна листівка і вони навіть 

не задумаються про те, що компанія, товар якої зображений у них, стимулює їх до купівлі [3]. 

Наприклад, компанія Woodman Labs, яка виробляє найпопулярніші у наш час екшн-камери GoPro, 

знімаючи неймовірні відео про те, як молоді люди подорожують по світу, займаються 

екстремальними видами спорту і просто насолоджуються дайвінгом, використовуючи при цьому 

зручну у використанні інновацію - камеру, яка не боїться ні сонця, ні води і може стати найкращим 

другом для прихильника екстріму, непомітно для глядача рекламує свій товар.  

Проте існує і суттєвий недолік використання таких методів просування. Оскільки нестандартні 

методи реклами застосовуються вперше, неможливо наперед передбачити реакцію споживачів на 

неї.  

Варто зазначити, що останнім часом все популярнішими стають аудіовізуальні засоби в 

просуванні товарів. 

До нестандартних методів інформування потенційних споживачів про певний товар, які тільки 

набирають популярність в Україні, проте вже давно відомі за її межами, належить Ambient media. 

Це не просто зовнішня реклама, а інформація про товар, яка розміщена у неочікуваних і дуже 

незвичних місцях. Її можна зустріти посеред міста, у квітковій клумбі, на дні басейну або на стінах 

будинків. Ambient Media виділяється на тлі іншої реклами тим, що проникає в атмосферу цільової 

аудиторії; відрізняється високим ступенем креативності та новизною, за рахунок чого привертає до 

себе увагу. В Ambient Media робиться ставка не на охоплення великої аудиторії, а на якісні контакти 

з потенційними клієнтами [4]. 

Отже, урізноманітнюючи традиційні методи просування товару більш креативними та 

нестандартними, виробник товару зможе ефективніше стимулювати потенційного покупця 

придбати той чи інший товар. 

 

1. Антипов К. Основи реклами: підручник/ К.Антипов. - К.: Дашков И.К., 2009 - 328с. 

2. Миронов Ю., Крамар.Р. Основи рекламної діяльності: навч.посіб./ Ю.Миронов, Р.Крамар. - 

Дрогобич: Посвіт, 2007. - 108с. 3. Божкова В., Мельник Ю. Реклама та стимулювання 

збуту:навч.посіб./ В.Божкова, Ю.Мельник. - К.:Центр учбової літератури, 2009. - 200с.  
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АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПОВІДОМЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ 

 

Одна з головних цілей власників компаній – це підвищення продажів, що відбувається через 

залучення потенційних клієнтів. Залучення клієнтів - дорогий захід. По відношенню до інших видів 

клієнтського бізнесу, наприклад, утримання клієнтів, затрати залучення перевищують в 2-3 рази. 

Технологія залучення має на увазі серйозну роботу з підготовки фахівців, організації проведення 

переговорів, адаптації новачків тощо при високому ризику неотримання позитивного рішення від 

потенційного клієнта. Сьогодні існують наступні форми прямого пошуку клієнтів [1]: 1. Залучення 

нових клієнтів через вже існуючих. 2. Залучення клієнтів через визначення «слідів» успішної 

діяльності компаній в засобах масової інформації. 3. Залучення клієнтів через інформацію про 

спеціалізовані виставки, симпозіуми, конференції. 4. Залучення клієнтів через інформацію про 

політичні і суспільні події в житті міста, регіону. 5. Залучення клієнтів шляхом напряму 

потенційним клієнтам адресних листів-пропозицій (так звана система direct-mail) тощо.  

Для того, щоб визначитися із формою залучення нової клієнтської бази, важливим є обрання 

шляхів доведення інформації про компанію чи підприємство до існуючих та майбутніх клієнтів. До 

таких джерел розповсюдження класично відносять: рекламу, візитні картки, офіційний сайт, 

професійні заходи та ярмарки, рекомендації. 

Вибираючи той чи інший засіб поширення інформації, необхідно враховувати споживчі 

переваги. 

Серед всього переліченого реклама рахується швидким способом отримання результату, адже 

тільки розмістивши одне-два оголошення в друкованих виданнях або на телебаченні, і про вас вже 

знатимуть. 

Але сьогодні все більші верстви населення віддають перевагу «спілкуванню» у мережі Інтернет. 

Підтвердженням цього є власні дослідження, проведені компанією Яндекс, показують середнє 

значення часу, який проводять користувача на сторінці пошуку: від 5 до 10 хвилин [3]. 

 

1. Як банк може привернути нових клієнтів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

toplutsk.com/articles-article_542.html. 2. А.Ф. Бондаренко, О.А. Розкошна, В.В. Койло, формування 

ефективної реклами банку. [Електронний ресурс] – режим доступу: economy.nayka.com.ua 

/?op=1&z=2562 

 

 

Ясевич А. 
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Глинський Н.Ю. 

 

КОНКУРЕНТНЕ СТАНОВИЩЕ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОНІ ЗАГРОЗИ ВИХОДУ 

НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ 

 

Метою дослідження є детально розглягути та спрогнозувати перспективи діяльності ТНК на 

ринку Західного регіону. Основним завданням дослідження є прогнозування реакції ринку на 

прихід ТНК у таких галузях: авіаперевезення, парфумерно-косметична галузь та громадське 

харчування. 

1. Авіаперевезення 

Загалом, прихід на Український ринок бюджетних авіакомпаній відбувається надзвичайно 

повільно, це зумовлено недосконалістю законодавчої бази та відсутністю необхідних нормативно-

правових актів в авіації. Одним із чинників що впливає на блокування авіаційного ринку є підтримка 

державою інтересів, що в свою чергу лобіює інтереси окремих бізнесменів, які не зацікавленні в 

створенні здорової конкуренції на ринку авіаційних перевезень. З приходом бюджетних авіалінії на 

західний регіон, збільшиться пасажиропотік через основний аеропорт – Львів, пропускна 
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спроможність якого 2 тис. пасажирів на год. Тому, однозначно зросте кількість нових споживачів 

та відбудеться посилення конкуренції.  

2. Парфумерно - косметична галузь 

На даному ринку абсолютним лідером по Україні є мережа «Brocard»(30% ринку). Якщо 

розглядати можливу ситуацію приходу на український ринок таких світових брендів як «Sephora» 

та «Douglas», то прихід цих брендів на наш ринок давно очікується споживачами. Серед основних 

переваг цих брендів можна визначити: широкий асортимент продукції(більше ніж 300 світових 

брендів та 13000 одиниць продукції) та наявність власної торгової марки; застосування новітніх 

технологій( Skincare IQ, Color IQ), що забезпечують індивідуальний підхід до кожного клієнта 

3. Громадське харчування 

У цій галузі предметом дослідження є мережевий бізнес кав’ярень, зокрема розглядатимемо 

ситуацію приходу на ринок міста Львова мережі кав’ярень «Starbucks».  

«Starbucks» (76 місце у ТОП 100 найбільш ціннісних брендів за рейтингом Forbes( The world’s 

most valuable brands)). - найбільша міжнародна мережа кав’ярень швидкого обслуговування є 

надзвичайно популярним закладом по всьому світу, а тому прихід її на український ринок 

очікується споживачами. Специфіка мережі полягає в застосуванні принципу «espresso bar»; 

створенні концепції «3 місць», «coffe to go»; продажу кавової продукції під власним брендом; 

застосуванні новітніх технологій(спільний проект Starbucks та Yahoo!,Starbucks digital network – 

сервіс, на який відвідувачі могли зайти і отримати корисну інформацію місцевого значення); проте, 

можна припустити, що прихід «Starbucks» не викличе значних змін на ринку та не повпливає на 

загальний рівень конкуренції. Пояснюється це великою кількістю тематичних кав’ярень міста, 

кожна з яких володіє певною специфічною особливістю, займає свій сектор ринку та має свою групу 

споживачів. Тому, прихід «Starbucks» не викличе особливого перерозподілу на кавовому ринку та 

не вплине на загальну кількість споживачів. 

 

1. Антипов К. Основи реклами: підручник/ К.Антипов. - К.: Дашков И.К., 2009 - 328с. 2. Ромат 

Е.В. Реклама / Е.В. Ромат – СПб.: Питер, 2010. – 496 с.   
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Науковий керівник - к.е.н., доц. Чорнописька Н.В. 

 

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 

В 2012 році місткість вітчизняного ринку логістичних послуг оцінена в 16 -18 млрд. дол.США, 

що знаменує приріст в порівнянні із минулим 2011 р. на 10-15%[1], а в порівнянні із 2005 р. - на 60-

80%. Обсяги вантажопотоків як зовнішньоекономічних (експорту, імпорту, транзиту), так і 

внутрішніх (національних), як свідчить статистика, збільшуються. Найбільшими вони були у 2008р. 

(1972 млн.т.) перед початком кризи, потім цей обсяг різко спав до 1625 млн.т, але поступово 

відновлює свої позиції, у 2012 р. цей обсяг склав 1858 млн.т.; експорт із 514905.2 млн.дол. зріс до 

68809.8 млн.дол. імпорт із 60742.2 млн.дол. зріс до 84658.1 млн.дол. Найбільша частка припадає на 

вантажопотоки із країнами СНД та Європи [2]. 

За даними Всесвітнього банку ефективність логістики в Україні зростає, таку тенденцію можна 

прослідкувати з огляду на індекс ефективності логістики (LPI). За результатами дослідження в 2014 

році Україна посіла 61 місце серед 160 країн світу, що є доволі позитивним для країни, адже у 2010 

році вона займала 102-ге місце з поміж 155 країн [3]. У цьому році індекс ефективності логістики 

України досяг позначки в 2,98 бала, що дозволило нашій країні розташуватися в світовому рейтингу 

між Аргентиною (2,99) і Єгиптом (2,97). Загальний показник LPI свідчить про те, що логістична 

система України незмінно прогресує. 

 

1. Дело не в количестве. Тенденции и перспективы украинского рынка контрактной логистики/ 

Дистрибуция и логистика №2, 2013. – С. 22-26. 2.Україна в цифрах 2012. Статистичний збірник. 

К.:2013 – С. 123. 3. worldbank.org/ 

 

 

Андрущак Л.І. 

Ст. гр. ЛОГм-21а 

Науковий керівник - к.е.н., асистент Маргіта Н.О. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ-

НАПІВФАБРИКАТІВ 

 

Конкурентоспроможність фірм великою мірою залежить від їх спроможності забезпечити 

доступність товару для споживача та високу якість логістичного обслуговування. Основною 

формою логістичних утворень, спрямованих на забезпечення основних цілей логістики та 

досягнення оптимального рівня витрат, є логістичні ланцюги постачання. Важливим є питання 

оптимізації логістичних ланцюгів постачання товарів з коротким життєвим циклом, до яких 

належать ланцюги постачання охолоджених та заморожених напівфабрикатів [1]. Ці ланцюги 

потребують вирішення не лише завдань щодо забезпечення параметрів якості обслуговування та 

раціональності функціонування, але і параметрів оперативності, основним з яких є час доставки 

товару від виробника до кінцевого споживача. 

При реалізації логістичного сервісу як необхідної «складової» логістики важливим є одержання 

високого економічного ефекту, тому для оптимізації логістичного сервісу необхідно дотримуватись 

наступних вимог [1]: 

• дати точну оцінку якості послуг; 

• мінімізувати розбіжності між очікуваними клієнтами та отриманими значеннями показників 

якості послуг. 

Аналізуючи стан стандартів та процедур стандартизації та сертифікації в галузі логістики 

охолоджених та заморожених продуктів, в Україні доцільно ввести стандарти IFS (International Food 
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Standart). Основна мета сертифікації IFS – це оцінка можливостей компаній-постачальників 

продовольчої продукції, що виробляється під певною торговою маркою.  

Однак, здійснити перевірку кожного окремого продукту неможливо. Залишається єдиний вихід 

– контролювати процеси виробництва, зберігання, доставки і т.п. з метою оцінювання та запобігання 

можливим ризикам. Саме такий підхід покладений в основу системи HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points – аналіз ризиків та критичних контрольних точок).  

На даний час, виробники товарів, які зацікавлені в дотриманні температурного режиму на всіх 

ділянках «холодного» ланцюга, самостійно інвестують кошти в обладнання і витратні матеріали, 

організовують процеси вимірювання чи установки та перевірки датчиків, продумують та 

узгоджують схеми взаємодії з партнерами. Вони ж самі, при необхідності, забезпечують зворотну 

логістику, а, при бажанні, і виділяють ресурси для акумуляції, обробки та аналізу отриманих даних.  

Основною стратегічною ціллю, яка об’єднує учасників такого ланцюга постачання є безумовне 

забезпечення кінцевого споживача якісними продуктами. Введення жорсткого контролю над 

системою якості продукту дає змогу досягти вищої прибутковості бізнесу. Застосування системи 

стандартів також сприяє підвищенню конкурентоспроможності України та сприяє покращенню 

іміджу нашої держави на світовому ринку харчових продуктів. 

 

1. Алькема В.Г. Вдосконалення логістичних ланцюгів товаропросування молочної продукції / 

Логистика: проблемы и решения. – 2006. – №2. – С. 29–33. 2. Внедрение стандарта IFC в Украине 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: csrjournal.com/akcent/4622-vnedrenie-standarta-ifc-v-

ukraine.html. 3. Контроль температурного режима на транспорте: один для всех или каждый для 

себя? / Дистрибуция и логистика. – 2012. – №2. – С. 48. 

 

 

Бабак Т. 

Cт. гр. МЕ-32 

Науковий керівник - к.е.н., асист. Фігун Н.В. 

 

ЛОГІСТИЧНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

Логістика на сьогодні є настільки невід’ємною частиною на підприємстві, що її можна порівняти 

з кровоносною системою людини, яка проникає в усі частини організму. Характеризуючи стан 

логістичних центрів України, слід зазначити, що попит на складські площі хронічно не 

задовольняється, бо більшість дістались нам як спадщина від Радянського Союзу. Звичайно, існує і 

брак складів вищого класу, а ціни за них наближаються до європейських. Склади виступають 

основною ланкою між виробниками та споживачами тому що цикл виробництва і споживання рідко 

збігаються. Таким чином, ефективність роботи і розвинена інфраструктура логістичних центрів 

безпосередньо впливає на успішну збутову політику підприємства та його конкурентоспроможність 

на ринку.  

Останнім часом великих обертів набирає будівництво логістичної нерухомості на території 

України, це зумовлено наступними особливостями: географічне положення України; високі темпи 

розвитку бізнесу і торгівлі, зростаюча ділова активність, дефіцит якісних площ на ринку складської 

нерухомості; плани щодо виходу складських операторів на український ринок; невеликий у 

порівнянні із країнами ЄС термін окупності складських об‘єктів (до семи років). У Європі термін 

окупності такого формату об‘єктів становить 20-25 років; низькі витрати на будівництво складської 

нерухомості в порівнянні з іншими об‘єктами нерухомості; висока рентабельність складської 

нерухомості ― до 18-20% на рік. 

Досліджуючи ринок логістичних центрів України в цілому, можна помітити, що основним 

центром залишається Київський район, а саме приміські території, поблизу жвавих автотрас. 

Звичайно, поза увагою не залишаються і транзитні міста, такі як: Одеса, Харків, Львів, портові: 

Миколаїв та Маріуполь, так і промислові: Дніпропетровськ та Кривий Ріг.  

В Україні наявна доволі широка пропозиція складських приміщень, хоча більшість з них 

відповідають вимогам складам класу C і D, до яких відносять підвальні, виробничі приміщення чи 



Кафедра маркетингу і логістики 

147 

ангари з асфальтованою підлогою, що не можуть ефективно задовольнити потреби сучасних 

підприємств. Звичайно, Україні ще далеко до лідерів з потужними багатофункціональними хабами, 

але цілком реальним є збільшити кількість складів класу A і B. Найбільша концентрація складських 

приміщень класу А зосереджені поблизу Києва такі як: «AMTEL Logistic Park» (Київ-Боярка), 

«Термінал Бровари» (м.Бровари), логістичний парк «East One» (с.Красилівка, Київська обл.) та інші, 

також і у Львові є склади вищого класу такі як: ТОВ «Карпат-логістик» (с.Малехів).  

 Отже, український ринок терміново потребує сучасних логістичних центрів з належним 

дотриманням стандартів складів класів А і В, щоб якнайкраще задовольнити потреби сучасних 

підприємств. Збільшення кількості складських приміщень допоможе підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на міжнародній арені, внаслідок чого отримаємо 

низку переваг, а саме: досягнення вимог ритмічності і безперервності виробництва і споживання; 

вимог гнучкої і швидкої реакції на коливання попиту; можливості економії витрат за рахунок 

використання знижок при закупівлі великої кількості матеріальних ресурсів при форвардних 

закупівлях; задоволення умов ринку, що змінюються (сезонність, коливання попиту, конкуренція). 

Звичайно, інвестування в будівництво логістичних центрів допоможе покращити політичний та 

економічний стан України, таким часом прискориться розвиток підприємств.  

 

 

Білошевська О.Б. 

Ст.гр. ЛОГм-11 

Науковий керівник - к.е.н., асистент Фігун Н.В. 

 

РОЛЬ ЛОГІСТИКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ 

 

Ефективне управління під час стихійного лиха є запорукою нівелювання наслідків катастрофи. 

Боротьба зі стихійними лихами включає в себе великий комплекс заходів, в тому числі заходи по 

догляду за постраждалим населенням, надання притулку, продуктів харчування, ліків і води. 

Створення ефективного ланцюга постачання необхідних товарів для ліквідації наслідків катастроф 

є однією з основних функцій управління. Цей напрямок логістики називають «гуманітарна 

логістика». Гуманітарна логістика є складним та ресурсоємним завданням для багатьох організацій. 

Існує таке твердження, що на стихійне лихо припадає 80% саме логістичних зусиль.  

Науковець Ф.Олівері ліквідацію наслідків стихійних лих поділяє на чотири фази: попередження, 

готовність, реагування та відновлення. Як правило, перші дві фази пов'язані з діяльністю по 

профілактиці катастрофи або з підготовкою до стихійних лих. На третьому етапі (реагування) 

застосовуються всі заходи, які будуть виконуватися під час ліквідації наслідків стихійних лих. Під 

час останнього етапу (відновлення) проводиться діяльність по відновленню та поверненню людей, 

постраждалих від катастрофи, до нормального життя. Ці фази ускладнюються необхідністю 

координації різних установ з надання допомоги, постачальників і місцевої влади, кожні з яких 

мають свої індивідуальні оперативні методи і структури.  

Всі учасники повинні бути зосереджені тільки на виконанні своєї ролі як частини мережі 

поставок гуманітарної допомоги. До таких учасників слід віднести логістичних операторів, армію, 

уряд, донорів, гуманітарні та інші недержавні організації.  

Управління ланцюгом поставок є одним з найважливіших напрямків діяльності під час 

стихійного лиха чи надзвичайної ситуації. Як зазначає вчений С.Петтіт, комерційні канали 

постачання орієнтовані на якість і прибутковість, що істотно відрізняє їх від гуманітарних ланцюгів 

постачання, які повинні бути спрямовані на мінімізацію втрат життя.  

Управління ланцюгом поставок присутнє у всіх фазах ліквідації наслідків стихійних лих. В 

профілактичній фазі та фазі готовності накопичуються та зберігаються запаси ліків, необхідних 

матеріалів і обладнання. На цих етапах управляти ланцюгом постачання порівняно легко, оскільки 

розташування товарно-матеріальних запасів добре відомо і передача матеріалів планується 

заздалегідь. Однак на етапі реагування організація ланцюга постачання є вже набагато складнішою. 

У фазі відновлення ланцюг постачання необхідний для того, аби відновити зруйновану нерухомість 

і основні об’єкти інфраструктури (наприклад, енергетика, транспорт та інші).  
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Успіхи в минулому і сьогоденні свідчать здебільшого про ефективність гуманітарної логістики. 

Хоча, можна відмітити і певні проблеми, зокрема, до них можна віднести: обмеженість ресурсів, 

наявність нерозвинутої інфраструктури, присутність численних зацікавлених сторін, які часто діють 

з різними цілями і перешкоджають досягненню головної мети – збереження життів у районі 

стихійного лиха. Для усунення цих проблем необхідно використовувати такі результативні дії: 

аналіз попиту; планування і управління запасами; налагодження передачі конкретної, точної і 

своєчасної інформації між усіма учасниками гуманітарного ланцюга; використання місцевого 

потенціалу і можливостей; розуміння регіональних політичних, економічних та соціально-

економічних умов; використання сучасних інформаційних систем, таких як ГІС (Географічна 

Інформаційна Система) і GPS (Global Positioning System). 

 

 

Бортник Н.С. 

Cт. гр. ЛОГ-41 

Керівник – асистент Кобилюх О.Я. 

 

ЛОГІСТИКА У ЗАКЛАДАХ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

Логістика сфери громадського харчування — область діяльності, до якої державний і приватний 

сектори виявляють зростаючу зацікавленість. Вона набуває все більшого практичного значення. 

Ресторанний бізнес України стрімко розвивається. По оцінкам спеціалістів, український 

ресторанний ринок зростає кожний рік на 10-12% (залежно від регіону) [1]. При цьому 

покращується рівень професіоналізму самих рестораторів.  

За даними авторитетного французького дослідного центру «Інститут Ватель», при раціональній 

організації виробничих процесів мінімально досяжний рівень рентабельності ресторанного бізнесу 

становить 30-40% від щомісячного товарообігу [2]. Це та межа, що дозволяє розвивати мережу за 

рахунок внутрішніх резервів без залучення додаткових інвестицій. 

Говорячи про фаст-фуд, більшість людей мають на увазі гамбургери, молочні коктейлі і 

картоплю фрі, які можна швидко приготувати і подати. Однак у контексті даної статті це поняття 

відноситься до масового виробництва «їжі швидкого приготування», що має стандартний розмір, 

форму, колір і смак.  

Конкурентоспроможність серед продавців фаст-фуду залежить від того, як організована 

логістика. Саме тому, щоб приготувати та подати їжу швидко і при цьому звести до мінімуму ризик 

зайвих витрат через залишки наприкінці дня, потрібно оволодіти навичками логістичного 

управління. 

Сьогодні логістика все ширше використовується закладами швидкого харчування не тільки в 

ефективній організації процесів постачання (постачальницька логістика), але і в інформаційному 

забезпеченні, створенні і управлінні ланцюгами постачання та інтегрованими логістичними 

системами харчових підприємств та компаній. 

Одним із важливих завдань логістики у сфері швидкого харчування є визначення оптимального 

місця розміщення закладу, складу, виробничо-дистрибуційного центру та інших елементів 

логістичного ланцюга в ресторанному бізнесі. Наприклад, якщо організація зробить помилку і 

відкриє заклад в невдалому місці, вклавши в нього значні кошти, то виправити ситуацію, 

переїхавши на нове місце, буде не так просто, оскільки це потребуватиме великих фінансових, 

трудових, часових витрат, призведе до втрати часу, клієнтів, замороженню капіталів та зниженню 

конкурентоспроможності. Для споживачів закладів швидкого харчування зазвичай вирішальним 

чинником є їх вартість. Однак останнім часом клієнти готові платити більше за якість. Саме тому, 

серед пріоритетів закладів фаст-фуду є якість продукції та її безпечність. 

Отже, ефективне управління ланцюгами поставок у сфері громадського харчування здатне 

об’єднати, на перший погляд, несумісні речі - підвищити якість їжі, забезпечити її безпечність та 

одночасно знизити супутні витрати. Тому для закладів швидкого харчування особливо важливим є 

активне впровадження ефективних логістичних рішень.  
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FRESH AND FROZEN ЛОГІСТИКА 

 

Логістика Fresh (пер. з англ. свіжий) та Frozen (пер. з англ. заморожений) – це комплекс 

логістичних операцій та умови дотримання міжнародних стандартів стосовно забезпечення вимог 

до температурного режиму в процесі обробки, зберігання і транспортування вантажів рослинного 

походження (фрукти, ягоди, овочі), тваринного походження (м'ясо різних тварин і птахів, молоко, 

яйця), продуктів переробки (сметана, жири, сири, заморожені овочі і фрукти тощо), живих рослин 

(саджанці, квіти) та чутливих до температури фармацевтичних препаратів. Fresh і Frozen логістика 

передбачає різні температурні режими. Так робота в форматі Fresh відбувається за температури - 

0°C... + 6°C, а Frozen - 18°C. 

Враховуючи процеси інтеграції України з ЄС, важливою вимогою сьогодення стає гармонізація 

українських норм з європейськими. У міжнародних перевезеннях вимоги до Fresh і Frozen логістики 

регулюються Женевською Конвенцією «Про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових 

продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначено для цих перевезень», а також 

міжнародними стандартами ISO 22000:2005 «Системи управління безпекою харчових продуктів», 

який включає вимоги НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) [1, с.18]. Однак вітчизняне 

законодавство далеко не досконале і дає змогу сьогодні виробникові, перевізнику та продавцеві не 

дотримуватися навіть елементарних правил «холоду». Так, в Україні дозволено перевозити 

кисломолочну продукцію і м’ясопродукти у відкритих напівпричепах, а м’ясо та рибу - під одним 

тентом, що категорично заборонено у США та ЄС. 

Вибираючи продукт у магазині, покупець дивиться на дату його виготовлення та термін 

придатності. Однак, для замороженого чи охолодженого продукту - це просто цифри, а не гарантія 

його якості та безпеки [1, с.19]. Адже дізнатися з упаковки, наприклад заморожених морепродуктів 

чи м’ясних виробів, чи розмерзалися вони, чи ні, фактично неможливо. 

Отже, для ефективної організації Fresh і Frozen логістики необхідним є:  

1. Правильний вибір кузова автомобіля, що полягає у використанні автомобілів, що мають 

ізотермічний кузов (рефрижератори та «льодовики»), фургона класу FRC (в їх конструкції 

використовуються відповідні матеріали, що дають можливість перевозити продукти в діапазоні 

температур від +12 до -20°С). 

2. Правильне розміщення вантажу та холодильної установи, що полягає у застосуванні: 

спеціальних термоконтейнерів, в яких розміщується вантаж, що вимагає найбільш низької 

температури; спеціальних термоізолюючих перегородок у фургоні, що поділяють його на відсіки з 

різними температурними режимами і роздільним повітрообміном. 

3. Моніторинг температурного режиму – здійснюється за допомогою даталогерів. Тобто у кожну 

машину при її від'їзді зі складу вкладається логер, який записує коливання температури протягом 

усього часу руху автомобіля. Підтримувати потрібну температуру можна і за допомогою 

спеціальних наклейок, які сигналізують споживачеві, що температурний режим продукту було 

порушено. Утім, застосування цієї технології є досить дорогим задоволенням (50 коп. за наклейку). 

 

1.Москвітіна Т. Логістичні рішення на ринку швидкопсувних товарів/Міжнародний науково-

практичний журнал «Товари і ринки» №1, 2012.–с.15- 22. 2.Волков В.П., Горошкова Л.А. 

Організаційно–економічні проблеми розвитку холодної логістики/Збірник наукових праць-

Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності,2013. – с.81-87.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ВОДНИМИ 

ШЛЯХАМИ УКРАЇНИ 

 

Актуальним питанням на сьогодні є транспортування сільськогосподарської продукції, оскільки 

Україна є одним з найбільш експортерів зернових у світі. За підсумками маркетингового 2013-2014 

року, який закінчився 1 липня 2014 року вітчизняні агрохолдинги експортували рекордні 32,3 млн. 

т зерна [1]. З цим показником Україна посіла третє місце серед найбільших світових експортерів 

цієї культури. Попереду тільки США (72,3 млн. т) та ЄС (38,5 млн. т). За останнє десятиліття експорт 

зерна з України виріс на 77%. 

Обсяги виробництва і експорту зернових культур зростають, проте існують проблеми зі 

зберіганням та транспортуванням. Враховуючи все це компанії вирішують транспортувати зерно 

внутрішнім водним транспортом. 

Внутрішній водний транспорт забезпечує найнижчу собівартість вантажних перевезень у 

перерахунку на одиницю продукції і найменше впливає на довкілля. Показник енергоефективності 

цього виду транспорту у 10 разів перевищує автомобільні перевезення, та у 5 разів — залізничні. 

Найбільше зерна за кордон поставила компанія «Нібулон» - понад 4,5 млн. т, це 14% від 

загального експорту зернових з України. В рамках інвестиційного проекту «Нібулон» створює 

власну логістичну систему з метою зменшення залежності від зовнішніх факторів, зниження рівня 

ризиків у господарській діяльності.  

Завдяки успішній реалізації інвестиційної програми в 2014 році компанія «Нібулон» вже 

транспортувала і відправила на експорт понад 1,3 млн. т зернових вантажів, тим самим зменшивши 

обсяги внутрішніх вантажних автомобільних залізничних перевезень зернових вантажів шляхами 

країни. Очікується, що обсяг вантажоперевезення водними шляхами України складатиме до 3 млн. 

т зернових щорічно [3]. 

Іншим прикладом транспортування сільськогосподарської продукції є компанія Юнілевер 

(Нідерланди). З метою скорочення автомобільного руху компанія прийняла рішення перейти на 

доставку олії водним транспортом. Так виникла ідея «олійного порома» - це човниковий сервіс з 

доставки олії на основі використання річкових поромів на р. Ніуве Маас – здійснює 

транспортування 500 т олії двічі на тиждень від Європорту до центру Роттердама. Цей проект дав 

змогу зменшити обсяг автомобільного руху в районі Роттердама, а також сприяв покращанню 

екологічних умов. Так, обсяг викидів СО2 від автотранспорту скоротився на 25 % [2]. 

Річкова зернова логістика - один з найбільш перспективних і економічно обґрунтованих 

напрямків транспортування зернових культур, оскільки дозволяє зменшити логістичні витрати, 

розвантажити автомобільні дороги і вберегти навколишнє середовище від шкідливих викидів. 

 

1. Майстро С.В. Ринок зерна в Україні: сучасний стан та напрямки державного регулювання / 

Майстро С.В., Хірамагомедов М.Г.// Електронне наукове фахове видання Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, №2/2012 2. Смирнов, І.Г. Європейський досвід аграрної логістики (на 

прикладі Нідерландів) / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева, М.О. Мацера // Логістика: [збірник наукових 

праць] - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. С.670-675.3. Офіційний сайт ТОВ СП 

“Нібулон” [електронний ресурс] – Режим доступу: nibulon.com/data/pro-kompaniyu/upravlinnya-

logistikoyu.html  
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ЛОГІСТИКА В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ КРАЇН СВІТУ 

 

Наукою логістика стала завдяки розвитку військової справи. Так, візантійський цар Леон VI 

(865–912 рр.) вважав, що завданням логістики є сплачувати данину армії, належно постачати їй 

зброю і військове майно, вчасно й повною мірою піклуватися про її потреби та відповідно 

підготовляти кожен акт військового походу, робити правильний аналіз місцевості з огляду на 

пересування армії та сили супротивника [1, с. 5]. 

Тільки через 1000 років, в час другої світової війни, принципи логістики почали з успіхом 

втілювати в життя, коли в США, СРСР та інших країнах були виконані роботи з вивчення 

властивостей операцій управління матеріальними потоками. В ці роки були проведені дослідження, 

пов'язані з проблемами військового і тилового фронтового постачання, розроблені математичні 

методи й моделі, завдяки чому вдалося організувати постійне постачання зброї для американської 

армії. Військові системи постачання відносяться до числа найбільш масштабних і акумулюють в 

собі всі типові проблеми: масштаби, величезна кількість номенклатурних позицій (понад 600 тис. 

од.), дорожнечу запасних частин та інше.  

За кордоном військовим системам постачання, з боку держави, відводиться величезна увага. У 

збройних силах Америки, Канади, Німеччини, Франції, Японії на нинішньому етапі їх розвитку 

досить широко використовуються принципи і правила логістики. Логістика в даному випадку являє 

собою заготівлю та розподіл ресурсів держави, які виділені на військові цілі і для забезпечення 

збройних сил. Для прикладу розглянемо організаційну структуру логістики в НАТО. Тут логістика 

містить в собі: матеріально-технічне постачання і збереження матеріально-технічних засобів в 

справному стані, транспортування хворих та поранених і розміщення їх у лазареті, будівництво 

споруд військового призначення, логістичний зв'язок тощо. Цікавою є логістика в Бундесвері. Тут 

логістика використовується здебільшого у великих військових з'єднаннях, а в частинах, починаючи 

з корпусу і нижче, мова йде лише про постачання, яке містить в собі три напрямки: матеріально-

технічне забезпечення (підвіз, евакуація і збереження в справності матеріально-технічних засобів), 

медико-санітарну службу (лікарський відхід, евакуація і розміщення в госпіталях хворих і 

поранених), грошове постачання і польову пошту. 

З метою оперативного забезпечення підрозділів військовою амуніцією проектуються спеціальні 

ланцюги постачання, які охоплюють шлях безпосередньо від бази постачання до поля бою. Ці 

ланцюги створюються за рахунок мобільних підрозділів, завданням яких є матеріальне постачання 

всіх груп формувань у визначеному районі місцевості при виконанні поставлених завдань [2].  

Сучасна армія в даний час не може існувати без військової логістики. Військовослужбовці, які 

служать в системі військового постачання, називаються - інтенданти. У всі часи і в усіх світових 

арміях ці скромні трудівники армійського тилу були в тіні подвигів бійців фронтових частин, 

організовуючи чітку, безперебійну систему постачання діючої армії боєприпасами, військовою 

технікою, обмундируванням, продуктами харчування, медикаментами, паливно-мастильними 

матеріалами та управляючи їх переміщенням для досягнення успіху у воєнних діях. 

 

1. Кальченко А.Г. Основи Логістики: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с.. 2. Сумець О.М. 

Логістика в збройних силах НАТО і Бундесверсу [Електронний ресурс].– Режим доступу: http : // 

logisticstime. сom / news / logistika – v -vooruzhennyx – silax – nato – i - bundesvera/  
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ВЕЛОЛОГІСТИКА ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ В РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ МІСТА 

 

Як свідчать результати європейських досліджень, які проводилися останні три роки, 

«велологістика» повинна прийти на зміну традиційній доставці вантажів у великих містах. Було 

встановлено, що середня довжина одного вантажного маршруту в місті становить 7 км і при цьому 

маса його не перевищує 200 кг, і цей вантаж цілком під силу невеликій групі велосипедистів. [1] 

Переваги використання велосипеда досить значні. По-перше, він економічний - не потрібно 

витрачати на паливо. По-друге, не викидає шкідливих речовин в атмосферу. І, по-третє, компактний, 

що дозволяє йому рухатися навіть в корках.  

Ідею використання велологістики (Cycle Logistics) вже широко застосовують деякі відомі торгові 

точки, такі як IKEA. А французька мережа продуктових магазинів Intermarch нещодавно почала 

тестувати новий вид сервісу Koursavelo - з прокату велосипедів для доставки покупок додому [2].  

Відповідно, можна провести аналіз країн за критерієм забезпеченості населення та рівнем 

використання велосипедів. Таким чином варто виділити такі «велосипедні столиці світу»:  

 Амстердам, який по праву носить титул велосипедної столиці Європи. Сьогодні половина всіх 

міських пересувань в столиці Нідерландів здійснюється на цьому виді транспорту. У самій 

Голландії число велосипедів вже майже зрівнялося з числом жителів (16,5 млн. проти 16,6 млн. 

відповідно) [3]; 

 Берлін, якому по праву присуджено звання «Краща велологістіка». Громадський транспорт 

Берліна обладнаний для перевезення в ньому велосипедів. Це природньо, оскільки жителі 

Німеччини володіють 62 млн. механізмами (на 82 млн жителів), що є європейським рекордом в 

абсолютних значеннях. У Берліні велотранспорт забезпечує 15 відсотків трафіку; 

 Копенгаген, де 37 відсотків жителів міста використовують двоколісний транспорт як основний 

засіб пересування. Всього в Данії 4,5 млн. велосипедів при населенні 5,5 млн. чоловік;  

 Пекін - найбільш оснащене велосипедами місто світу: за різними підрахунками, в місті від 7 до 

13 млн. двоколісних механізмів. Китай - абсолютний світовий лідер з виробництва та користування 

ними. Всього в країні понад 500 млн. велосипедів [2]. 

 Портленд, який називають американською велосипедною столицею, малозабезпечені жителі 

міста отримують велосипеди безкоштовно. В США загальна кількість велосипедів перевищила 100 

млн. За останні 20 років в Портленді число вело-фанатів збільшилося в 4 рази; 

 Токіо, де існують обладнані багатоповерхові автоматизовані стоянки для велосипедів. 

Веловодіям тут доводиться їздити по тротуарах через те, що спеціальні доріжки прокладати просто 

ніде. Однак, не зважаючи на це, японці щороку купують близько 10 млн. велосипедів. Загальне ж їх 

число в країні досягло 72 млн. [3]. 

Подальший стрімкий розвиток велологістики у світових масштабах відбувається в рамках 

екологістики міста. Також велологістику впроваджують компанії, які позиціонують себе як 

соціально-відповідальні, утримуючи при цьому додаткову конкурентну перевагу.  

 

1.Гоголев.Ю «Вантажоперевезення витіснить велологістика».–Режим доступу: 

trucks.autocentre.ua/ news/komavto/gruzoviki-vytesnit-velologistika.. 2. «Велосипеди займуть місце 

вантажівок» - Режим доступу: tourist.kharkov.ua/xtnews/-Velologistika-mozhet-zamenit-gruzoviki. 

3. «10 велосипедних столиць світу» - Режим доступу: kommersant.ru/pda/ogoniok.html.  
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ВАНТАЖНІ КОНТЕЙНЕРИ: ЇХ ВИДИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Одним із сегментів вантажних перевезень, який дав новий поштовх у їх розвитку є використання 

контейнерів. Перехід до контейнерних перевезень став революційним, а основною причиною їх 

появи стала потреба скорочення витрат на транспортування. Крім цього, організації, які займалися 

перевезеннями, вирішили відмовитись пакування багажу по окремо, а краще складати його у 

контейнери.  

Контейнером називається одиниця транспортного обладнання, яка призначена для 

багаторазового використання і перевезення, короткочасного зберігання вантажів і є зручною для 

навантаження та розвантаження. Контейнери поділяють на два основні види: спеціальні та 

універсальні. Універсальні призначені для перевезення дрібно штучних вантажів (наприклад товари 

народного споживання). Спеціальні у свою чергу призначені для перевезення певних видів 

вантажів, які мають особливі вимоги для транспортування (габаритні, пилоподібні, рідкі та 

небезпечні). Також контейнери поділяють за розміром: маловантажні (до 2,5 т); середньовантажні 

(від 2,5 т до 10 т); крупновантажні (більше 10 т). Крупно- та середньовантажні контейнери в 

основному призначені для перевезень за допомогою залізничного і морського транспорту. 

Маловантажні контейнери зазвичай не здатні витримати навантаження, якщо їх складати один на 

одного. Тому їх перевозять за допомогою вантажівок чи поїздів.  

Крім цього виділяють види контейнерів залежно від особливостей вантажу: 

- рефрижераторні – ті, які оснащені холодильним механізмом, який регулює температуру 

всередині в межах від -25°С до +25°С; 

- термоізольовані контейнери не обладнані холодильним механізмом, проте здатні утримувати 

задану температуру завдяки спеціальному покриттю; 

- танк-контейнери призначені для транспортування газів і рідин. Такий контейнер складається з 

каркасу від звичайного контейнера і цистерни; 

- м’які контейнери. Їхня особливість полягає в тому, що вони здатні змінювати свою форму під 

час завантаження 

- контейнери Open Top накриваються брезентом зверху і використовуються для габаритних 

вантажів; 

- контейнери для перевезення навалочного вантажу. Використовуються для транспортування 

насипних вантажів.  

Одним з видів транспорту, який здійснює найбільший об’єм перевезень, вважається морський. 

Для його здійснення застосовують кораблі, які спеціально збудовані для такого виду перевезень. 

Вантажопідйомність вимірюють в 4000 ("twenty feet equivalent unit" – двадцятифутові контейнери) 

або FEU ("twenty feet equivalent unit" – сорокафутові контейнери). Наприклад, якщо корабель 

здатний вмістити 2000 сорокафутових контейнерів чи 4000 двадцятифутових, то його 

вантажопідйомність є 2000 FEU або 4000. 

Перевага використання контейнерів полягає в тому, що при переміщенні багажу з одного виду 

транспорту на інший, не потрібно пересувати вміст контейнера. Це значно економить час і кошти 

при доставці багажу. Саме тому для здійснення інтермодальних перевезень (ті, в яких 

використовується кілька видів транспорту) найбільше використовують контейнери.  

Отже, можна зробити висновок, що контейнери є дуже вигідним транспортним обладнанням. 

Зараз їх застосовують в усіх видах вантажних перевезень, а головне – для усіх видів вантажів.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ «ХОЛОДНОЇ» ЛОГІСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Підтримання температурного режиму при транспортування і зберігання продукції є дуже 

важливим аспектом діяльності менеджера-логіста. Особливо актуально і гострою ця проблема 

постає при транспортуванні ліків та продуктів харчування. Транспортування ліків передбачає 

суворе зберігання температурного режиму в певних межах, адже від цього залежатиме життя і 

здоров’я людини. Цей вид «холодної» логістики передбачає складний процес управління 

логістичними потоками, що потребує глибоких знань з логістики. Управління потоками при 

транспортуванні продуктів харчування є набагато простішим, адже допускається набагато більший 

діапазон температур, і навіть, у випадку недотримання температурних режимів немає небезпеки для 

життя людини. Особливо актуальним питання транспортування і зберігання продукції у 

відповідності до температурних режимів постає перед великими торговими мережами. 

Згідно з даними Держкомстату станом на 1 січня 2012 р. на території Львівської області 

налічується 30 підприємств оптової торгівлі, які мають склади-холодильники, загальна місткість 

яких – 6233 тони. Географічне розташування – переважно м. Львів (21 об’єкт). Найбільші з них 

належать ПАТ «Львівморепродукт» (400 м2) і ПАТ «Система» (1000 м2). Найбільші підприємства 

області, що здійснюють доставку вантажів власними рефрежираторами є: ПАТ «Західукратранс» 

(50 вантажівок-рефрежираторів, м. Дрогобич, Львівська область) і ПАТ «Транс-сервіс 1» (35 

вантажівок-рефрежираторів, м. Львів). Проте навіть використання спеціальних вантажівок не 

гарантує збереження відповідного температурного режиму (недобросовісний водій, застаріле 

обладнання, тощо), що змушує шукати шляхи моніторингу вантажу в дорозі.  

Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми може бути використання: 

 логгерів - автономних записуючі пристрої, що поміщаються безпосередньо разом з вантажем, 

що перевозиться; 

їх переваги: забезпечують можливість довготривалого запису температурного режиму; можуть 

бути непомітно поміщені між вантажем; недоліки: не володіють засобами друку паперового 

документа, їх використання вимагає взаємної згоди вантажовідправника і вантажоодержувача; не 

надають ніякої інформації водієві під час перевезення; 

 термореєстраторів - спеціально розроблених пристроїв для контролю температури в кузові 

транспортного засобу та/або перевезеного вантажу; їх переваги: оснащені вбудованими 

друкованими пристроями, що дозволяють роздрукувати чек з температурною історією поїздки; 

немає необхідності фізично контролювати транспортний засіб під час поїздки (зупиняти, 

інспектувати), більш того, немає необхідності контролювати перевізника; можливість 

розташування декількох датчиків температури, для моніторингу всієї площі з вантажем; недоліки: 

головний пульт управління і датчики знаходяться в доступних місцях, що дозволяє втручання в їх 

роботу; результати виводяться на паперовий чек, що створює незручності при автоматизованій 

обробці даних. 

Отже, сучасні технічні рішення дозволяють повністю контролювати весь процес «холодного» 

ланцюга поставок. При цьому логгери швидше використовуються відправниками і одержувачами 

вантажу для контролю перевізника, в той час як термореєстратори самим перевізником для 

підтвердження якості наданих послуг і можливості моніторингу стану вантажу в дорозі.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ В ТРАНСПОРТНІЙ 

ЛОГІСТИЦІ 

 

Сучасний стан логістики багато в чому визначається бурхливим розвитком і впровадженням в 

усі сфери інформаційно-комп’ютерних технологій. Застосування сучасних інформаційних 

технологій дозволяє підвищити ефективність доставки вантажів за рахунок можливості швидкого 

доступу до інформації про суб'єкти і об'єкти доставки. Нині найпоширенішими інформаційними 

рішеннями в сфері транспортної логістики є наступні: 

 Система Gonrand. Одним із завдань інформаційної системи Gonrand є збір інформації про 

наявність вантажу. Система дозволяє групувати вантажі по відправникам, одержувачам, кількістю 

місць і видає інформацію про відправлення, найменування вантажоодержувача, номери автомобіля, 

замовника, коди департаменту і суми відправлень по департаментам; 

 Система Videotrans призначена для інформаційного обслуговування підприємств транспорту, 

які можуть отримувати довідки і вводити інформацію про наявність в їх розпорядженні 

транспортних засобів або товару для доставки; 

 Система СТС надає для експедиторів інформацію про наявність вантажів, типи автомобілів, 

маршрути найбільш раціонального руху, адреси транспортних фірм, що мають в наявності вільний 

рухомий склад, і т. п.  

 Система Espace Cat повідомляє користувачеві параметри перевезених вантажів і схеми їх 

розміщення в кузові транспортного засобу, представляючи ці дані у вигляді тривимірних графіків. 

Система обчислює параметри оптимальної упаковки.  

 Система ISCIS є інтегрованою інформаційною системою, яка обслуговує логістичний канал. 

Час доставки повідомлень з будь-якої точки земної кулі в іншу обмежується лише тривалістю 

процесу переформатування даних, а обробка повідомлень проводиться в режимі реального часу, що 

суттєво важливо для постачальників і споживачів, що працюють по системі Kanban, "точно в 

термін" та ін. [2] 

 Системи GPS-моніторингу. Окрім візуального контролю, GPS у разі встановлення відповідного 

устаткування дозволяють реєструвати в автоматичному режимі практично будь-яку подію і 

формувати статистичні звіти з такими параметрами: -маршрути руху; -пробіг; -середня швидкість 

руху; -витрата палива і заправки; -обороти двигуна; -облік годин роботи і простоїв; -зупинки; -

відкривання дверей; -кількість поїздок; -віддалення від бази; -облік роботи додаткового 

устаткування; - вантаження/ розвантаження. [3] 

За допомогою сучасних інформаційних технологій та систем логістична інформація легко із 

мінімальними витратами потрапляє до потрібного адресата, а за прямого доступу до неї 

ефективність розпізнавання стає максимальною та реакція зі сторони підприємства миттєвою. У 

процесі руху автомобіль автомобіль може бути включеним у системи масового обслуговування 

різних типів, такі, як диспетчерські, захисні, страхові на вантажі і пасажирів, і з оповіщенням про 

стан доріг, з охоронним відстеженням в дорозі і ін., що дозволяє найповніше врахувати потреби 

споживачів. 

 

1. alvan-un.ru/tekhnika-i-tekhnologiji/245-informacijni-texnologii-ta-sistemi-v-transportnij-logistici-

chastina-2.h 2. journals.khnu.km.ua/vestnik/ pdf/ekon/ 2010_5_3/28sor.pdf  
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИКИ НА РИНКУ КВІТКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Продукція ринку квітів відноситься до швидкопсувних товарів, які вимагають прийняття 

ефективних логістичних рішень. Сучасні тенденції ринку флори створили серйозні виклики перед 

логістикою, тим самим надавши їй ключову роль при збереженні якості цієї продукції. Квіткова 

продукція проходить довгий шлях перед тим, як потрапити до споживача. Як на будь-якому іншому 

ринку, тут існує велика розсередженість між ринками сировини та ринками збуту. Основними 

країнами-виробниками є: Гватемала, Коста Ріка, Кенія, Колумбія, Еквадор, Ізраїль, Нідерланди. 

Щодо ринків оптового продажу, то більшість з них розташована у Німеччині та Нідерландах i 

представлена аукціонами. Канали реалізації квіткової продукції у країнах ЄС зображено на рис.1. 

 
Рис. 1. Канали реалізації квіткової продукції в країнах ЄС [1] 

 

Тому першим завданням логістики є налагодження системи засобів просторово-часового 

перетворення потоків квіткової продукції. Згідно із дослідженням логістичного ланцюга з Еквадору 

(з моменту зрізання рослин) до США (продукція досягає роздрібного продавця) доставка квітів 

може тривати від 44,5 год. до 13 днів. Слід зазаначити, що термін зберігання зрізаних квітів у разі 

максимально правильного температурного режиму становить 20 діб (табл.1).Отже, друге завдання 

логістики - це забезпечити дотримання необхідних температур протягом їх доставки до місця 

призначення.  

Таблиця 1 

Оптимальні температурні режими при зберіганні деяких видів квіткової продукції [2] 

Вид квітів Оптимальна температура зберігання, ◦С Вид квітів Оптимальна температура зберігання, ◦С 

Акація 0,5 Гербера 2 

Антуріум >13 Гладіолус 2-5 

Айстра 0-2 Глоріози 2 

Далія 2-5 Ірис 0 

Дельфініум 2-5 Лілія 1 

Хризантема 0-2 Нарцис 1-2 

Гвоздика 0 Роза 0 

Фрезия 2 Тюльпан 2 

Іншими задачами логістики є: вибір транспорту; правильне її упакування та укладання на 

піддони; оптимізація роботи у пунктах обробки; збалансування торгових потоків. Це дозволить 

отримати квіти високої якості, необхідної кількості, у визначений час, з оптимальними витратами. 

 

1.Ходарченко В.АКанали реалізації квіткової продукції на світовому та вітчизняних 

ринках[Електронний ресурс].- Режим доступу: btsau.net.uа 2. A. Polakova Service quality in logistics 

and transport of flowers and livings [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

worldwidescience.org/topicpages.   

Виробник/Експортер 

Агент-посередник 

Аукціон 

Оптовий продавець 

Роздрібний продавець 

Споживач 



Кафедра маркетингу і логістики 

157 

Дзелендзяк Ю.А. 

Ст. гр. ЛОГм-11 

Науковий керівник- к.е.н., асист. Фігун Н.В. 

 

ОСНОВИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ЛОГІСТИКИ 

МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Медицина  це галузь, яка вимагає швидкого реагування на зміни у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі. Створення імітаційних моделей внутрішньої та зовнішньої логістики 

надаватимуть можливість здійснити графічне, математичне та просторове відображення 

функціонування системи, а також визначити критерій ефективності та доцільності впровадження 

змін. 

Логістична діяльність медичного закладу безпосередньо пов’язана із ланцюгами постачань, а 

також ланцюгом створенням цінності. Виділяють модель верхнього і модель нижнього рівня 

ланцюгів постачань. Модель верхнього рівня відображатиме сукупне матеріально-технічне 

забезпечення медичного закладу, а також супровідний інформаційний потік, який супроводжує 

матеріальний (медичне устаткування, медичні препарати), інформаційний (постанови, укази нові 

технологій щодо лікування, інформація щодо пацієнта (медична картка чи історія хвороби) та 

людський потік (медичний персонал та пацієнти). Модель нижнього рівня відображає внутрішню 

систему складування медичних препаратів, використання медичного устаткування, а також 

особливості передачі інформації безпосередньо між відділами, працівниками і пацієнтами. 

Імітаційне моделювання дозволяє проаналізувати ефективність використання логістичних підходів 

у конкретному медичному закладі і створити оптимальну модель внутрішньої та зовнішньої 

логістики для кожного закладу зокрема, враховуючи специфіку функціонування. Модель 

внутрішньої і зовнішньої логістики медичного закладу повинна складатися із таких структурних 

частин: модель структури матеріального потоку, розрахункова модель завантаженості 

транспортних засобів, розрахункова модель просторової місткості приміщень, зокрема палат, 

операційних, величини автопарку карет швидкої допомоги, модель визначення тривалості 

маніпуляцій, модель збирання та трансформації внутрішнього та зовнішнього інформаційного 

потоку, модель невідкладного обслуговування пацієнтів, модель планового обслуговування 

пацієнтів, моделі стратегії управління запасами, модель стратегії об’єднання або розподілу окремих 

медичних закладів або відділів з метою виконання специфічних завдань, обміну технологіями. 

Складність формування імітаційної моделі зовнішньої та внутрішньої логістики медичного 

закладу полягає у диференціації послуг, специфікації діяльності медичних закладів. Для 

формування ефективної імітаційної моделі необхідно: визначити що буде вхідним і вихідним 

матеріальним потоком; яким повинен бути інструментарій логістичної діяльності враховуючи 

специфіку діяльності медичного закладу;географічний діапазон ланцюга постачання, зокрема 

медичних препаратів та медичної техніки;види транспорту, які можна використовувати для 

перевезення усіх категорій вантажів, можливі маршрути, зокрема невідкладні щодо діапазону 

функціонування медичного закладу; встановити стандарти ефективності функціонування 

зовнішньої та внутрішньої логістики; встановити межі логістичної діяльності медичного закладу 

для якої необхідно створити імітаційну модель. Для створення імітаційної моделі необхідно вказати 

й обмеження, які характеризуватимуть діяльність медичного закладу. У медичному закладі такими 

обмеженнями можуть бути:особливості географічного розташування; характер функціонування; 

масштаби об’єкту; кількість палат, операційних, маніпуляційних, кабінетів фізіотерапії; кількість 

медичного персоналу; величина автопарку карет швидкої допомоги; кількість складських 

приміщень.  
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РОЗВИТОК FRESH-ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Для компаній, які займаються виробництвом або дистрибуцією продуктів, і вимагають 

використання спеціального температурного режиму, вкрай важливо забезпечити їх збереження і 

свіжість в будь-який час року, адже від цього залежить якість їхньої продукції та рівень 

обслуговування споживачів. Це актуалізує нові рішення, які отримали назву – Fresh Logistics. 

Fresh Logistics - комплексні логістичні послуги з підтриманням необхідного температурного, 

вологого та вентиляційного режимів для певного виду продукції. Вантажі категорії «fresh» в 

залежності від походження поділяються на:  

- вантажі рослинного походження: фрукти, ягоди, овочі, гриби та ін.; 

- вантажі тваринного походження: м'ясо різних тварин і птахів, риба, ікра, молоко, яйця та ін.; - 

- продукти переробки: сметана, сир, жири, сири, заморожені овочі і фрукти, ковбасні вироби та 

інші м'ясні продукти, і т.п.;  

- живі рослини: саджанці, квіти та ін. [1] 

Fresh-логістика вимагає чіткої злагодженої роботи та постійного контролю дотримання 

температурного режиму +2 ° С... +6 ° С на всіх етапах обробки вантажів, починаючи від прийому і 

закінчуючи відвантаженням кінцевому споживачеві. Для перевезення вантажів категорії «fresh» 

використовують спеціальний транспорт - автомобілі, що мають ізотермічний кузов, льодовики і 

рефрижератори.  

Fresh-логістика є порівняно молодим видом бізнесу. Тим більше в Україні, де галузь 

слаборозвинута і її послуги не користуються належним попитом через високу вартість створення 

логістичних об'єктів, відсутності достатньої державної фінансової підтримки, що обмежує 

можливості застосування повною мірою ефективних сучасних матеріалів і устаткування. 

На сьогоднішній день українська Fresh-логістика покриває лише 4% від потреби по країні. І її 

нерозвиненість призводить до того, що Україна змушена закуповувати 60% свіжих овочів і фруктів 

за кордоном, так як свій урожай просто ніде зберігати. 

Для цього потрібно побудувати відповідні сховища по всіх регіонах України. Це повинні бути 

складські приміщення класу "А", з відповідним температурним режимом і умовами зберігання. 

Вони є економічно вигідними, оскільки транспортування продукції в межах однієї області менш 

затратна. І це сприяло б розвитку малого та середнього бізнесу в регіонах.  

В Україні відсутній дієвий механізм контролю температурного режиму транспортування товарів, 

в той час як Європейське законодавство суворо регламентує такий порядок і навіть вимоги до 

холодильного устаткування та фургонів. Зокрема, йдеться про обов’язкове використання систем 

реєстрації температурного режиму в кузові транспортних засобів для перевезення fresh- продуктів.  

На жаль, рівень розвитку Fresh-логістики в Україні є досить низьким, через відсутність 

відчутного тиску споживача, залучення в галузь значних інвестицій та відсутність державної 

підтримки. 

 

1.«Качество логистики в Украине требует улучшения» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ 2.«Фреш-логістика» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

ukraine.raben-group.com/poslugi/fresh-logistika/.   
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ЛОГІСТИКА УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

 

Деградація навколишнього середовища стала наслідком інтенсивних глобалізаційних процесів у 

світовому бізнес-середовищі. У період з 1970-1990 рр. людство усвідомило наявність глобальних 

проблем і здійснило спроби їх вирішення. Відомо понад двадцяти способів знешкодження й 

утилізації відходів. Більшість із цих способів не набули значного поширення на практиці через 

високу вартість переробки або технологічні труднощі. На даний момент на практиці 

використовуються три основних способи: депонування на полігонах, спалювання, 

переробка. Розвиток логістики переробки та утилізації відходів характеризується: занепокоєнням 

громадськості з приводу ризиків хімічних речовин; cистематичне звернення бізнесу до проблем 

навколишнього середовища та процесів екологічної реструктуризації; aкцент екологістики на 

матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та рециклінг. [1. с.57-84] 

Кожен українець щороку створює 200-250 кг твердих відходів, житель великого міста – 330-380 

кг. В цілому українці щороку виробляють 12 млн. тонн твердого сміття. У той же час 

використовують як вторинні ресурси 5% твердих побутових відходів. Причинами утилізації такої 

малої кількості відходів є відсутність системи роздільного збирання відходів, нестача потужностей 

з переробки та утилізації сміття та нестача заводів для переробки сміття. [2] В той же час у Європі 

діють суворі правила щодо сортування сміття для його подальшої переробки. Найбільших успіхів з 

цієї проблеми досягла Данія, Швеція, Швейцарія, Німеччина та США, які самі попередньо сортують 

80% відходів. В цих країнах не тільки сортують тверде сміття, а й використовують його як вторинну 

сировину. У 1990 німецькі підприємці створили проект «Зелена точка», мета якого є покращити 

екологічну ситуацію. Цей проект включав збір коштів з підприємств через купівлю ліцензії ТМ 

«Зелена точка», що звільняла підприємців від утилізації їх власної упаковки, на яку припадало 

близько 70% всього сміття, встановлено різнокольорові сміттєві контейнери для різних видів 

відходів, відкрито спеціальні пункти прийому неприбуткової утилізації (акумуляторів, старої 

побутової техніки), створено штрафи за засмічення вулиць, побудовано сортувальні та 

сміттєпереробні заводи. За результатами проекту німці додатково створили 17 тисяч робочих місць, 

побудували 320 сортувальних комбінатів та на 15% скоротили кількість відходів. У США та інших 

країнах ЄС від сміття позбуваються шляхом вторинної переробки 95-97% відходів. Лише 2% іде на 

утилізацію, надходить на сміттєві полігони або на сміттєспалювальні заводи [3]. 

Реалізація оптимальних рішень в сфері збирання, нагромадження, розподілу та переробки чи 

утилізації різних відходів є об’єктом реверсивної логістики чи логістики утилізації та переробки 

відходів. Розвиток цього напрямку в Україні сприяв би заощадженню природної сировини, 

ощадливішому споживанню енергії, зменшенню шкідливих емісій до навколишнього середовища.  

 

1. Кальченко А.Г. Логістика : навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисципліни]/ А.Г. Кальченко. 

– К. : КНЕУ, 2005. – 253 с. 2. for-ua.com/analytics/2013/07/18/101737.html 3. h.ua/story/303403/ 
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РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

ЕКОЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Підвищення рівня життя людини стало можливим завдяки впровадженню економіки масового 

виробництва, здешевлення процесу виробництва, зменшенню витрат на транспортування, тісній 

співпраці капіталу та знань між різними країнами. Одночасно з підвищенням рівня життя люди 

почали звертати більшу увагу на забруднення навколишнього середовища. Тому компанії, які 
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прагнуть завоювати світовий ринок, все більше уваги приділяють питанню захисту довкілля, в тому 

числі екологістиці. 

Увага до екологічного аспекту діяльності зумовлена, перш за все бажанням компанії сформувати 

в споживача екологічний імідж компанії. На думку дослідників, найближчим часом більшість 

споживачів віддаватиме перевагу компаніям, що використовують «зелений» транспорт та «зелені» 

логістичні рішення. Підтвердженням цього є опитування The Green Trends Survey в дослідженні 

Towards Sustainable Logistics [1], згідно з яким 59% бізнес-структур вважають, що «зелене» 

перевезення стане визначальним фактором у завоюванні клієнтів у майбутньому. 

Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи природне середовище, але 

водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону та світу. У рейтингу країн за 

станом навколишнього середовища у 2014 році (Environmental Performance Index) Україна посіла 

95-е місце із 178-х країн [3]. 

Одним і найпотужніших джерел забруднення навколишнього середовища – є транспорт. Обсяги 

вантажопотоків які проходять через Україну з року в рік збільшуються. Так, у 2005 р. кількість 

перевезень вантажів для наземного транспорту становила 1784 млн.т, а у 2013 році вантажопотік 

становив 1848 млн.т. [2]. Із збільшення вантажопотоків збільшується і навантаження на природне 

середовище. Автомобільним транспортом у 2005 р. було викинено 1949,2 тис. т забруднюючих 

речовин в атмосферу, а в 2013 р. кількість викинених забруднюючих речовин зросла до 2255,2 тис. 

т. [2]. 

Рівень упровадження зеленої логістики у промислово розвинених країнах відрізняється від країн, 

що розвиваються, через невирішеність проблем, пов’язаних із розвитком логістичної 

інфраструктури, низькою якістю логістичних послуг та їх високою вартістю. Так, лише з 1 січня 

2014 р. в Україні почали діяти стандарти Євро-4 щодо автомобільного палива (в країн ЄС цей 

стандарт діє з 1 січня 2005р.), який регулює максимальний вміст шкідливих речовин в вихлопних 

газах. 

Враховуючи вищевикладене можна стверджувати, що сьогодення вимагає від людства 

максимальної оптимізації взаємовідносин «людина – навколишнє середовище». В Україні 

поступово починають освоюватись шляхи і можливості впровадження принципів «зеленої» 

логістики, зароджується потенціал для переходу до раціонального природокористування, надається 

громадська та державна підтримка екоспрямованим інвестиційним та інноваційним проектам. 

Упровадження новітніх логістичних концепцій гальмується недостатнім розвитком логістичної 

інфраструктури та обмеженим фінансовим ресурсом, що є у розпорядженні компаній. 

 

1. Christof Dr. Delivering Tomorrow: Towards Sustainable Logistics / Dr.Christof, Е.Ehrhart.— Bonn, 

Germany: Deutsche Post AG. – 2013. – 151 р. 2. Україна в цифрах 2013. Статистичний щорічник. – 

К.: 2013. 3. Environmental Performance Index. – Режим доступу: epi.yale.edu 
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ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Інтенсивний розвиток ринку холодної логістики в Україні можливий лише на ґрунті 

використання світового досвіду, впровадження передових технологій і об'єднання всіх учасників 

постачань. Даний ринок знаходиться на початковому етапі розвитку, у зв’язку з чим попит на 

оперативну доставку свіжих продуктів або товарів, що потребують спеціальних температурних 

режимів, буває складно задовольнити. Позитивну динаміку споживчого попиту ілюструють дані 

щодо витрат домогосподарств України на продукти харчування, у структурі яких основними 

елементами є м'ясо і м’ясопродукти (23,6%), молоко, сир, яйця (14,1%), хліб і хлібопродукти 

(13,6%)[1]. Відсутність контролю температурного режиму в холодній логістиці безпосередньо 

впливає на харчову безпеку продуктів, а отже, може загрожувати здоров'ю українського споживача. 

Тому впровадження температурного моніторингу по всьому «холодному ланцюгу» поставок - від 



Кафедра маркетингу і логістики 

161 

складу виробника до полиці в магазині, є пріоритетним завданням. Тільки консолідовані дії всіх 

учасників "холодного ланцюга» здатні забезпечити контроль якості і безпеки продукції. [2] Певні 

логістичні оператори надають споживачам послуги комплексного вирішення завдань "холодної" 

логістики, починаючи від вивчення потреб замовника й закінчуючи вибором і постачанням 

оптимального рішення аж до сертифікації ланцюга "холодної" логістики, розробки та впровадження 

відповідних систем менеджменту з управління безпекою. Безперервний "холодний" ланцюг – це 

комплекс технічних засобів і технологічних процесів, які забезпечують збереження якості та 

первинної маси швидкопсувних продуктів при їх заготівлі, обробці, виробництві, зберіганні на 

підприємстві, відвантаженні, транспортуванні, перевантаженні та зберіганні в розподільчих 

центрах, складах, при доставці в торговельні підприємства та в самих торговельних підприємствах. 

На всіх цих етапах температура швидкопсувних продуктів має бути постійною. Особливостями 

холодної логістики є: використання рефрижераторів, рефрижераторних вагонів, суден, контейнерів 

і холодильних складів; відвантаження в ізольованих контейнерах або інших спеціалізованих 

упаковках; температурні реєстратори даних і RFID мітки, що допомагають контролювати 

температуру вантажівки, складу, температури продукту та терміну придатності; документація, яка 

утримує під контролем ланцюг і відповідає встановленим протоколам і належному обліку. Таким 

чином, холодна логістика - це наука, технологія і процес. Це наука, оскільки вимагає розуміння 

хімічних і біологічних процесів, пов'язаних з псуванням продукції. Це технологія, оскільки вона 

спирається на фізичні засоби, щоб забезпечити відповідні температурні умови в ланцюгу поставок. 

Це процес, оскільки низка завдань повинна бути виконана, щоб підготувати, магазини, транспортні 

засоби і встановити температури чутливих продуктів. Функціонуванню холодної логістики в 

Україні сприяє Асоціація «Холодна Логістика України» (Ukrainian Cold Chain Association, UCCA) 

[3], яка є для України рідкісним прикладом об'єднання галузі з метою саморегулювання, коли кроки 

по впровадженню стандартів та контролю, націлені на захист інтересів споживача, виходять від 

самих учасників ринку. 

 

1.Дослідження ринку холодної логістики в Україні. Аналітика ринків, фінансовий 

консалтинг.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: pro-consulting.ua; 2. Логістичні рішення на 

ринку швидкопсувних товарів. Тетяна Москвітіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-

nbuv.gov.ua 3. Офіційна сторінка Асоціації «Холодна логістика в Україні» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: ucca.org.ua  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА 

 

Сьогодні перед суспільством стоїть безліч проблем, у вирішенні яких раціональні та ефективні 

рішення може запропонувати логістика. Одним із важливих напрямків її розвитку є суспільна 

логістика, мета якої полягає у межах своєї компетенції, знаходити шляхи вирішення суспільно 

важливих проблем, пропонувати інноваційні та ефективні рішення. Громадська логістика поєднує 

в собі наступні напрямки: логістика у сфері охорони здоров’я, переливання крові, доставки органів 

для трансплантації, логістика спорту, логістика організації суспільних заходів, логістика у сфері 

підтримання правопорядку в громадських місцях, логістика містобудування та інфраструктури.  

Актуальними та потребуючими вирішення є проблеми,які стосуються логістичної 

інфраструктури міста. Сьогодні, кількість автомобілів на дорогах щоденно зростає, ще в 2012 році 

їх кількість на 1 тис. населення в українських мегаполісах досягла європейських показників. Однак, 

рівень розвитку інфраструктури залишається на рівні минулого сторіччя. [1]  

Метод вирішення цієї проблеми знайшли ще у XX ст.. – це багаторівнева автоматизована 

парковка, перша з яких була побудована в Парижі на території гаража Рю-де-Понтье (Garage Rue de 

Ponthieu) в 1905 році (напівавтоматична). Встановлений всередині бетонної будівлі ліфт піднімав 

автомобіль на верхній рівень, де обслуговуючий персонал припаркував машину. Багатоярусний 
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Автоматичний Паркінг – це багаторівнева парковка, яка переміщує автомобіль до парко місця без 

втручання людини, з вимкненим двигуном, за невеликий проміжок часу. До його основних 

технічних характеристик та переваг належать: економія часу - паркування / видача автомобіля за 50 

— 90 секунд; безшумність - рівень шуму до 60 дБ, зазвичай 30-50 дБ; низьке енергоспоживання - 1 

цикл (паркування + видача авто) ≈ 1кВт; екологічність — без шкідливих викидів та забруднень. 

Парковки таких типів давно функціонують в Японії, США, Німеччині, Кореї, Великобританії, 

Колумбії, Сінгапурі, Ірані, ОАЕ. В Україні такі проекти теж реалізовуються, зокрема Київським 

Інститутом Паркування в 2008 році [2] та компаніями дистрибуторами паркувальних систем: ТОВ 

«Парк Матик» - офіційний представник Південно-Корейської компанії Dong Yang Menics і ТОВ 

«ПСТ АВТОМАТИК». 

Будівництво багаторівневих автоматизованих парковок є актуальним та раціональним рішенням 

паркування в ХХІ ст. Вартість 1 машино-місця коштує від 9000 до 15000 $,час проектування складає 

від 6 до 10 місяців, виготовлення - стільки же, монтаж 2-3 місяці ( у компанії «Парк Матик»). 

Основною переваго є скорочення площі під забудову. На одному машино-місці можна 

розбудовувати кількість паркувальних місць до 26,5 метрів в висоту ( приблизно 10-14 рівнів 

надземного паркування ) та підземного паркінгу до 5 рівнів. 

В майбутньому, логістиці інфраструктури та містобудування, належить вирішити безліч завдань, 

але завжди необхідно аналізувати та досліджувати досвід інших, більш прогресивних країн, і 

звичайно, розробляти та застосовувати свої інноваційні рішення, адже в України є величезний 

потенціал : як науковий так і технічний і, звичайно, «широке поле для роботи». 

 

1. А.Тимків «Хорошо стоим»//Журнал «Кореспондент» 2012-№48–с.3 [2]. Владимир Каминский 

«Парковки роботы- спасут столицу»// Новая газета 2008-випуск від 3 червня – с.11 [Електронний 

ресурс] Режим доступу: novaya.com.ua/archive/67/p11.pdf 

 

 

Келлер З.Ю. 

Ст. гр. МЕ -35 

Науковий керівник – к.е.н., асист. Фігун Н.В. 

 

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Україна переживає зараз непростий час. Економіка знаходиться в стані реформування, киплять 

політичні пристрасті, а схід України став зоною відчуження на бізнес-карті нашої країни. Не менше 

40 % території сходу, південного сходу та Криму потрапляли у логістичні карти відправників 

вантажів, всередині країни і транснаціональних. Сьогодні автомобільні вантажоперевезення у 

східному напрямку знизилися майже так само, як і у кримському – на 50 – 70%. Великі перевізники 

України відмовляються доставляти вантажі в зону АТО. У зв`язку з надмірною кількість блокпостів, 

перекриття доріг, обмеження в`їздів до міста і непоодиноких нападів з метою заволодіння майном 

буває досить складно забезпечити вчасну доставку товару і його збереження. Автоперевізники, які 

погоджуються працювати в регіоні, закладають ризики у тариф, збільшивши вартість доставки від 

50% до 200%. Тарифи на вантажоперевезення варіюють від 14 до 16 грн. за кілометр для 20 – 

тонного авто (7-8 тис. грн.. за 500 км.), тоді як ще півроку тому цю відстань можна було подолати 

за 4 тис. грн. Щодо залізниці, то вона також підраховує збитки: перевезення на Донбасі скоротились 

на 300%! Через пошкоджену інфраструктуру понад 50 станцій припинили своє функціонування. Не 

менше залізниця потерпає і через недовантаження, яке стосується не лише «екстремальних 

напрямків». Адже вантажоперевезення цим видом транспорту є найдешевшим: ті самі 20 тонн 

товару доправлять лише за 3200 грн.! Багато підприємців вважають, що залізничні перевезення 

придатні лише для великого бізнесу. Адже це десятки тонн, що зручно для зерна, вугілля, продукції 

металургії тощо. Проте і для відправників вантажів середньої ланки існує оптимальне рішення – 

контейнерні перевезення. Вантажні контейнери зручні тим, що розраховані на доставку різним 

видом транспорту: чи-то автомобільним, чи залізничним. Вантажні контейнери поділяються на 

класи. Крім стандартних, є рефрижератори, цистерни, відкриті майданчики. Присутні в Україні 

навіть спеціальні контейнерні потяги. Сьогодні залізницями України курсують 14 таких поїздів. 
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Найвідоміші міжнародні проекти з контейнерних перевезень – це потяг комбінованого транспорту 

« Вікінг» та контейнерний потяг ZUBR. Потяг «Ярослав» більше орієнтований на перевезення 

всередині країни.  

Зовсім інша ситуація відбувається в судноплавному транспортуванні. Натепер Україна має 11 

річкових портів на Дніпрі, Південному Бузі та Десні, а загальна довжина внутрішніх водних шляхів 

перевищує 2 тис. км, серед яких 1,2 тис. км. з гарантованими глибинами. Відповідно до розрахунків 

Міністерства інфраструктури України, внутрішній водний транспорт забезпечує найнижчу 

собівартість вантажних перевезень у перерахунку на тонну вантажу, найменше впливаючи на 

довкілля. Тож 20 тонн річкою можна перевезти за 2,8 тис. грн.. Проблематика полягає у тому, що 

порівняно з іншими видами транспорту швидкість перевезень є дуже низькою. Відбувається це 

тому, що вантажний річковий транспорт є рентабельним за швидкості судна 10-20 км/год. За 

швидкості баржі навіть у 40 км/год. транспортування вже стає збитковим. Тому для річкового 

транспорту підходить обслуговування вантажопотоків, для яких важливою є не швидкість потоків, 

а ритмічність доставки (будматеріали, пісок, щебінь, метал, зерно тощо). Отже, сьогодення 

транспортних перевезень в Україні переживає складний час. Але жити і працювати потрібно навіть 

у періоди великих потрясінь, а виконувати договір, попри параграф «форс-мажор», для багатьох – 

справа репутації і честі. 
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ЛОГІСТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТАНЦІЙ В АНТАРКТИДІ 

 

Логістика відіграє важливу роль в підтримці наукової діяльності практично будь-якого 

напрямку, що ж стосується досліджень Антарктиди – тут її роль просто колосальна.  

Кошти, необхідні для логістичної підтримки досліджень в Антарктиці, становлять приблизно 75-

85% загальної суми бюджету такої програми. Щодо України, то на логістику припадає 84,4%, тоді 

як на наукові дослідження і науково-технічні роботи - 12, 7% [1]. Ці цифри ще раз підкреслюють 

вагу логістики в наукових дослідженнях Антарктиди.  

На антарктичному півострові Україна має свою станцію «Академік Вернадський». До основних 

елементів логістичного забезпечення діяльності науково-дослідних станцій в Антарктиді 

відносимо: доставку полярників на материк та з нього; доставку вантажів; забезпечення переміщень 

на самому материку; утримання та створення оптимальних майнових запасів для забезпечення 

нормальної роботи станцій; координацію замовлень науково-дослідних станцій з транспортними 

маніпуляціями, складськими та пакувальними діями; утилізацію відходів; синхронізація роботи 

зовнішнього і внутрішнього транспорту тощо. 

Транспортне сполучення з Антарктидою здійснюється двома шляхами - морським та повітряним. 

На території Антарктиди є 20 аеропортів. 11 січня 2008 року відбувся перший регулярний рейс на 

Антарктиду австралійської авіакомпанією Skytraders. Проект обійшовся Австралії в 47 мільйонів 

доларів [2]. На 27 науково-дослідних станціях є майданчики для вертольотів.  

Гусеничний транспорт широко поширений на холодному континенті. Такі машини 

використовуються в наукових і транспортних цілях. В Антарктиді існують намічені траси, 

наприклад Мирний-Восток, по яких відбувається регулярне сполучення.  

Десятиліттями в Антарктиді використовували собачі запряжки. Собаки добре переносять тяжкі 

умови і існує багато історій про те, як вони рятували життя своїм власникам. Собаки можуть 

пробігати близько 30 км в день. Не раз здійснювались спроби використовувати в якості транспорту 

інших тварин, але результати завжди виявлялись невдалими [3]. 

Ще однією особливістю логістики на Антарктиді є те, що це єдиний континент без часових 

поясів. Наукові спільноти, як правило дотримуються часу, що пов'язаний з їх рідною землею, або 

звіряють час у відповідності з лінією поставки, яка забезпечує їх їжею та важливими речами. 

Існує певна специфіка логістики антарктичних науково-дослідних станцій. Суворі природні 

умови вимагають використання передових технічних здобутків та інновацій в усіх сферах. 
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Приймаючи логістичні рішення виникає необхідність у врахуванні критеріїв, що задаються 

зовнішнім середовищем – метеоумови, фізичні властивості матеріалів, фінансові ресурси, 

специфіка міжнародних домовленостей щодо материка, сучасний рівень науково-технічного 

прогресу, екологічний фактор, забезпечення нормальних умов життєдіяльності людей, їх безпека 

тощо.  

 

1. Антарктична десятирічка // Газета Демократична Україна. - [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: dua.com.ua. 2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: polpred.com/news. 3. Транспорт в 

Антарктиді // Он-лайн путівник Arrivo. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: arrivo.ru. 
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ЕФЕКТИВНА МІСЬКА ЛОГІСТИКА – ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

 

Міська логістика – це один із новітніх напрямів логістики, який активно розвивається за 

кордоном і відомий під назвою «City logistics». Головною метою міської логістики є раціональне 

організування переміщення матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, одночасно 

забезпечуючи максимальну орієнтацію усієї виробничо-господарської діяльності муніципальних 

підприємств на задоволення потреб населення [1]. Вона поєднує три основні компоненти: 

мобільність, стійкість та впорядкованість. 

Проблеми, які міська логістика дозволяє вирішити охоплюють: збільшення заторів на дорогах; 

забруднення навколишнього середовища; підвищеної чутливості до звуку; вузькі дороги; 

відсутність місця для завантаження та розвантаження товарів; проблема безпеки тощo[1, c.7-9].  

Предметом міської логістики, як науково-практичного напрямку, є удосконалення транспортно-

логістичних схем і маршрутів перевезення вантажів і пасажирів в умовах великих міст. Завдання 

міської логістики пов’язані з розвитком малого та середнього бізнесу в містах, особливо з його 

потребами в транспортно-логістичних послугах. Це завдання є актуальним для всієї України, адже 

з кожним роком кількість малого та середнього бізнесу зростає, що у подальшому вимагає обрання 

певного каналу дистрибуції товару. Крім вибору оптимальних каналів дистрибуції товарів, міська 

логістика передбачає створення центрів дистрибуції, куди постачальники вантажівками 

доставляють товари, призначені для певного локального ринку, де вони сортуються згідно потреб 

окремих магазинів роздрібної торгівлі, а потім розвозяться невеликими автомобілями. В результаті 

магазини отримують одну поставку замість декількох дрібних, відповідно, зменшуються обсяги 

навантажувально-розвантажувальних робіт тощо. Саме завдяки логістичним паркам у містах значно 

зменшується рівень забрудненості та затори на дорогах. Активний розвиток логістичних парків – це 

одна із світових тенденцій розвитку логістично-складського господарства. [2, c.137-143].  

Зростаюча кількість приватних автомобілів спричиняє значний тиск на логістичну систему 

країни. Саме тому міська логістика повинна бути ефективною, щоб споживачі були задоволені, а 

це, в свою чергу, породжує багато викликів серед яких оптимізація вартості і часу перевезень, як 

вантажів, так і людей.  

Сьогодні у світі розробляється нова технологія, що має назву «дрон» (від анг. слова drone - 

джміль), яка дозволяє доставляти товар не землею, а повітрям. Дрон – це автоматизований 

безпілотний апарат, який може доставляти товари не пізніше, ніж за 30хв. Незважаючи на певні 

обмеження (максимальна вага - біля двох кілограм, відстань - 16 км в одну сторону) і недоліки, ця 

технологія є надзвичайно перспективною[3]. 

Отже, міська логістика – це новітній і дуже перспективний напрямок логістичної діяльності, який 

на сьогодні відіграє важливу роль для перевезення людей і вантажів.  

 

1. Смирнов І.Г. Про створення логістичних парків в Україні // Науковий потенціал світу – 2005: 

Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. Т.6. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 

2005.– С.12-15. 2. Смирнов І.Г. Міська логістика та створення логістичних парків в Україні / 
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3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: youtube.com/Drones, a disruptive technology for the last 
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ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ У 

ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Як основні напрямки деревообробної галузі можна виділити виробництво пилопродукції, 

столярно-будівельних виробів, паркету, деревних плит, меблів, паперу, біоенергії, які пов’язані між 

собою як «боротьбою» за сировину, так і технологічними ланцюгами. Основну частку підприємств 

деревопереробної галузі складають малі та середні підприємства, які змушені для виготовлення 

продукції з масивної деревини організовувати замкнений цикл переробки, починаючи від розкрою 

сировини (обсягом приблизно 3-5 тис м3/рік). На таких виробництвах відсоток корисного 

використання деревини складає не більше 60% внаслідок неможливості раціонального 

використання відходів. Відсутність ринку пиломатеріалів функціонального призначення 

призводить до того, що на деревообробних підприємствах створюється замкнений цикл 

виробництва від розпилювання сировини до виготовлення виробів з неї.  

Концентрація деревообробного виробництва і створення консолідованих лісопиляльно-

сушильних підприємств з виробництва пилопродукції та утилізації відходів у вигляді сировини для 

подальшого вжитку в виробництві ДВП, ДСП паливних брикетів, гранул тощо, дасть змогу значно 

підвищити використання деревини та довести його до 90%. Реалізація такої перспективи, пов'язаної 

із поглибленням обробки деревини, означає інтеграцію таких фаз: лісозаготівля – лісообробка – 

виробництво товарів (споживання, використання) з деревини – дистрибуція товарів – торгівля. 

Очевидно, лісозаготівля та лісообробка ідентифікуються відповідно як субпостачання і постачання 

(по іншому, постачальник другого рівня і постачальник першого рівня), а наступні фази відповідно 

– виробництво, дистрибуція, продаж кінцевому (фінальному) клієнту. Ідеальним варіантом 

інтеграції названих послідовних фаз можна було б вважати такий стан, коли попит на кінцеву 

продукцію інформаційними каналами віддзеркалювався б на найбільш ранній фазі, що означало б 

раннє врахування параметрів конкретного попиту.  

Найпростішою формою інтеграції, що отримала назву "вертикальної інтеграції", можна вважати 

цілковиту інтеграцію організацій на конституційній чи контрактній основі у такий ланцюг, коли 

один учасник може бути ланкою лише одного ланцюга. Значно складнішим процес інтеграції стає 

за умови, коли один або декілька учасників вертикально інтегрованого ланцюга можуть бути 

учасником не лише одного такого ланцюга, а декількох ланцюгів. У будь-якому випадку така 

інтеграція вимагає обґрунтування необхідності, доцільності і можливості такого рішення. Можливо, 

це занадто великі інвестиції для малих підприємств, які складають основну частину галузі, але 

проблему можна вирішити за рахунок створення кластерів, які успішно функціонують в країнах 

Західної Європи та Скандинавії. Вони об’єднують підприємства лісової і деревообробної галузі, 

виробників столярних, меблевих виробів, та продавців. Функціювання подібних кластерів 

дозволить створювати, впроваджувати та реалізовувати новітні науково-технічні рішення, а не 

тільки користуватися закордонними технологіями. Такий інноваційний підхід до вирішення 

накопичених проблем у вищій професійній освіті не тільки створить можливості для підготовки 

молодого покоління інженерів, вчених, менеджерів, які спроможні покращити стан вітчизняного 

лісопромислового комплексу, але й сприятиме залученню іноземних інвесторів, гарантією для яких 

є співучасть державних закладів – університетів, лісгоспів тощо.  
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ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТІВ У 

ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 

 

З метою скорочення транспортних витрат, логістичні та дистрибуційні компанії все частіше 

задумуються над тим, як ефективніше спланувати маршрути і графіки доставок. Традиційні методи 

планування дозволяють розробити лише приблизний маршрут, не враховуючи реального часу 

подій, які впливають на бізнес кожного дня. Саме тому великого поширення набувають 

автоматизовані системи планування маршрутів з використанням спеціалізованого програмного 

забезпечення. 

Автоматизація процесів управління транспортною логістикою при доставці вантажів в 

основному призначена для скорочення витрат на логістичне планування. Так, в результаті 

зменшуються помилки планування, скорочується час доставки замовлення і витрати на його 

транспортування. Використання сучасних програмних продуктів дозволяє підвищити ефективність 

роботи транспорту за рахунок зменшення простоїв, часу планування маршрутів, підвищення 

дисципліни водіїв, доставки вантажів «точно в строк» клієнту.  

Основою оптимізації маршрутів є використання спеціальних моделей для опису транспортної 

мережі, в межах якої здійснюються перевезення. При побудові таких моделей потрібно враховувати 

всі чинники, що впливатимуть на безперебійний рух транспорту по вибраному маршруту – це і стан 

доріг, і обмеження по швидкості на певних ділянках, і врахування закритих для проїзду важкого 

транспорту зон населених пунктів, нахилу доріг та кількості поворотів тощо. В напрямі створення 

таких моделей на логістичному ринку успішно працюють програми TMS (Transport Management 

System), що пропонуються сучасними ІТ-компаніями та SaaS-додатки (Software as a Service) у якості 

інтернет-сервісів.  

Для потужних підприємств, що оперують великим масивом даних, доцільним є використання 

спеціальних програмних рішень, розроблених спеціалізованими на автоматизації бізнес-процесів 

ІТ-компаніями. Популярними в цій сфері є такі продукти як Logistic TMS компанії «Євросвязь», 

комплексні логістичні рішення компанії «KAP.IT.ALL», програмний продукт TMS компанії «eSoft», 

програма MapXPlus Retail компанії «ТрансСис» та багато інших. Такі системи дозволяють вивести 

бізнес на якісно новий рівень. Їх розробка потребує високих знань у сфері інформатики, логістики 

та управління, використання сучасних техніки та технології, однак результат робить їх простими у 

використанні і дозволяє навіть недосвідченим логістам будувати оптимальні маршрути. Недоліком 

таких програм виступає велика вартість їх встановлення та підтримки, яка, як правило, близька до 

ціни програмного забезпечення. Для малого та середнього бізнесу доцільним є використання SaaS-

додатків, що автоматизують роботу логістів. Вони працюють на базі хмарних технологій, що 

забезпечують віддалену обробку та зберігання даних.  

Перевагою використання вказаних програм є те, що оптимальні маршрути в них формуються з 

врахуванням багатьох факторів – від часу доставки, що вимагається, до стану доріг в конкретному 

місці. Всі дані про дорожнє покриття, кількість пропускних пунктів, можливу швидкість проїзду по 

окремих ділянках, програми беруть із підключених ГІС-карт, що показують зображення в режимі 

реального часу. Таким чином оперативне реагування на зовнішні зміни, дозволяє здійснювати 

перевезення ефективніше і надійніше. Застосування GPS-технологій, що входять до складу 

автоматизованих систем, дозволяє більш точно встановити розхід пального та час необхідні на 

певний заданий рейс, що в подальшому дає більш точне і економічно вигідне планування маршруту.  
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ЛОГІСТИКА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ (НА ПРИКЛАДІ НАФТОПРОДУКТІВ) 

 

Нафта в енергетичному забезпеченні України (як і більшості країн світу) відіграє особливу роль. 

Україна за рівнем видобутку і запасів нафти відноситься до малозабезпечених країн. Так, щорічний 

видобуток нафти на сьогодні складає лише 3-2 млн. т., при цьому потреби країни в цьому продукті 

дорівнюють 35 - 40 млн. т. на рік.[1]. Така ситуація призвела до того, що нафтовий ринок України в 

значній мірі залежить від імпорту нафти. При скороченні виробництва пального, обсяги його 

споживання зменшуються в незначній мірі, а в грошовому еквіваленті, навпаки – підвищуються. 

Відсутність власного пального в останній час компенсується ростом імпорту з Білорусії та Європи, 

в основному такими компаніями, як компанії Orlen Lietuva (Мажейкяйський НПЗ, Литва) і ЗАТ 

«Білоруська нафтова компанія» (Білорусь), Білоруські НПЗ Новополоцький «Нафтан» та 

Мозирський НПЗ.  

Сьогодні в Україні 87% обсягів нафти, що переробляється, припадає на поставки з Росії, що 

ускладнює ситуацію на внутрішньому ринку пального України. В основному нафтопродукти 

транспортуються до України залізничним транспортом та трубопроводом. Проте зараз, коли 

виникає загострення відносин з основним імпортером нафтопродуктів – Росією, що здійснює імпорт 

користуючись здебільшого саме трубопроводом, актуальною стає логістика небезпечних вантажів 

залізничним та автомобільним транспортом.[3] 

Належність нафтопродуктів до небезпечних вантажів (клас 3 - легкозаймисті рідини, суміші 

рідин, а також рідини, що містять тверді речовини в розчині або суспензії, які виділяють 

легкозаймисті пари, що мають температуру спалаху в закритому тиглі 61 град. C і нижче), накладає 

на логістику деяку специфіку, а саме що стосується: 

 тари, в якій транспортуються та зберігаються нафтопродукти; 

 переміщення нафтопродуктів; 

 складування нафтопродуктів. 

Також слід враховувати, що нафтопродукти, змінюють свій об’єм при зміні температур.  

Нафта і нафтопродукти перевозяться по залізницях, зазвичай, у вагонах-цистернах. Найбільшого 

поширення набули чотирьохвісні цистерни обсягом 50 і 60 м3.Вагони-цистерни формують в поїзда, 

так званими наливними маршрутами.  

Пальне поступає з-закордону на українські нафтобази, серед яких найбільші в містах: Бердянськ, 

Вінниця, Кам'янець-Подільський, Київ, Кременчук, Львів, Луганськ, Луцьк, Мелітополь, Миколаїв, 

Одеса, Рівне, Харків, Херсон. Звідси, на невеликі відстані до місця реалізації нафтопродукти - такі 

як бензин, ДП, або скраплений газ, оптимально доставляти автоцистернами. 

Логістика нафтопродуктів на сьогодні є актуальною і привабливою сферою діяльності. Ринок 

поставок в Україну починає мінятися через загострення відносин з Росією і стратегічною 

необхідністю досягнення енергетичної незалежності від неї. На сьогодні стають актуальними 

альтернативні поставки палива з Європи та Білорусії. Для їхнього здійснення є всі передумови – 

постачальники, засоби транспортування та зберігання та стабільний ринок збуту. Але, часто це 

здійснюється неефективно – з простоями ресурсів та транспорту, надлишковими витратами тощо. 

Тому, зараз у цій сфері потрібне професійне логістичне управління. 

 

Державна служба статистики України/ www.ukrstat.gov.ua/  
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ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ЛОГІСТИКИ 

 

На сучасному етапі світовий ринок характеризується складністю, динамічністю, нестабільністю, 

непередбачуваністю, скороченням часу реагування на зміни ринкового середовища. Всі ці фактори 

вимагають прийняття раціональних управлінських рішень, гнучкості в організації логістичних 

операцій, використання логістичних принципів в управлінні. 

В останнє десятиліття спостерігається збільшення впливу природних і техногенних катастроф у 

світі і згідно прогнозів така тенденція буде зберігатись й надалі. Тільки в 2011 році 302 природні 

катаклізми були віднесені до надзвичайних подій. Згідно бази даних Центру досліджень 

епідеміології катастроф в цих стихійних лихах постраждало майже 206 млн. людей і вони викликали 

економічний збиток у 366 млрд. доларів США, такі цифри є найбільшими в історії зареєстрованих. 

З огляду на це не дивно, що зріс інтерес до гуманітарної логістики та досліджень управління 

ланцюгами поставок в операціях з надання допомоги, оскільки близько 80% зусиль ліквідації 

наслідків катастроф складаються з логістики. 

DHL (німецька міжнародна компанія, яка є світовим лідером в області експрес-доставки і 

логістики) у співпраці з управлінням ООН з координації гуманітарних питань створили у 2006 році 

команду швидкого реагування, названу DHL DRT (Disaster Response Teams) Asia Pacific, штаб-

квартира якої розташовується в Сінгапурі. DRT є першим проектом стратегічного партнерства з 

ООН у сфері ліквідації наслідків стихійних лих. Команда, яка складається із спеціально навчених 

співробітників покликана забезпечувати необхідну допомогу максимально швидко і ефективно.  

Щодо України, то на сьогоднішній день важке внутрішньополітичне становище відчутно 

позначилося на економічному житті нашої країни і, безперечно, на логістичному ринку. Не варто 

забувати, що логістика - це основа організації збройних сил. Проблема України - не у відсутності 

ресурсів для ведення бойових дій, а в нездатності компетентно та ефективно розпорядитися 

наявними ресурсами. У деяких регіонах сама можливість надавати логістичні послуги потрапила в 

залежність від низки негативних факторів. Серед них – зміна кон'юнктури ринку, ускладнення умов 

економічної та логістичної діяльності, а також загроза безпеці – як персоналу, так і транспорту та 

вантажів. Для вирішення логістичних проблем Міноборони спільно з активістами готує новий 

проект з організації сучасної системи логістики та транспортування вантажів для потреб сил АТО. 

Проект базується на єдиних: системі обліку всіх вантажів, базі запитів і базі складування, 

транспортування, контролю доставки, закритого супутникового зв'язку. 

В реалізацію нової логістичної стратегії має бути закладено три основних ключових елементи:  

1) наскрізне обов'язкове маркування всіх вантажів за допомогою електронного штрих-коду, в 

якому міститься вся інформація про вміст і його маршрут.  

2) створення єдиної системи логістичних баз в кожному обласному центрі для збору вантажів в 

зону АТО.  

3) створення наскрізної системи транспортування будь-яких вантажів з кожного обласного 

центру України автопоїздами на підставі запитів військових частин і держустанов на передові 

перевалочні бази, з яких військові конвої і волонтери розвозять вантаж безпосередньо в гарячі 

точки.  

Можна зробити висновок, що логістика використовується у різних сферах діяльності, зокрема 

для надання допомоги у випадку надзвичайних ситуацій. Тому в умовах нестабільного середовища 

важливими є гнучкість, цілісність та інтегрованість логістичної системи.   
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ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В ЛОГІСТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ 

 

Сьогодні жодна логістична компанія не може обійтися без застосування передових технологій. 

Надзвичайно жорстка конкуренція в галузі провокує шукати нові рішення найрізноманітніших 

проблем: від зменшення витрат часу на опрацювання багажу до підвищення швидкості перевезень.  

Одним із найдієвіших нововведень в логістиці західних компаній називають технологію 

радіочастотної ідентифікації. Вона поступово витісняє стандартні штрих-коди. В основі системи – 

мініатюрний запам’ятовуючий пристрій, який кріплять до вантажу. У чіпі зберігається інформація 

про час та місце доставки. Це особливо зручно при роботі з великою кількістю вантажу [1]. Це 

своєрідний аналог систем моніторингу на базі GPS. Передові системи дозволяють не лише 

відстежувати маршрут руху вантажу, а й навіть контролювати бортову електроніку автомобіля. Є 

схоже рішення і для компаній-дистриб’юторів: вантажівку або окрему особу оснащують GPS-

модулем і терміналом, які визначають координати та передають їх в офіс компанії перевізника [2]. 

Ще одна технологія для відстеження автомобілів чи працівників на базі GSM на основі технології 

LBS система дозволяє визначити координати конкретного користувача мобільного пристрою. 

Порівняно з GPS радіус дії обмежується покриттям оператора мобільного зв’язку, однак є доступні 

в тих місцях, де немає прямої видимості зі супутника. Користувачу потрібен лише мобільний 

телефон і комп’ютер з доступом в Інтернет. Все інше зробить телекомоператор. Саме тому система 

на базі технологій LBS зазвичай коштують дешевше, тож є оптимальним рішенням для місцевих 

перевезень.  

Втім, використання лише навігаційних технологій не гарантує оперативну роботу перевізника. 

Важливим моментом є застосування сучасних ІТ-рішень під час повсякденної роботи в офісі 

компанії. Наприклад, Нова Пошта користується новою корпоративною мережею із сотнею каналів 

передачі даних для оперативної взаємодії відділень, десятьма широкосмуговими каналами доступу 

в Інтернет, а також близько тисячею ліній ІР-телефонії. 

Прикладом інновацій в логістиці є логістична система кондитерської компанії «Roshen». 

Логістичний центр всередині компанії виконав свої функції щодо поліпшеня умов зберігання 

продукції (підтримка мікроклімату на складі за допомогою устаткування американської фірми 

«Lennox»), оптимізації поставок продукції (логістичний комплекс забезпечений новітньою 

системою управління товарними потоками WMS), мінімальної затримки продукції на складі 

(функціонує інноваційне транспортне складське устаткування) [3]. 

Розвиток будь-якого підприємства полягає у постійному пошуку і впровадженні нових ідей. 

Проте, здійснюючи інноваційні нововведення слід враховувати специфіку роботи підприємства та 

території на якій воно знаходиться. Інноваційні нововведення на підприємстві дозволять зміцнити 

його конкурентні позиції та отримати імпульс для подальшого зростання. 

 

1. Сайт компанії Старт Системи. - [Електронний ресурс] //Режим доступу: asupro.com/gps-

gsm/system/page/5/. 2. Сайт компанії GPSM. - [Електронний ресурс] //Режим доступу: gpsm.com.ua/ 

gpsm-gps/58-systema-kontrol-gpsm.html. 3. Сайт компанії «Рошен». - [Електронний ресурс] //Режим 

доступу: roshen.com/ua/about/logistics/.   
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ 

 

В сучасних ринкових умовах перед підприємствами постає проблема ефективного управління 

логістичною діяльністю та спричинених нею ризиків. Поява ризиків у логістичній діяльності 

пов’язана із помилками або прорахунками в управлінні матеріальними та супутніми потоками, 

неврахуванням певних ринкових умов. 

Логістичні ризики – це ризики здійснення логістичних операцій транспортування, складування, 

вантажопереробки, управління запасами та ризики логістичного менеджменту усіх рівнів [1]. На 

сьогодні перспективним напрямом в управлінні логістичним ризиком є використання 

інтелектуальних систем прийняття рішень (ІСПР) (табл.1). 

 

Таблиця 1 

Інформаційні системи в управлінні логістичними ризиками 

Функціональні сфери логістики Опис 

Логістика 

постачання 

EDI модуль передбачає передачу великих обсягів інформації 

Good4 Cast платформа для оптимізації управління ланцюгом поставок 

SRM 
система охоплює повний цикл від розробки стратегії закупівлі до її реалізації, 

оптимізує процеси відбору постачальників, розширюючи співпрацю 

Виробнича 

логістика 
CIM інтегрована комп’ютерна система управління виробництвом 

Транспортна 

логістика 

GPS 
сукупність радіоелектронних засобів, що дозволяє визначати положення та 

швидкість руху об'єкта на поверхні Землі або в атмосфері 

KN login 
інноваційний інструмент для моніторингу і управління транспортування 

вантажів 

Складська 

логістика 

WMS 
програмно-апаратна система управління складом, яка забезпечує комплексну 

автоматизацію управління складськими та логістичними процесами 

Inventor система, призначена для ефективного управління товарними запасами 

Логістика 

розподілу 

ROC 
сервіс, який об’єднує все необхідне для максимально ефективного управління 

продажами і товаропотоком 

forecast & 

supply 
модуль для отримання детального прогнозу продажу 

Базовим інструментарієм ІСПР є експертні системи, штучні нейронні мережі, популяційні 

методи та моделі оптимізації, нечіткі множини та нечітка логіка. Зазначений інструментарій 

дозволяє створити ІСПР, що здатні вирішувати складні, слабко структуровані або неструктуровані 

завдання в управлінні логістичним ризиком підприємства [2]. Тому застосування методології 

математичного моделювання та обчислювального експерименту, що ґрунтується на використанні 

відповідних аналітичних та імітаційних моделей є ключовим в управлінні логістичним ризиком 

підприємства. 

 

1. Гаджинский А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – М.: Маркетинг, 2002. – 408 с. 

2. Вітлінський В.В. Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком 

підприємства / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Економіка та управління підприємствами: Зб. наук. 

пр. – Вип. 12. – 2011. – С. 71.   
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ВІЙСЬКОВА ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ АРМІЇ 

 

Військова логістика – сукупність засобів і способів, необхідних для доставки людей, техніки і 

боєприпасів до місць бойових дій, а також планування й організація заходів щодо підготовки і 

здійснення пов’язаних з цим процесів [1]. Огляд визначень військової логістики вказує на 

інтердисциплінарний характер науки, що займається плануванням, підготовкою і реалізацією 

поставок забезпечення і наданням послуг для Збройних Сил України (далі – ЗСУ) з метою 

ефективного навчання і ведення бойових дій. Дослідження, здійснювані цією науковою 

дисципліною, стосуються процесу логістичного забезпечення ЗСУ. 

Для удосконалення процесу закупівель необхідно дотримуватись оптимального розподілу 

обов’язків, чіткого інформаційного забезпечення кожного рівня управління відповідною 

інформацією, контролю, зацікавленості виконавця в кінцевому результаті виконуваної роботи, 

тобто організації оптимальних потокових процесів. З ціллю оперативного забезпечення підрозділів 

військовою амуніцією проектуються спеціальні ланцюги поставок, котрі охоплюють шлях 

безпосередньо від бази постачання на поле бою.  

Для ефективної реалізації своєї службово-бойової діяльності кожна військова частина на 

сьогоднішній день просто зобов’язана реалізувати логістичний підхід у вигляді формування 

військово-логістичних систем, які б відповідали встановленій концепції.  

Кожна частина, яка здійснює платну діяльність, переходить на часткове самофінансування, 

фактично приймаючи на себе частину бюджетних витрат. У зв’язку з цим постає питання про 

віднесення доходів силових структур до прибутку і визначення режиму їх оподаткування. Недоліки 

правового регулювання не дозволяють військовим частинам нормально здійснювати свою 

фінансово-господарську діяльність і потребують якнайшвидшого вирішення.  

За кордоном військовим системам постачання, розподілу ресурсів та законодавчому підґрунтю 

даних питань приділяється велика увага з боку держави. Варто зазначити, що у випадку військових 

загроз підрозділи різних держав можуть бути згруповані в міжнародні формування, що 

функціонують під спільним командуванням і базуються на спільних логістичних засобах. Це буде 

вимагати повної логістичної узгодженості цих засобів, що може бути досягнуто через їх 

максимальну стандартизацію у всіх сферах. Щораз більшого значення набувають відділи, здатні до 

діяльності в певних умовах, що вимагає спеціального забезпечення для виконання місії і тим самим 

змушує до еластичного логістичного забезпечення. Істотним є збільшення власного внеску в 

міжнародні логістичні компоненти та піднесення власного логістичного потенціалу [2]. 

Тобто використання логістики у військово-промисловому комплексі України сприятиме 

виявленню нових можливостей раціонального розв’язання завдань з удосконалення методів 

управління підприємствами військово-промислового комплексу України, створенню значних 

конкурентних переваг на ринку озброєння. 

 

1. Онофрійчук П.В. Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі 

логістичного підходу до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / 

П.В. Онофрійчук // автореферат дис. на здобуття наук. ст. канд. екон. наук: 21.04.01 – К., 2009. – 

20 с. 2. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика: навч. пос. / Я.Б. Олійник, І.Г. Смирнов. – 

К.: Обрії, 2011. – 544 с.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗМЕНШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОТОКІВ У РЕСПУБЛІКУ КРИМ 

 

Відокремлення Криму від України і визнання його анексованою територією призвели до колапсу 

економіки і життя на півострові, адже частина населення Криму живе за рахунок сфери туризму, 

яка в цьому році постраждала найбільше.  

У минулому, 2013 р., Крим відвідало близько 6 млн. туристів, з яких майже 65-70% українців, 

росіян – 20-25% і всього декілька відсотків становила частка туристів з інших країн СНД та далекого 

зарубіжжя. Відпочивальники витратили на півострові 40 млрд. грн. – це близько 160 млрд. рублів, 

або, виходячи з оцінки турпотоку в 6 млн. осіб, близько 6,75 тис. гривень на людину [1]. 

За весняними прогнозами «російської» влади Криму влітку 2014р. на півострові туристичний 

потік мав збільшитись до 8 млн., але сальдо кількості туристів у порівнянні з минулим роком стало 

від’ємним. За даними, оприлюдненими нинішньою владою Криму наприкінці літа, кількість осіб, 

які відпочивали у Криму становила всього 2, 3 млн. Проте, на думку більшості експертів, ця цифра 

є значно завищеною. Вони вважають, що реальна кількість відпочиваючих становить від 0,7 млн. 

осіб до максимум 1, 2 млн., а це у два рази менше, аніж у 1993 р. – найгіршому для туризму році за 

час незалежності України. 

У 2014 р. кількість туристів з України становила всього 300 тис. осіб, більшість з яких 

відпочивали тут безкоштовно, оскільки приїхали до Криму з Луганської та Донецької областей як 

біженці. Майже 95% зі всієї вказаної кількості є росіянами.  

Експерти галузі оцінюють економічні втрати туристичної індустрії Криму щонайменше в 3,4 

млрд. доларів. Зі значними втратами зіткнулись власники готелів та здравниць – мінімум на 30-40% 

меншою є кількість осіб, яких вони приймали, в порівнянні з минулим роком, а також приватні 

підприємці, для яких обов’язковою умовою діяльності стало придбання ліцензії. 

Серед причин зменшення туристичного потоку до Криму одне з чільних місць посідає 

транспортна проблема. Географічне положення півострова вимагає від туристів перетину східно-

українських територій, які зараз є вкрай небезпечними. Високі ціни на авіа перельоти ускладнюють 

цю ситуацію.  

На думку експертів, негативна тенденція щодо зменшення туристичних потоків у Крим може 

посилитись і в наступному році. Це спричинено також і недостатністю фінансування. Бюджет 

Криму на 70% складався з дотацій державного бюджету України. Зважаючи ж на результати 

літнього туристичного сезону 2014, очевидним стає той факт, що Російська Федерація не збирається 

вкладати великі кошти у розвиток півострову, зокрема за рахунок туризму. 

Вирішення проблеми зменшення міжнародних туристичних потоків у Республіку Крим є дуже 

складним, особливо в умовах неоголошеної російсько-української війни. Будучи анексованою 

Російською територією, зараз півострів не має перспектив розвитку. Єдиним, на нашу думку, 

можливим шляхом є створення владою умов для можливості залучення іноземних інвестицій. 

Україна має можливість не втратити значну частину іноземних туристів завдяки наявності 

альтернативи Криму – чорноморського узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської 

областей. Ці області становлять найрозвиненіший в плані туризму регіон Причорномор'я, в якому є 

можливості як для пляжного відпочинку, так і для активних екскурсійних програм. Розвиток цього 

регіону потребує значних капіталовкладень, але покращення умов туристичної галузі в ньому 

здатне пом’якшити наслідки зменшення туристичних потоків до Криму.  

 

1. ВВС Україна Скільки людей відпочило в Криму? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ БІЗНЕС ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ NESTLE В 

УКРАЇНІ 

 

На даний час проблема соціально орієнтованого бізнесу набуває все більшої актуальності. Багато 

вітчизняних та зарубіжних вчених у своїх працях намагаються довести необхідність соціальної 

відповідальності, її сутності та майбутніх перспектив впровадження. 

Треба зазначити, що в Україні головними соціально відповідальними суб’єктами бізнесу 

виступають великі компанії з підприємствами, які активно співпрацюють з із місцевими органами 

влади у реалізації соціальних проектів, займаються меценатством, благодійністю, наданням послуг 

працівникам на власних об’єктах [1]. Такою фірмою на ринку харчових продуктів України є 

компанія Nestlé. Історія діяльності Nestlé в Україні розпочалася у грудні 1994 року – з відкриття у 

Києві представництва Societe pour l’Exportation des Produits Nestlé S.A. Основна діяльність нової 

структурної одиниці міжнародної корпорації полягала у просуванні на український ринок 

пріоритетних на той час брендів Nestlé: NESCAFÉ, Nesquik, Maggi, Nuts та Friskies. Вже за два роки 

роботи у Києві компанія стала одним із найбільш рентабельних представництв Nestlé у світі [2]. 

Система управління соціальною відповідальністю в компанії Nestlé включає такі складові: 1. 

Організаційно-управлінське забезпечення. 2. Управління персоналом. 3. Охорона праці та здоров’я. 

4. Природоохоронна діяльність і ресурсозбереження. 5. Соціальні інвестиції в розвиток місцевого 

співтовариства. 

Однією з програм запроваджених компанією є програма створення спільних цінностей – 

ініціатива, спрямована на вирішення глобальних соціальних та економічних проблем. Ця програма 

у сфері правильного харчування, збереження водних ресурсів та розвитку сільського господарства 

створена з метою вирішення проблем, які постали у зв’язку з глибоким економічним спадом, що 

супроводжується руйнуванням цінностей як для акціонерів компанії, так і для суспільства загалом. 

Розроблена в Україні «Абетка харчування» – це навчальний курс для учнів молодших класів. 

Основна мета програми – навчити дітей принципам правильного харчування і прищепити звичку 

дотримуватися цих принципів. У рамках ініціативи створення загальних цінностей Nestlé S.A. є 

головним спонсором проекту «IAAF Kid’s Athletics» Міжнародної асоціації легкоатлетичних 

федерацій. Відповідний договір укладено наприкінці січня 2012. «Ініціатива Nestlé з питань сталого 

розвитку сільського господарства» (SAIN) підтримує партнерські відносини з фермерськими 

господарствами з підтримки сталого сільськогосподарського виробництва, розвитку сільської 

місцевості, сталих процесів і практик забезпечення сировиною на довготривалу перспективу. В 

Україні успішно впроваджується програма «Господар», спрямована на пошук і розвиток місцевих 

постачальників. «Зобов’язання Nestlé з питань водних ресурсів» містять пріоритетні завдання щодо 

відповідального використання води. Інвестиції Nestlé в покращення стану навколишнього 

середовища на підприємствах компанії в Україні у 2011-2013 роках склали близько шести мільйонів 

гривень. З основних реалізованих проектів варто згадати: введення нових потужностей з очищення 

використаної води на підприємствах (Торчин, Львів); вдосконалення системи з Spirax Sarco 

(Харків); зменшення тиску витоку повітря з Festo (Львів); встановлення нового компресору в 

системі очищення повітря (Торчин) [1]. 

На 2014 р. також заплановані значні інвестиції. Пріоритетні проекти: встановлення систем 

очищення стічних вод на фабриках у Торчині та Львові; заміна зовнішніх парових котлів на 

водогрійні котли, встановлення лічильників використання пари та вловлювачів пароконденсату, 
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встановлення системи рекуперації тепла на фабриці «Мівіна»; повторне підключення та 

використання парового конденсату на фабриці «Світоч». Наслідком таких проектів є популяризація 

продукції Nestlé в Україні та розширення сфер діяльності компанії. Зокрема, важливою подією в 

діяльності Nestlé в Україні стало рішення про реалізацію у Львові нового інвестиційного проекту – 

створення «Об’єднаного бізнес-сервіс-центру Nestlé Європа» (NBS Europe)». 

Отже, наведені дані демонструють, що втілення у практику компанією Nestlé управління 

соціальною відповідальністю призводить до поліпшення ділової репутації, зростання 

конкурентоспроможності та підвищення інвестиційної привабливості компанії. 

 

1. Комарницький І. Ф., Галушка З. І. Соціальна відповідальність бізнесу /[Електронний ресурс] 

– Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal/ 2. Історія успіху Nestlе/[Електронний ресурс] – Режим 

доступу: vkurse.ua/ua/business/istoriya-uspekha-nestle.html 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМЕРЦІЇ 

 

У ХХІ ст. вплив Інтернету досягає кожної сфери суспільного життя. У тому числі й торгівельної, 

ставши потужним каналом для реалізації найрізноманітніших товарів та послуг. Після поширення 

Інтернету в Україні у 90-х роках минулого століття почали з'являтися перші спроби ведення бізнесу 

в мережі. Швидке збільшення користувачів Інтернету стало рушієм Інтернет-ринку в Україні. В 

мережі Інтернет з’являються компанії, магазини, аукціони та інші організації, діяльність яких 

стимулює розвиток мережевої економіки.  

Міжнародна електронна торгівля – це один із новітніх феноменів у світовій економіці. Перші 

акти купівлі-продажу через Інтернет, на який сьогодні припадає більше 90% угод у сфері 

електронної торгівлі, відбулися в 1996 р. [1]. На думку В. А. Грабаурова, електронна комерція (Е-

комерція) – це поняття, що описує процес купівлі, продажу або обміну виробів, послуг та інформації 

за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет [2, с.6]. У країнах Заходу розвиток нових 

інформаційно-комунікаційних технологій веде до тотального переходу підприємницької діяльності 

в мережу Інтернет. Таку ситуацію можна спостерігати, коли підприємець закриває роздрібні точки 

продажу і суттєво збільшує свої прибутки, торгуючи, наприклад, через Інтернет-аукціон «Ebay» ( 

ebay.com), використовуючи он-лайн платежі і служби доставки товарів по всьому світу. 

На відміну від США та Європи, де в список провідних онлайн-магазинів часто входять філіали 

реально існуючих, в Україні найбільшою популярністю користуються повноцінні віртуальні 

ресурси електронної комерції. Як приклад, відомий монстр роздрібної торгівлі в Україні – 

«Фокстрот» – у світовій павутині не входить навіть у десятку найбільших магазинів. А рейтинг 

найпопулярніших торгових онлайн-ресурсів очолює супермаркет «Rozetka» [5]. Найвищою 

популярністю користуються Інтернет-магазини «Rozetka.ua» та «Aukro.ua» в Україні та 

«Amazon.com», «Itunes.com» та «Ebay.com» у світі.  

Перевагами Інтернет-магазинів є зручність і заощадження часу, ціни, які, як правило, нижчі, ніж 

у звичайних магазинах, оскільки підприємцеві не потрібно орендувати торгову площу і наймати на 

роботу продавців, заробітна плата яких включається у вартість товарів. Інтернет-магазин дає 

можливість ознайомитися з описом товарів у будь-який час доби без перерв на обід, закриття на ніч 

або вихідних [3, c.78].  

До недоліків Інтернет-магазинів можна віднести: невизначеність реального існування товару та 

відповідність до його основних параметрів якості, шахрайство при проведенні грошових 

трансакцій, проблеми з доставкою та інші [4, c. 55]. Значна частка недовіри пов’язана із 

менталітетом українців – бажання «пощупати», побачити товар перед тим, як його купити. 

Важливою проблемою, яку часто асоціюють з міжнародною електронною комерцією в Україні став 

неякісний сервіс в українських Інтернет магазинах. 

Основними вимогами, які ставлять користувачі до Інтернет-магазину є зрозумілий інтерфейс та 
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зручна система навігації по магазину, зручна система посилань, що дозволяє оптимальним способом 

одержати необхідну користувачеві інформацію, мінімальна кількість дій користувача для 

здійснення покупки.  

 Виявлення сучасних світових тенденцій розвитку електронного бізнесу та аналізування 

можливостей і перспектив участі України у всесвітній електронній торгівлі можливе шляхом 

визначення глобальних тенденцій у сфері Інтернет-технологій, використовуючи досвід США як 

світового лідера в електронній торгівлі, вивчення можливостей європейського ринку 

інформаційних технологій та його розвиток у найближчі роки, розгляду сучасного стану 

українського сегмента Інтернету та перспектив розвитку електронної комерції в нашій країні, 

виявлення необхідних умов для більш швидкого включення України в міжнародну систему 

електронної торгівлі [6]. 

 

1. Возний М.І. Міжнародна електронна торгівля: проблеми та перспективи розвитку в Україні: 

магістерська робота: 8.05.01.03 / Возний Микола Ігорович. – Чернівці, 2010. – 140 с. 

2. Грабауров В.А. Электронный бизнес: учебное пособие / В.А. Грабауров. - Минск: БГЭУ, 2007. - 

211 с. 3. Сергеев А.П. Как создать свой интернет-бизнес: краткое руководство / А.П. Сергеев. - 

М.: Диалектика, 2008. - 256 с. 4. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посібник / Шалева О.І., 

2011. – 215 с. 5. Собенко О.І. Особливості логістики Інтернет-магазинів в Україні: стаття / 

Собенко О.І / Електронний ресурс: ena.lp.edu.ua. 6. Барицька Л. Включення України в інтеграційні 

процеси міжнародної електронної торгівлі // Економіст.-2002.-№9.-С.24-27. 
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МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ 

 

У сучасних умовах світового розвитку все актуальнішим постає питання розвитку економіки не 

в збільшенні обсягів виробництва, а підвищенні якості життя. Україна як країна, яка є повноцінним 

членом світової спільноти також починає приділяти значну увагу до органічної продукції. 

Український покупець стає більш вимогливим при обранні продуктів харчування. Для забезпечення 

інформацією споживачів постає необхідність сертифікації органічної продукції. 

Метою даного дослідження є розгляд сертифікації органічних продуктів в Україні та практика 

використання міжнародної сертифікації для налагодження експорту української органічної 

продукції. 

Органічна продукція – це продукція, отримана в результаті сертифікованого виробництва 

відповідно до вимог Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини»[1]. 

Свідоцтвом, яке підтверджує органічність продукції є його сертифікація, тому вона виступає 

важливою складовою органічної гарантійної системи. Оскільки зараз існує істотний рівень 

забруднення середовища постає питання підвищення якості їжі. Встановлення вимог щодо 

виpобництва продуктів харчування закріплюються у органічних стандартах, а їх дотримання 

контролюється через сертифікацію та інспекцію. Отже, такий механізм сприяє забезпеченню 

відповідності інтересів як виробника, так і споживача [2].Сертифікація сприяє забезпеченню 

підтримання довіри між споживачем та виробником. 

Основною правовою базою, що діє в Україні щодо органічної продукції є Закон України «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Власні національні 

стандарти ще повністю не розроблені, тому продукція сертифікується згідно міжнародних ринкових 

стандартів. Першим кроком у становленні системи сертифікації став швейцарсько-український 

проект «Сертифікація органічного сільського господарства та розвиток органічного ринку в 

Україні», розпочатий у 2006 році, наслідком якого стало створення сертифікаційного органу 

Органік Стандарт, засновниками якого стали організації, що представляють органічний сектор 

України. У 2009 даний орган здобув міжнародну акредитацію, що надало йому право сертифікувати 
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органічне виробництво за Постановою Ради ЄС 834/2007 та приватними стандартами Асоціації 

БІОЛан[3]. 

Основними органами міжнародної сертифікації органічного виробництва та продукції є: 

1. IFOAM – міжнародна федерація з органічного сільськогосподарського руху. 

2. Постанова Ради ЄС 834/2007 та Постанова Ради ЄС 2092/91 про органічне виробництво та 

відповідне маркування сільськогосподарської продукції і продуктів харчування. 

3. Стандарти органічного сільськогосподарського виробництва та маркування 

сільськогосподарської продукції і продуктів харчування «БІОЛан» - приватні українські 

стандарти.[2] 

4. Національна Органічна Програма (NOP) – національна органічна програма США. 

5. Японські сільськогосподарські стандарти (JAS) – національні стандарти Японії. 

6. Стандарти «БіоСвіс» (BioSuisse) – приватні стандарти швейцарської Асоціації «БіоСвіс» [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що Україна вже зробила перші кроки у процесі гармонізації з 

міжнародними стандартами сертифікації органічної продукції. 

 

1. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини» 2014[Електронний ресурс]//. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18 

2.Гуцаленко О.О.Сертифікація органічної продукції в Україні[Електронний ресурс]//. – Режим 

доступу: sworld.com.ua/index.php/uk/economy-411/environmental-economics-and-the-environment-

411/11827-411-1103 3.Органі.орг. Сертифікація органічного виробництва в Україні[Електронний 

ресурс]//. – Режим доступу: organic.org.ua/organicheskie-produkty/3100-sertifikaciya-organichnogo-

virobnictva-v-ukra%D1%97ni/ 4. Дослідний інститут органічного сільського господарства, 

Сертифікаційний орган «Органік стандарт». Коротко про органік.[Електронний ресурс]//. – 

Режим доступу: gue.gov.ua/rozv_runky/organic_about.PDF 
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ДЕВАЛЬВАЦІЯ ГРИВНІ ПІД ВПЛИВОМ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 

Економічні важелі, включаючи адміністративні обмеження Національного банку України, в 

нинішніх умовах не здатні здійснити суттєвий вплив на валютний ринок, і девальвацію гривні, на 

думку експертів зупинить припинення військових дій на сході України й отримання кредитного 

траншу Міжнародного валютного фонду. Так, О. Михайленко вважає, що в умовах стрімкої 

девальвації можливе підвищення попиту на товари вітчизняного виробництва - субститутів 

імпортних товарів, що ростуть у ціні. Проте суттєво переглянути структуру імпорту в найближчій 

перспективі не вдасться: близько 29,1% українського імпорту в першому півріччі 2014 року припало 

на нафту й газ, 4,6% - на фармацевтичну продукцію, 6,2% - на полімери й пластмаси, 5,3% - на 

транспортні засоби й близько 3,9% - на текстиль і взуття. В сумі це майже 50%. Замінити ці групи 

товарів на вітчизняні аналоги у найближчий час неможливо - для цього потрібна багаторічна робота 

з реформування зовнішньої торгівлі та виробництва й наявність відповідного попиту. Водночас, 

фахівці відзначають, що на сьогодні існують якісні вітчизняні субститути імпорту: тваринного 

походження (м'ясо, молоко), частково – продукти рослинного походження (зернові, крупи тощо) й 

готові харчові продукти. У сумі, ці групи товарів охоплюють близько 11% імпорту [2;1]. 

Національний банк України чи не щодня оновлює історичний мінімум курсу гривні до долара. 

Враховуючи встановлений офіційний курс, із початку року до середини вересня гривня знецінилася 

щодо долара США на 71%, або на 6 грн.  

За інформацією НБУ, напружена ситуація на валютному ринку викликана продовженням 

військових дій на сході України й штучним нагнітанням паніки окремими гравцями ринку з метою 

отримати швидкий прибуток. Так, Національний банк прийняв пакет екстрених заходів, щоб 

припинити девальвацію гривні та підтримати в умовах падіння національної валюти українські 

банки. З 7 лютого НБУ прийняв рішення про обмеження частини операцій з іноземною валютою, а 



Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва 

177 

банки, які стикнулися зі значним відтоком депозитів, зможуть перекрити розриви в ліквідності за 

ставкою 19,5% річних. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 липня 

2014 склав $ 50,02 млрд. дол. США, що на 11,9% менше, ніж на початок року [1;3].  

Держстат відзначає, що нерезиденти в січні-червні цього року вклали 1298 млн. дол. США і 

одночасно вилучили 660 млн, дол. США однак негативна курсова різниця склала $ 7,34млрд. дол. 

США (наведено без урахування анексованої території Криму і Севастополя). 

Обсяг внесених в Україну (ПІІ) на початок липня цього року склав 1,164 тис. дол. США В 

розрахунку на одного жителя країни в порівнянні з 1,284 тис. дол. США на початок року.  

Отже, з 2014 року ПІІ в Україну збільшилися на $ 2,86 млрд. дол. США, ще роком раніше - на 

4,13 млрд. дол. США. Іноземні інвестори вклали в українську економіку 5,68 млрд. дол. США 

(роком раніше - $ 6,13 млрд. дол. США), але одночасно вилучили 2,845 млрд. дол. США (1,256 млрд. 

дол. США ). З урахуванням цього порівняння даних першого і другого кварталу негативні, проте в 

цілому можна зробити висновок про відносну стабілізацію стану в країні [3;2]. 

  

1. Валінкевич Ю.Б. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: kds.org.ua/blog/valinkevich-yub-

tvorcha-robota--ukrainа-stan-problemi-perspektivi. 2. Михайленко О. [Електронний ресурс]: – Режим 

доступу: economics.unian.ua/finance/955590-ekspert-nazv.. 3. УНІАН. [Електронний ресурс]: – 

Режим доступу: economics.unian.ua/finance/987905-chastka-vitchiznyanih-tovariv-u-prodaju-zrosla-

mayje-do-60.html. 

 

 

Гаранджа І.Я. 

Ст. гр. УІДм-21 

Науковий керівник – д.е.н., проф. О.В.Пирог  

 

МІЖНАРОДНИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ 

ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Сьогодні слово “прогрес” вже увійшло у повсякденний вжиток, і постійно чути: “технології не 

стоять на місці”. Відповідно споживачі безперервно вимагають покращення свого життя за рахунок 

вдосконалення вже існуючих товарів і послуг та випуску інновацій. Проте не кожна фірма може 

оперативно адаптуватися до вимог ринку, особливо якщо продукт є товаром повсякденного вжитку 

і існує тисячі років. Тому дедалі частіше компанії змушені залучати “зовнішні” знання – 

консалтингові організації.  

Консалтинг – це діяльність, що полягає в наданні професійної допомоги спеціалізованими 

компаніями замовнику за певну винагороду, і в результаті передбачає підвищення ефективності 

діяльності організації загалом, або за конкретними напрямами.  

На жаль, вітчизняні організації і самі ще не мають достатньо досвіду, щоб ділитися ним із іншими 

та вирішувати їх проблеми. Зародження професійного консалтингу в Україні припало на початок 

90-х років XX століття. При цьому у США в цей період така діяльність активно розвивалася і 

кількість консультантів становила більше 80 тис. фахівців, у Німеччині діяли понад 9200 фірм[2, 

c.152]. Тому в теперішній ситуації доцільніше говорити про міжнародний консалтинг. 

Багато міжнародних консалтингових фірм розширені за рахунок поєднання набору і купують 

дрібні фірми з управління. Консультанти мають два робочі параметри: працівник або за договором. 

Працівникові виплачується фіксований оклад незалежно від призначення. Праця працівників за 

договором оплачується тільки тоді, коли вони активно працюють над проектом. 

Слово “міжнародний” у терміні “міжнародний консалтинг” вказує на відповідний рівень якості. 

Крім цього, у міжнародній консалтинговій компанії зібраний досвід багатьох фірм. Нашим 

підприємствам варто залучати до своєї діяльності досвід організацій тих країн, у яких консалтинг 

розвивається із початку минулого століття, або тих, у яких консалтинг активно розвивається останні 

декілька десятиліть, але при цьому країна має високі показники розвитку за цей період.  

При залученні іноземних консультантівварто спрямовувати їх діяльність на такий вид 

консалтингових послуг як аналітика [2, c.153] (аналіз діяльності підприємства, ефективності 
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виробництва, поточного ринкового становища, руху цін). На мою думку, найдоцільніше 

використовувати працю іноземних консультантів не для вирішення конкретного завдання, а саме 

для загального аналізу організації, і виявлення тих ключових проблем, які перешкоджають рухатися 

вперед, тих чинників, які негативно впливають на діяльність компанії, та тих управлінських рішень 

які були безсумнівно шкідливими через недостатність досвіду вирішення певних ситуацій. 

“Свіжий” погляд закордонних фахівців, їх сучасне бачення вирішення проблем, безумовно 

дозволить реорганізувати вітчизняну діяльність і “вкласти” її в рамки міжнародних стандартів, і 

відповідно створити попит.  

Більшість міжнародних консалтингових фірм були в бізнесі протягом не менше 15 років, 

надаючи послуги високої якості в дуже спеціалізованій області [3]. Створення міжнародної 

репутації, клієнтської бази, і залучення достатнього персоналу займає час, і має вирішальне 

значення для становлення успішним в цій області. Набір персоналу є особливо важливим, оскільки 

цей бізнес є персоналозалежним, а плинність кадрів є досить високою у зв’язку з інтенсивними 

вимогами у цій кар’єрі. Всі міжнародні консалтингові фірми мають ті ж бізнес-моделі - отримання 

прибутку шляхом надання доступу до експертів за високою погодинною ставкою. 

Важливим недоліком залучення іноземних фахівців є висока плата за їхні послуги. Проте 

клієнтами консалтингових організацій здебільшого є великі компанії [1, c.179], що займають 

лідируючі позиції у своєму сегменті, і розуміють, що конкуренти не стоять на місці. Удержувати 

перше місце – це завжди складно, а особливо в період, коли науково-технічний прогрес “дає знати” 

про себе щодня.  

Отже, міжнародний консалтинг допоможе українським підприємствам вийти на новий рівень 

якості продукту і змінити статус країни, що розвивається на економічно розвинену країну. Крім 

цього допоможе змінити стиль мислення, покаже, що і ми можемо бути лідерами. 

 

1. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посіб. / Київський 

національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2000. — 242с. 2. Дахно І.І. Регулювання зовнішньо-

економічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Дахно І.І., Барановська В.М., 

Бовтрук Ю.А. та ін.]; За ред. І. І. Дахна — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 
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СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ЛЬВОВА 

 

На сучасному етапі економічного розвитку туризм набуває не просто масового характеру, а стає 

однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. 

Однією із специфічних рис туристично-рекреаційної сфери є те, що вона поєднує в собі понад 50 

суміжних галузей. За прогнозом Всесвітньої туристичної організації, до 2020 року Україна може 

ввійти в першу двадцятку країн з найбільш популярними напрямами туризму. 

Об’єктивно оцінюючи туристично-рекреаційні можливості Львівщини, можна зробити 

висновок, що область має передумови для перспективного розвитку культурно-пізнавального, 

лікувально-оздоровчого, гірськолижного, природничо-пізнавального, науково-освітнього, 

релігійного, мисливського, водного, етнічного,ділового, відпочинково-розважального, активного, 

екскурсійного туризму [1].  

Львівська область входить до п’ятірки найбільш привабливих та популярних туристично-

рекреаційних регіонів України.  

Туризм на Львівщині швидко інтегрується у світову туристичну індустрію, приносить великі 

прибутки для місцевого господарства і характеризується за останнє десятиліття, за виключенням 

кризового 2009 року, позитивною та сталою динамікою. Щоб розвивати туристичний сектор як один 

з пріоритетних напрямків, у місті з початку цього року запровадили туристичний збір розміром 1 

відсоток від плати за проживання в готелі чи хостелі.  

Львівщину відвідують туристи більш ніж із 100 країн світу. Найбільше туристів з Польщі, 
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Білорусії, Латвії, Російської Федерації, Німеччини, США, Канади, Великобританії, Данії, Франції, 

Азербайджану, Австрії, Італії, Ізраїлю, Угорщини.  

Водночас подальший розвиток туристично-рекреаційної галузі гальмується через [2]:невиразний 

образ Львівщини на турринку; низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури; 

невідповідність засобів розміщення світовим стандартам; недостатня кількість місць 

короткочасного відпочинку вздовж доріг;незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму і 

рекреації;недосконалість нормативно-правової бази в галузі туризму. 

У таблиці 1 наведено динаміку туристичних потоків у Львівську область за 2005-2013 рр[3]. 

Таблиця 1 

Динаміка туристичних потоків у Львівську область  

за 2005-2013 рр. (тис. ос.) 

Роки Кількість туристів, 

обслужених суб’єктами 

туристичної діяльності 

Кількість 

іноземних 

туристів 

Кількість туристів-

громадян України, які 

виїжджали за кордон 

Кількість 

внутрішніх 

туристів 

Кількість 

екскурсантів 

2005 90756 11233 35068 44455 112450 

2006 93553 8427 40717 44409 140680 

2007 117242 9478 58250 49514 79320 

2008 143610 14062 76851 52697 78418 

2009 109947 9306 59040 41601 79695 

2010 153939 9894 102340 41705 56045 

2011 128709 12955 81000 34754 17974 

2012 124013 19033 63706 41274 33508 

2013 188520 16162 131530 40828 22184 

Загальна кількість туристів у Львові, у зв’язку із воєнними подіями в Україні, у 2013 році 

зменшилася на 20–25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, за 6 місяців цього 

року Львів відвідали майже 600 тис. гостей з України та з-за кордону. 

Розвиток туристичної індустрії у Львівській області потребує підтримки щодо узгодженого 

розвитку усієї туристичної індустрії України. Позитивних зрушень можна досягти, завдяки 

інтенсивній розбудові туристичної інфраструктури, співпраці державного та приватного секторів у 

сфері популяризації туристичного потенціалу регіону, сприянню розвитку внутрішнього 

туристичного продукту та ефективній реалізації державної та регіональної політики в галузі 

туризму. 

 

1.Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: loda.gov.ua/ua/priorities/strategy 2. Сайт Управління туризму ЛОДА. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: URL: lviv-land.com.ua/ vidpochynok. 3. Державна служба статистики в 

Україні. Головне управління статистики у Львівській області. – [Електроннийресурс]. – Режим 

доступу: lv.ukrstat.gov.ua 
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ВПЛИВ ЕМІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

На тлі сучасних трансформаційних процесів, що відбуваються практично у всіх сферах 

суспільства, головним інтересом держави стало забезпечення стабільного розвитку економіки та 

покращення добробуту населення країни. У зв’язку із такими динамічними змінами постає щоразу 

нагальніша необхідність у забезпеченні економічної, та національної безпеки загалом. Одним із 

найактивніших агентів впливу на економічну безпеку держави за останніх 20 років став процес 

циркуляції трудових ресурсів. Він охопив практично більшість країн світу та вплинув на більшу 

частину сфер життєдіяльності – економічну, демографічну, соціальну, культурну, політичну.  

Проблеми розвитку світових міграційних процесів розглядаються у роботах Дж. Саймона, О. 

Тоффлера, В. Хьюго, Т. Заславської, А. Кіреєва. Разом з тим, аналіз вітчизняної і зарубіжної 
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літератури дає підстави стверджувати, що недостатньо вивченими є тенденції саме вітчизняних 

міграційних процесів, дані про які є приблизними та не завжди розголошуються. Отже, метою даної 

роботи є аналіз міграційних процесів та їх вплив на стан національної економіки. 

Україна є однією з найбільших країн-донорів робочої сили в Європі.Про це свідчить великий 

потік робочої сили закордон. 

З січня по травень 2013 року в нашій країні відбулося 183 635 внутрішніх міграцій осіб між 

областями, а також 23 036 іноземців іммігрували до України, а 5 637 громадян нашої країни 

емігрували за кордон, міграційне сальдо (різниця між іммігрантами та емігрантами) становило 17 

399 осіб. Відносні показники зовнішніх міграцій – з розрахунку на 10 000 населення частка 

емігрантів становить 3 особи, іммігрантів – 12.3 осіб, а міграційне сальдо відповідно 9.2 осіб. 

Внутрішні міграції в нашій країні на багато більш поширені ніж зовнішні та становлять 97.5 на 10 

000 осіб, тобто майже 1% громадян змінили постійне місце проживання у січні-травні [2]. 

Трудова міграція, як і безробіття, є природним процесом ринкових відносин. Однак Україна 

стала одним із основних трудових донорів для країн Західної Європи, тоді як ринок праці самої 

держави потребує фахівців практично у всіх галузях економіки. 

Отже, міграція робочої сили закордон має для економіки України, як правило, негативні 

наслідки, до яких належать: 

1) втрата країною найбільш конкурентоздатної частини власних трудових ресурсів; 

2) уповільнення темпів розвитку науково-технічного прогресу в зв'язку з чисельною 

інтелектуальною еміграцією українських вчених за кордон; 

3) поширення випадків зловживань та обман громадян приватними агентствами з 

працевлаштування; 

4) виникнення політичних та економічних претензій до нашої країни в зв'язку із збільшенням 

нелегальної трудової еміграції українців; 

Негативний влив має також внутрішньодержавна міграція у зв’язку з анексією Криму та 

російсько-українською війною на Сході,що приводить до тимчасової диспропорції регіональної 

економіки України. 

Проте, вплив міграційних процесів може і позитивно впливати на різні сфери господарювання:. 

1. Надходження в Україну додаткової іноземної валюти шляхом грошових переказів трудових 

емігрантів та інвестування коштів в економіку через створення спільних підприємств з іноземними 

засновниками. 

2. Значно знижує рівень безробіття на українському ринку праці. 

3. Сприяння інтеграції України до міжнародного ринку праці через міждержавний обмін 

робочою силою тощо. 

Отже, на сучасному рівні розвитку нашої держави надзвичайно актуальним є питання щодо 

врегулювання міграційних процесів. Важливим є залучення іноземного інтелектуального капіталу, 

стимулювання репатріація своїх співвітчизників i формування належної законодавчої бази для 

створення i розвитку інтелектуального капіталу на Україні, що сприятиме i загальному покращенню 

i прогресивному розвитку країни. 

 

1. Вишневська О.А. Сучасна міжнародна трудова міграція та державна міграційна політика 

// Статистика України. – 2008. – №2. – с. 87-91. 2. Державний комітет статистики ukrstat.gov.ua 

3.Малютін І.А. Трудова міграція з України: тенденції розвитку // Зовнішня торгівля. – 2008. - №2. 

– с. 97-102.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ 

ПЕРЕД РОСІЄЮ 
 

Цьогоріч зовнішній борг України значно зріс. Зокрема, у 2014 році Україна повинна погасити 

16,3% із більше ніж $60-мільярдного державного боргу. Заборгованість перед кредиторами, яка 

складає близько $9,78 млрд. Зовнішні борги в цих виплатах становлять $6 млрд. Із них $3,6 млрд − 

перед МВФ.[1] Насамперед це зумовлено тим, що країна перебуває у стані неоголошеної війни з 

Російською Федерацією, а також зазнає значного спаду економіки. Варто зазначити, що більша 

частина зовнішніх заборгованостей – це борги саме перед східним сусідом, які необхідно погасити 

у найближчий термін. 

Перш за все для погашення зовнішнього боргу необхідно врегулювати відносини з Російською 

Федерацією, тобто говорячи про платоспроможність України насамперед необхідно подолати 

політичну кризу. Необхідно провести потрібні і консультації та переговори з відповідними 

органами Російської Федерації з метою роз'яснення позиції України щодо зовнішнього державного 

боргу. 

Для врегулювання ситуації необхідно, якщо ж не погасити весь борг, то хоча б досягти 

безпечного рівня боргу, який являє собою рівень, при якому держава може своєчасно і в повному 

обсязі виконувати свої боргові зобов'язання без допомоги міжнародних фінансових організацій (чи 

інших суб'єктів), без проведення реструктуризації цих зобов'язань чи оголошення дефолту, а також 

здійснювати державні запозичення на ринках капіталу за прийнятними відсотковими ставками. 

Якщо брати до уваги, що основна заборгованість України перед Росією – це борги за газ (у 

повідомленні «Газпрому» зазначено, що борг компанії «Нафтогаз України» становить $5,3 млрд), 

це буде оптимальним варіантом, оскільки повністю погасити борг Україна зможе лише за старими 

цінами на газ, на що Росія не погоджується і ще й натомість вимагає передоплату за наступні 

періоди поставки. Також погашення заборгованості частково зумовить виконання такої вимоги 

Росії, як погашення близько 30% загальної суми боргу, а сааме $1,45 млрд для відновлення 

поставок.[2] 

Оскільки ситуація на сході загострюється, багато підприємств, які мали важливе значення для 

економіки постраждали, Україні буде вкрай важко погасити хоча б частину боргу власними 

зусиллями. Можливим варіантом погашення боргу може бути його рефінансування, тобто покриття 

позики з участю європейських країн, США, Канади, а також Міжнародного валютного фонду. Хоча 

це не суттєво вплине на величину зовнішньої заборгованості загалом, але вирішить найбільшу 

проблему України та покращить відносини з Російською Федерацією. 

Також як шлях вирішення проблем погашення внутрішньої заборгованості можна запропонувати 

здачу в оренду державного майна та підприємств як Російській Федерації, так і країнам Заходу. 

Якщо майно орендуватиме Російська Федерація, то відповідно вона не буде сплачувати кошти, а 

зараховуватиме нам поступове погашення боргу. Після погашення Україною державного боргу 

перед Російською Федерацією орендна плата здійснюється Російською Стороною прямими 

платежами. Це ризикований варіант, оскільки Україна остаточно втратила довіру до російського 

уряду. 

Проблема зовнішньої заборгованості України потребує якнайбільшої уваги збоку уряду, тому, 

вважаю, доцільним було б створити тимчасову спеціальну комісію з питань розподілу зовнішнього 

державного боргу, залучивши до неї народних депутатів України - представників усіх політичних 

партій. 

Проблема зовнішньої заборгованості перед Російською Федерацією має бути вирішена у 

найближчі терміни для покращення економічного розвитку та швидшого припинення конфлікту на 

сході України. Це також посприяло б поз буттю від залишків СРСР і ефективному просуванню 

України у європейському напрямку. 
 

1. Головний діловий журнал країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: forbes.ua 2. Информационное 

агентство России [Електронний ресурс]. – Режим доступу: itar-tass.com  



Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва 

182 

Кобець Н.І. 

Ст. гр. ОА- 33 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Є.С. Барвінська  

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Україна займає вагоме місце в світовій економіці з погляду на її ресурсний потенціал і кадрові 

можливості. На жаль, рівень життя населення, який зумовлюється нестабільною політичною 

ситуацією і економічним застоєм, не досягає того рівня, на якому він мав би бути, враховуючи ті 

ресурси, які має наша країна.Тому розгляд такої нагальної проблеми, як підвищення світового 

рейтингу України, вважається актуальним і вимагає значних зусиль для його реалізації. 

Оскільки Україна намагається бути активним учасником міжнародних економічних відносин та 

прагне побудувати конкурентоспроможну модель економіки, то аналіз позицій нашої держави у 

міжнародних рейтингах є надзвичайно важливим завданням для досягнення поставленої мети. 

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) кожного року публікує Звіт про глобальну 

конкурентоспроможність, в якому проходить оцінювання країн за такими параметрами, як якість 

інституцій, інфраструктура, макроекономічна стабільність та ін. 

Результати цьогорічного звіту свідчать, наша країна за останній рік у рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності втратила 11 позицій, з 73 до 84. Неефективними та недостатньо 

розвиненими залишаються також ринок товарів та послуг і фінансовий ринок, які займають 124 і 

117 місця відповідно, не зростає рівень технологічної готовності країни (94 місце), складною є 

ситуація з забезпечення макроекономічної стабільності (107 місце), що безпосередньо впливає на 

конкурентоспроможність українських компаній у глобальному просторі (97 місце). 

Україна має значний інноваційний потенціал (93 місце), пристойний рівень вищої освіти та 

професійної підготовки (43 місце) [1].  

Дослідження громадської організації TransparencyInternational, що визначає Індекс сприйняття 

корупції (ІСК), показало, що у 2013 р. наша держава зайняла 144 місце. Даний показник свідчить 

про наявність в країні корупційних діянь, що носять загальнонаціональний характер[2]. 

Проаналізувавши доповіді та звіти міжнародних організацій, що досліджують 

конкурентоспроможність економіки країн, можна зробити певні висновки. 

По-перше, рівень конкурентоспроможності України на сучасному етапі є дуже низьким. Україна 

не використовує свої конкурентні переваги у зв’язку з відсутністю належної структури та 

технологічною відсталістю виробництва, низькою якістю державних інституцій та високим рівнем 

корупції тощо. 

По-друге, бюрократизація та корумпованість сфери економічного регулювання, незахищеність 

базових громадянських та економічних інтересів суб'єктів господарювання практично зводять 

нанівець можливість створення конкурентного ринку в Україні.  

По-третє, відсутність комплексних реформ у податковій, бюджетній та судовій системі 

перешкоджає здійсненню активної підприємницької діяльності в Україні. 

Для забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки, перш за все, необхідно: 

1. Визначити сфери відповідальності державних органів влади та громадських організацій щодо 

забезпечення реалізації стратегії побудови конкурентоспроможної моделі економіки. 

2. Спрощення системи реєстрації, ліцензування та звітності, розробка законодавчої бази щодо 

захисту прав власності інвесторів, що забезпечують сприятливі умови функціонування бізнесу. 

3. Стимулювати залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в стратегічні для України галузі 

економіки. 

4. Покращити розвиток інфраструктури України шляхом активізації діяльності держави та 

підприємницьких структур. 

5. Забезпечити наявність високого рівня показників вищої освіти та робочої сили, а також 

знизити рівень корупції. 

6. Заохочувати інноваційні процеси шляхом надання безпроцентних та пільгових позик та 

грантів науково-дослідницьким інститутам, організаціям і окремим вченим. 

7. Посилити міжнародну співпрацю та розвиток внутрішнього ринку.  
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1. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. infolight.org.ua/content/ 

analiz-indeksu-konkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr 2. Transparency International 

Україна.  Індекс корупції 2013 р.// ti-ukraine.org/content/4036.html 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

У контексті глобальних трансформацій останніх років перед Україною постає завдання пошуку 

власної стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу в ХХІ ст.. Саме стабільність його 

роботи у багатьох аспектах відіграє вирішальну роль. 

Надзвичайно актуальним є дослідження проблем енергозабезпечення України, та її інтеграції 

енергетичних інфраструктур з європейськими ринками. Приєднання України до Енергетичного 

співтовариства фактично стало кроком до лібералізації вітчизняного енергетичного ринку. 

Позитивним є те, що у перспективі така лібералізація забезпечить прозорі механізми формування 

тарифів на енергоносії, сприятиме залученню інвестицій в енергетику. З іншого боку, лібералізація 

може мати наслідки, пов’язані, з низькою технологічною оснащеністю та конкурентоспроможністю 

підприємств енергетичного сектору та можливою втратою контролю з боку держави над діями 

іноземних інвесторів [1]. 

Енергозабезпечення функціонування національного господарства є базовою проблемою, від 

позитивного вирішення якої залежить конкурентоспроможність української економіки та 

соціально-економічнастабільність, темпи розвитку промислового та агропромислового 

виробництва,стабільне функціонування сфери житлово-комунального господарства 

тощо.Складовими цього процесу повинні стати інноваційно-технічні зрушення у сфері 

енергозабезпечення та енергоспоживання, диверсифікація ресурсів енергозабезпечення, 

стимулювання енергозаощадження та перехід до «зеленоїенергетики». Впровадження означених 

вище структурнихперетворень потребує державної підтримки, створення конкурентного 

середовища, технічної модернізації національного виробництва.Для вирішення енергетичної 

проблеми та подолання енергетичної залежності Україна має враховувати досвід країн ЄС (з огляду 

настратегічний вибір нашої країни – курс на євроінтеграцію). Пріоритети європейської політики 

енергозабезпечення економіки господарства слід розглядати як приклад, орієнтир для структурної 

перебудови національного господарства [2]. 

Енeргeтична політика Європи має три головні цілі: 

1. Сталість, що пeрeдбачає надання переваги освоєнню відновлювальної енергетики, eнeргії з 

низьким вмістом вyглeцю. Такий пріоритет ставить за мету призyпинити нeгативні зміни кліматy, 

поліпшити якість повітря та зберегти екологію. 

2. Конкyрeнтоспроможність. Освоєння нових джерел енергії та нових eнeргeтичних ринків, 

вигідне як для споживача, так і для національної економіки країн- учасниць ЄС. Досягнення цілі 

тісно пов'язане з реалізацією структурних перетворень, у т.ч. шляхом інвeстyвання у «чистe 

виробництво eнeргії»,задіяння ефективних важелів впливу цінової та тарифної політики з метою 

широкого впровадження на практиці найновіших інноваційних тeхнологій, підвищення 

ефективності енергоспоживання. 

3. Бeзпeка eнeргозабeзпeчeння. Досягнення цієї цілі потребує зниження залeжності економіки 

країн ЄС від імпорту eнeргоносіїв (газу, нафти); пeрeдбачає задіяння механізмів дивeрсифікації як 

джерел енергопостачань, так і диверсифікації самих енергетичних ресурсів (із неухильним 

збільшенням питомоїваги альтернативної, відновлювальної енергетики) [3]. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що визначені проблеми вітчизняного ПЕК лише 

загострюються в умовах зростання взаємозалежності національних економік, транскордонного 

характеру зростання енергоносіїв та неможливості країн самостійно вирішити глобальні 

енергетичні проблеми. Насамперед, варто говорити про необхідність модернізації потужностей 

ПЕК, необхідність переоснащення промисловості з метою досягнення енергозбереження, пошук 
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можливостей для використання відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії.  

 

1. Д.М. Стеченко. Концептуальні засади та трансформаційні цілі державного регулювання 

розвитку пек України. [Електронний ресурс]: Режим доступу: m.nayka.com.ua 

/?op=1&j=efektyvnaekonomika& s=ua&z=2318– Дата звернення: 21.09.2014 р. 2. Білий О.І.. 

пріоритети модернізації системи енергозабезпеченняяк складова структурної перебудови 

національного господарства України.[Електронний ресурс]:Режим доступу: sneconmanag. 

crimea.edu/arhiv/2012/uch_25_ 1econ/002_bily.pdf– Назва з екрану. – Дата звернення: 22.09.2014 р. 

3.Energy Efficiency. PolicyPapers. Legislation. – EuropeanCommunities, Brussels. — Офіційний сайт 

Європeйської Комісії [Електронний ресурс]: Режим доступу: ec.europa.eu/energy/demand– Назва з 

екрану. – Дата звернення: 23.09.2014 р  
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ВПЛИВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Важливе значення для України, на сьогоднішній день, має енергозабезпечення. Через 

несприятливі умови, в яких зараз знаходиться країна, все частіше вітчизняні підприємства 

задумуються про впровадження на виробництво енергозберігаючих технологій, які надзвичайно 

популярні у країнах ЄС та СНД. Економіка України, значною мірою, залежить від вирішення 

енергетичних проблем. Суттєве технологічне відставання є причиною високої енергоємності ВВП, 

а тому, деякі підприємства, не можуть бути конкурентоспроможними ані на внутрішньому, ані на 

зовнішньому ринках.  

Ефективне функціонування економіки загалом залежить від рівня енергетичної стратегії 

України, яка спрямована на поступове зменшення виробництва електроенергії на основі газу та 

нафти, на користь атомної енергетики і застосування енергозберігаючих технологій. Найбільш 

ефективне використання цих технологій матиме позитивний вплив на структуру української 

економіки в довгостроковій перспективі. 

Значні енерговитрати мають місце в промисловому виробництві, особливо таких його галузях як 

металургія, хімічна і нафтопереробна промисловість. Частка енергії у вартості продукту тут складає 

30-50 %. У окремих підприємствах цей показник сягає 60 %. У цілому по країні енергоємність 

валового внутрішнього продукту в 3-5 разів більша, ніж у розвинутих країнах Заходу. А це означає, 

що виготовлений в Україні товар, матиме значно вищу собівартість порівняно з аналогічним 

зарубіжним зразком. Україна поступаться за цим показником не тільки провідним державам світу, 

але й найближчим нашим сусідам Польщі та РФ [1]. 

Саме тому, вітчизняним підприємствам необхідно приділяти значну увагу енергозберігаючим 

технологіям, адже це дозволить їм розвинути не лише власну зовнішньоекономічну діяльність, але 

й загалом підвищити імідж України на міжнародному ринку. 

Розвиток економіки України прямо залежить від стану підприємств, які функціонують на її 

території. Підприємства, які виготовляють неконкурентоспроможну продукцію, через цілу низку 

причин, пов’язаних з технологіями, які використовуються на виробництві, не можуть виходити на 

світовий ринок, адже це може спричинити додаткові витрати. Тому, для відродження економіки у 

часі війни та енергетичного обмеження з боку держави агресора, найбільш доцільним є поетапне 

впровадження енергозберігаючих технологій, які дозволять не лише скоротити витрати і покращити 

показники рентабельності, але й бути гідним учасником міжнародної торгівлі.  

Проведені дослідження дають змогу виокремити переваги, які отримають вітчизняні 

підприємства - суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, за рахунок впровадження 

енергозберігаючих технологій: 

- зниження собівартості продукту: зменшення витрат на енергетичне паливо, сировину, працю 

робітників, екологічні квоти тощо; 
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- підвищення якісних характеристик продукту; 

- економія часу на виготовлення продукції; 

- зростання інвестиційної привабливості підприємств, що забезпечить можливість залучати 

іноземні інвестиції, у тому числі для розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності; 

- формування позитивного іміджу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на міжнародному 

ринку за рахунок використання новітніх енергозберігаючих технологій; 

- можливість випуску продукції відповідно до європейських стандартів; 

- отримання державних допомог на впровадження вказаних технологій та підтримка державних 

органів влади у ведені зовнішньоекономічної діяльності, тощо. 

Отже, незважаючи на значні витрати при впровадженні енергозберігаючих технологій, кожне 

українське підприємство, яке стане на цей шлях, матиме змогу гідно працювати на світовому ринку 

поряд із провідними його гравцями. Впровадження енергозберігаючих технологій вітчизняними 

підприємства забезпечить їм ряд переваг, особливо, щодо розвитку їх зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

1. Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: niss.gov.uа 

 

 

Кулій В.М. 

Ст. гр. ОА - 33 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Є.С. Барвінська  

 

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ОБМІНІ ТЕХНОЛОГІЯМИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ 

 

Міжнародний обмін технологіями є лише частиною світового обміну науково-технічними 

знаннями. Він більше розвинений ніж національний і характеризується безпрецедентним ступенем 

його монополізації. У провідних країнах світу міжнародний обмін технологіями посідає друге за 

обсягом реалізації місце після туризму. Левова частка доходів від міжнародної торгівлі 

технологіями припадає на торгівлю інформаційними технологіями чи інформаційно-

комунікаційними технологіями. Міжнародна передача технологій може здійснюватися у таких 

формах: патентна угода, ліцензійна угода, ноу-хау, інжиніринг, реінжиніринг, консалтинг [2].  

Прикладами пріоритетних реальних і можливих сфер співробітництва у високотехнологічних 

галузях із використанням передових українських досягнень є міжнародні програми ракетно-

космічного комплексу морського базування "Морський старт" і "Глобалстар", де застосовуються 

українські ракети "Зеніт" і "Циклон". Проект "Морський старт" особливо показовий з погляду 

можливостей українських виробників брати участь у національних та міжнародних технологічно 

авангардних проектах. Йде мова передусім про вітчизняне конструкторське бюро "Південне" із 

заводом "Південмаш". 

Академічні установи України щорічно виконують 300—350 контрактів, замовниками яких е 

фірми практично усіх провідних держав, зокрема США, Німеччини, Китаю та Японії [1]. 

Україна має висококваліфікований науково-технічний і технологічний потенціал у 

літакобудуванні. Серед семи розвинених країн світу вона має повний цикл проектування й 

виробництва літаків. За останні роки випущено три принципово нові моделі літаків АН-70, АН-148 

та АН-38, що вважаються перспективними моделями XXI ст. 

Участь України у міжнародному обміні технологіями має лише одну мету — залучення 

передової технології і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Основні 

впровадження технологій в нашій країні припадають на середньо-технологічні галузі виробництва. 

Це високотехнічні, наукомісткі галузі виробництва верстатів, приладів, побутової техніки, 

порошкової металургії. 

Масштаби участі України в міжнародній торгівлі ліцензіями і ноу-хау незначні. Основними 

причинами такого відставання є: 

 неефективне використання власного інноваційного потенціалу; 
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 недостатнє фінансування НДДКР з боку держави, мотиваційні механізми наукових досліджень 

працюють досить слабо; 

 відтік з України кваліфікованих наукових та технічних кадрів, стрімкий занепад матеріально-

технічної бази наукових та науково-технологічних досліджень; 

 зниження кількості інноваційно активних підприємств [1].  

Для активізації участі України в міжнародному обміні технологіями необхідно формувати 

сприятливі умови для інноваційної діяльності бізнесу, заохочувати світових лідерів у галузі високих 

технологій до приходу в Україну, створювати інструменти трансферту технологій, забезпечити 

наявність професійного менеджменту. 

На даний момент Україна гостро відчуває потребу не стільки в експорті своїх науково-технічних 

досягнень, скільки активній технологічній допомозі з боку промислово розвинених країн. Головним 

завданням економіки України є кардинальне науково-технічне переозброєння виробництва на 

сучасній технологічній базі. Це завдання може бути успішно вирішене у найближчий період лише 

за умови широкого залучення сучасних світових науково-технічних досягнень та інноваційних 

можливостей найрозвинутіших країн світу, активної участі національного науково-технічного 

потенціалу в міжнародних науково-технічних зв’язках, розвитку інтеграційних процесів у 

міжнародних проектах. 

  

1. intelpro.net/ru/intelpronet-newsletter/transfer-tekhnologii-v-ukraiini-problemy -ta-shlyakhy-iikh-

vyrishennya 2. Кузюк В.В. Глобальна економічна інтеграція: Журнал європейської економіки / 

В.В. Кузюк, В.Є. Куриляк; - 2010. — c. 56-61. 

 

 

Мигальницька Д.П. 

Ст. гр. ОА-32 

Науковий керівник – к. е. н., доц. В.В. Адамик  

 

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РОСІЇ 

 

Однією з найскладніших проблем в сучасній політико-економічній ситуації Світу це є Російська 

інтервенція до Криму, а також сепаратиські дії на сході України. Намагаючись їх розв’язати країни 

Європейського Союзу, США, Канада, Японія та інші вводять санкції проти Російської Федерації. 

Санкції на Росію вводяться поетапно: перший етап — обмеження співробітництва; другий — 

обмеження на постачання окремих видів технологій; третій — секторальні санкції, направлені проти 

окремих секторів економіки РФ[1]. 

Перший етап санкцій передбачав припинення переговорів ЄС з Росією, виключення із «Великої 

сімки». 

Другий етап санкцій стосувався російських високопосадовців, включаючи візові заборони і 

замороження їх рахунків. Також на цьому етапі застосовувались санкції щодо компаній та банків ( 

Банк «Росія», Volga Group, «Стройгазмонтаж», ТОВ "Авіа групп Норд"тощо). 

У липні розпочався другий-плюс етап санкцій, під потрапила низка компаній російського 

військово-промислового комплексу ( корпорація «Алмаз-Антей» та концерн «Калашников», НПО 

«Іжмаш» та «Базальт», НВК «Уралвагонзавод», КБ «Приборобудування»), а також компанії 

нафтогазового сектору ( «Новатек», «Роснефть», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк»). 

Під санкції третього етапу потрапили: російська нафтогазова компанія «Роснафта», корпорація 

«Алмаз-Антей»; США відмовилось підтримувати проект Світового банку в Росії; Італія та Франція 

призупинили проект по творенню підводного човна; Японія обмежила обіг російських цінних 

паперів.  

Через ці санкції призупинила свою компанія «Доброльот»; Росія ввела мораторій на 

перерахування пенсійних заощаджень. 

За даними Світового Банку в 2013-му році ВВП становив: [2] 

- США - $ 16 трлн. 800 млрд. 000 млн..  

- країн ЄС - $ 17 трлн. 335 млрд. 420 млн..  

- Росії - $ 2 трлн. 096 млрд. 777 млн.. 
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 За попередніми розрахунками, через проведення вищезказаних санкцій РФ втратить € 23 млрд 

(1,5% ВВП) в 2014 році і майже € 75 млрд (4,8% ВВП) в 2015 році[2]. 

На країни ЄС припадає близько половини російського експорту та імпорту. На 2012 рік 

товарообіг Росії з ЄС складав: 

- загальний товарообіг (експорт + імпорт): 336,5 млрд. євро; 

- експорт: 213,3 млрд. євро; ЄС посідає перше місце у зовнішній торгівлі Росії; 

- імпорт: 123,2 млрд. євро; Росія займає третє місце у зовнішній торгівлі ЄС 

(після США і Китаю). 

В 2012 році основу експорту Росії до ЄС становили товари сировинної групи, насамперед 

паливно-енергетичні. В імпорті з ЄС домінували машини й устаткування, хімічні та продовольчі 

товари, готові вироби. Близько 75% прямих іноземних інвестицій в Росію становлять інвестиції з 

країн-членів ЄС. Імпорт послуг з ЄС до Росії в 2011 році становив 24 млрд. євро, з Росії до ЄС — 

14,2 млрд. євро[3]. 

Міжнародні санкції проти Російської Федерації є лише спробою зупинити тереростичні дії Росії 

в Україні. Санкції проти Росії діють від 6 березня 2014 року, і за цей час вона зазнає значних 

економічних збитків, втрачає доступ до західних ринків капіталів та нових технологій.  

 

1. Вести економика «ЕС принял санкции против России. Три ключових етапах», 06.03.2014 року 

– [Електронний ресурс], - Режим доступа: vestifinance.ru/articles/40335 2. У Империи истерика / 

Семен Новопрудский. – 01.08.2014 року – [Електронний ресурс], - Режим доступа: 

republic.com.ua/article/33100-U-Imperii-isterika.html 3. Торговля / Отношения Росия – ЕС, – 

[Електронний ресурс], Режим доступа: russianmission.eu/ru/torgovly 

 

 

Миц Ю.Ю. 

Ст. гр. ОА-32 

Науковий керівник – к.е.н., доц. В.В. Адамик  

 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗМИТНЕННЯ АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні, однією з найменш розвинених галузей України є автомобілебудування, тому 

українські споживачі змушені купувати автомобілі за кордоном, що означає його попереднє 

ввезення. 

За митне оформлення товарів митниця стягує збір у розмірі, що залежить від митної вартості: 

- за вартості до 1000 доларів США стягується збір у сумі, еквівалентній 5 доларам США;  

- за вартості понад 1000 доларів США - у розмірі 0,2% митної вартості, але не більше еквівалента 

1000 доларів США[1]. 

Згідно з Податковим кодексом,до оплати на розмитнення легкових авто, мотоциклів, 

електромобілів, вантажівок та автобусів відносять: 

- ввізне мито. На сьогодні його ставка становить 10% від сумарної митної вартості автомобіля; 

- акцизний податок. Нараховується по різному для різних типів транспортних засобів. В 

більшості випадків залежить від віку авто, типу палива, об’єму та потужності двигуна. (В березні 

2014 року ставки акцизного збору на нові авто були збільшені удвічі.)[1]За словами О. Назаренка, 

підвищення акцизу на автомобілі з невеликими об’ємами двигунів не таке болісне для ринку, ніж з 

великими об’ємами. Так, акциз з автомобілів з об’ємом двигуна 3 тис. куб.см становить 6540 євро 

(у попередній редакції 3270 євро), з дволітровим – було 1430 євро, є 2860 євро. А Всеукраїнська 

асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) висвітлила скорочення продажів на автомобільному 

ринку України в 2014 році порівняно з 2013 роком до 30% з 25% у зв'язку зі збільшенням акцизної 

ставки вдвічі на нові імпортовані автомобілі і мотоцикли [3]; 

- спецмито. Введене с 13 квітня 2013 року строком на 3 роки. Розповсюджується лише на 

бензинові двигуни об'ємом від 1 до 2.2 літрів. Для моторів від 1 до 1.5 литрів - 4,31% 

з(ставкузнижено 14.04.2014); для моторів від 1.5 до 2.2 литрів - 8,63%(ставку знижено 14.04.2014); 

- утилізаційний збір скасовано у квітні 2014 року; 

- ПДВ 20% від суми митної вартості, ввізного мита, спецмита, акцизного податку та 
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утилізаційного збору[3]. 

Також, згідно Податкового Кодексу 2011, на вартість авто для кінцевого покупця тепер суттєво 

впливає збір при першій реєстрації транспортного засобу у ДАІ [3]. 

В. Ларченко стверджує,що складність розмитнення автомобілів-це проблема для економіки 

України,оскільки це сприяє виведенню величезної кількості валюти з країни шляхом придбання 

дешевих машин в євро-зоні. Він вважає, що державним органам необхідно скасувати реєстрацію 

машини в режимі "тимчасового (комерційного) ввезення",адже поняття тимчасового ввезення,яке 

передбачено Митним кодексом України, - це митний режим, на який поширюється величезна 

кількість пільг (звільнення від сплати мита і тощо) [4]. 

У сучасних умовах держава не може вплинути на цю галузь економіки з користю для себе, вона 

може тільки якоюсь мірою Податковий кодекс України: Закон України № 2755 – VI від 02.12.2010р.  

Отже, у контексті існування вітчизняної продукції галузі автомобілебудування одним із 

перспективних напрямів розвитку для України буде використання інноваційних підходів у розвитку 

цієї сфери діяльності. 

 

1. Постанова КМУ №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» 

від 1.03.2014 р. 2.Український журнал "Економіст" від 28-03-2014/ [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: ua-ekonomist.com 3.Податковий кодекс України: Закон України № 2755 – VI від 02.12.2010 

р. 4.Юридична компанія «Артіммер» / Юридичний аналіз тимчасового ввезення/Ларченко В'ячеслав 

/15.07.2013/[Електронний ресурс] / Режим доступу: artimmer.com/ua/publicacii/metodichni-materiali 

 

 

Молибога Ю.В. 

Ст. гр. ОА-31 

Науковий керівник – к. е.н., доц. В.В. Адамик 

 

ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Україна – велика європейська держава, потреби та прагнення якої не можуть бути не враховані 

в процесі формування нової Європи. Сьогодні перед Україною стоїть низка важливих економічних 

питань, вирішення яких наблизять її до членства в Європейському Союзі. Адже умовою вступу 

України до ЄС є досягнення нею відповідного рівня економічного розвитку, що потребує 

проведення реформ, головною ціллю яких повинна стати повна ринкова трансформація економіки 

та адаптація українського законодавства до європейських стандартів. 

Приклад Польщі та інших країн Центральної Європи доводить, що членство в ЄС призведе до 

успіху економічних реформ та підтримки їх суспільством. Реально Польща визначає «східний 

вектор» політики ЄС і непохитно підтримує Україну як партнера та майбутнього члена 

Європейського Союзу [1]. 

Оцінивши економічну ситуацію Польщі, яка ще в 90-х роках минулого століття чітко трималася 

курсу на євроінтеграцію, досягла більших економічних успіхів порівняно з Україною, котра 

намагалася отримати вигоду, декларуючи інтеграційні прагнення одночасно в східному і західному 

напрямах. Зміна в 1990 р. громадської і економічної системи в Польщі призвела до реоріентаціі 

пріоритетів польської зовнішньої політики. Основною її метою стало підписання асоціації у 1991 

році і вступ країни до Європейського союзу, який відбувся 1 травня 2004 року. 

Після приєднання Польщі до ЄС економічне зростання країни відчутно прискорилося, а темп 

зростання ВВП у всі роки був вищим, ніж середньоєвропейський показник. Це дало можливість 

зменшити розрив у рівні економічного розвитку між Польщею і ЄС — відношення ВВП на душу 

населення держави до середнього значення по ЄС зросло з менш як 50% перед приєднанням до ЄС 

до 59% — у 2013 р. Найвідчутнішими перевагами вступу до ЄС є отримання прямих дотації з його 

бюджету. Загалом від моменту вступу до ЄС вона отримала майже 85,3 млрд євро. Прямі дотації 

надходять до Польщі в рамках реалізації двох пріоритетів ЄС, а саме — політики вирівнювання та 

підтримки сільського господарства. В бюджеті ЄС на 2014–2020 рр. Польщі призначено 105,8 млрд 

євро. Окрім прямих бюджетних дотацій, безпосередньою вигодою від приєднання до ЄС можна 

вважати зростання реальних прямих іноземних інвестицій. Це підтверджується тим, що 90% 
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інвестицій в Польщу припадають на європейські й американські компанії, і їх прихід в країну 

зумовлений інтеграцією держави до єдиного економічного західного простору. Окрім 

номінального зростання ВВП Польщі, важливими є позитивні структурні трансформації 

виробництва та експорту в бік високотехнологічної продукції. Інтеграція Польщі до ЄС пов’язана 

зі покращенням бізнес-клімату, укріпленням ринкової економіки, створенням ефективної системи 

захисту прав власності, прямим доступом до фінансових ринків європейських країн, відсутністю 

митних бар'єрів у рамках Європейського Союзу тощо[2]. 

Досвід Польщі яскраво засвідчує той факт, що масштаби виграшу від вступу в ЄС у великій мірі 

залежить від економічної політики держави. В найбільшій мірі це стосується: раціональної 

макроекономічної політики, що формує чіткі правила здійснення господарської діяльності, 

стабільності національної валюти та залучення іноземних інвестицій; зменшення ролі держави в 

економіці, збільшення конкуренції між підприємствами, приватизація державних підприємств тощо 

[3]. 

Аналіз досвіду євроінтеграції Польщі дає змогу виявити низку ключових завдань, які є 

актуальними для України з огляду на її євро- інтеграційні прагнення, основним з них є зміна в 

економічній політиці держави. Адже тільки раціональна економічна політика, здатна гарантувати 

найбільш повне використання шансів розвитку, що дає вступ до Європейського союзу.  

 

1. Бородій О.В. Досвід Польщі для інтеграції України в Європейський Союз. - [Електронний 

ресурс].- Режим доступу: nvunfu.esy es/Archive/20_4/311_Borodij_20_4.pdf 2. Інтеграція до ЄС: 

досвід Польщі та виклики для України. - [Електронний ресурс].- Режим доступу: gazeta.dt.ua/ 

macrolevel/integraciya-do-yes-dosvid-polschi-ta-vikliki-dlya-ukrayini-.html 3. Дацків Р.М. Польський 

досвід економічних реформ в контексті європейської інтеграції. - [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: confcontact.com/dec/Dackiv.php  
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НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАСЛІДКИ ЇЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Конкуренція є важливим атрибутом ринкової економіки, яка фактично не може нормально 

існувати без розвинутих форм конкуренції. 

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, який складається з великої кількості 

різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють 

на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу, та об’єднаних єдиним поняттям – ринок. 

Конкуренція повинна бути благом для економіки, так як вона забезпечує її розвиток та становлення. 

Але поряд з добросовісною конкуренцією завжди може існувати неправомірна, недобросовісна 

конкуренція. Добросовісну конкуренцію на ринку держава не лише дозволяє, а й захищає та 

підтримує. Недобросовісна конкуренція заборонена законодавством і особи, які під час здійснення 

підприємницької діяльності вчиняють дії, визнані як недобросовісна конкуренція, порушують 

принципи Конституції України. 

З прийняттям Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” 1996 року [1], були 

чітко визначені правові засади захисту господарюючих суб'єктіві споживачів від недобросовісної 

конкуренції. Цей закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгівлі та інших 

чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності в умовах ринкових 

відносин. 

Згідно ст. 1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” недобросовісна 

конкуренція визначається, як будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торгівлі і іншим 

чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Недобросовісною конкуренцією визначаються такі 

дії: 1) неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта; 2) створення 

перешкод підприємцем в процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 
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3) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. 

На конкурентному ринку споживачі повинні мати змогу ознайомитися з перевагами та 

недоліками запропонованих їм товарів і вибирати ті, що можуть повністю задовольнити їхні 

потреби. Ідеальне становище на ринку — це коли продавці рекламують і продають свої товари так, 

щоб споживач мав змогу об’єктивно їх оцінити. На жаль, це не завжди так. Іноді продавці надають 

споживачам необ’єктивну інформацію про свої товари чи товари своїх конкурентів, а також 

намагаються видати свої товари за ті, що виробляються іншими підприємцями і мають відоміші 

торгові марки та кращу репутацію.  

За 2013 рік органами Антимонопольного комітету України було припинено 1259 порушень 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». З них стосовно 403 порушень у 

вигляді недобросовісної конкуренції Комітетом прийнято рішення щодо притягнення 

правопорушників до відповідальності, а 856 дій, що містили ознаки таких порушень, було 

припинено відповідно до наданих органами Комітету рекомендацій суб’єктам господарювання [2]. 

За характером порушень недобросовісна конкуренція найчастіше виражена у поширенні 

інформації, що вводить в оману.  

Відповідно до визначення, наведеного у ст. 15-1 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” 1996 року, поширенням інформації, що вводить в оману, вважається повідомлення 

суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або 

невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, 

зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості 

формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) 

чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта 

господарювання [1]. За даними Антимонопольного комітету України в 2013 року кількість випадків 

поширення інформації, що вводить в оману,склала 85% від загальної кількості порушень у вигляді 

недобросовісної конкуренції.  

Отже, недобросовісна конкуренція передбачає зловживання суб'єктом ринкової діяльності своїм 

положенням в економіці та позбавляє суспільство ефективних стимулів економічного зростання, 

поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва, як найповнішого задоволення 

попиту, зниження виробничих витрат. Вона ускладнює процеси оновлення асортименту, 

підвищення якості продукції і насичення ринків. 

 

1. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. // ВВР України. – 

1996. - № 36. – ст.164. 2. Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до сайту: amc.gov.ua/ 3. Нікулін В.В. Припинення недобросовісної конкуренції в умовах 

інтеграції України в міжнародний економічний простір / В.В. Нікулін, Н.П. Танасієнко / Режим 

доступу: journals.khnu.km.ua/vestnik/ pdf/ekon/2010_5_4/229-232.pdf 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ  

 

Сучасна туристична сфера швидко прогресує. Її розвиток сприяє активному економічному 

зростанню багатьох країн світу. На розвиток туристичної галузі господарства окремої держави 

істотно впливають світові тенденції розвитку туризму. Сьогодні туризм став самостійною галуззю 

господарства, майже 6% світового валового національного продукту, 5% усіх податкових зборів та 

7% світових інвестицій[2]. 

Реформування економічної системи України стосується всіх галузей національної економіки. 

Особливого значення надається включенню в міжнародний поділ праці, світові господарські 

зв'язки, активні інтеграційні процеси,що в свою чергу, також стосується міжнародного туризму. 

Основою становлення туристичної індустрії стала розробка законодавчих актів, які регулюють 

туристичну діяльність, ліцензування підприємств, установ, фірм, компаній, наукові дослідження, 
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обгрунтування соціального розвитку сфери туризму. Звичайно всі ці заходи сприяли деякому 

підйому туризму в Україні, але туристичні ресурси сьогодні використовуються не в повному обсязі. 

На сучасному етапі виділяють такий ряд чинників : 

 економічне зростання та соціальний розвиток,що дали змогу розширити обсяг ділових поїздок 

та подорожей із пізнавальними цілями; 

 удосконалення транспортної системи; 

 збільшення продуктивності праці й отримання працюючими більш довгих відпусток; 

 розширення міжособистісних зв'язків між регіонами через співпрацю та обмін культурними 

цінностями між країнами; 

 зменшується кількість обмежень на вивіз валюти у багатьох іноземних країнах; 

Міжнародний туризм виконує низку важливих функцій, які впливають на економіку нашого 

регіону,а саме слугує джерелом валютних надходжень, сприяє збільшенню кількості зайнятих у цій 

сфері послуг, поповнює вкладення у платіжний баланс ВВП і ВНП, удосконалює інфраструктуру 

регіону, посилює економічні та політичні зв’язки між країнами і веде тісну співпрацю з іншими 

регіонами світу [1]. 

Для сучасного міжнародного туризму характерна значна територіальна нерівномірність. Вона 

відбиває різні соціально-економічні рівні країн світу: на економічно розвинені країни припадає 57% 

туристських прибутків, на країни, що розвиваються,- 30 %, на країни з перехідною економікою - 13 

%. Туристичні потоки України в період 2000 – 2013 рр. представлені на рис.1. 

 

 
Рис.1. Туристичні потоки України за 2000 – 2013 рр.[3] 

 

У наш час туристична галузь утворила 12% світового валового внутрішнього продукту і 

поглинула 13% витрат споживачів. За чисельністю працівників сфера туризму також стала однією 

з найбільших у світі – у ній зайнято понад 260 млн. осіб. Це одна з небагатьох галузей економіки, 

де залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого персоналу. Крім того, 

світовий досвід показує, що сферу туризму можна розвивати і в період економічних криз, що має 

важливе значення для країн Східної Європи. Вищеперераховані тенденції розвитку туризму 

недостатньо висвітлені в сучасній науковій літературі. Тому вивчення сучасних тенденцій розвитку 

міжнародного туризму є досить актуальним[2]. 

 

1. Розвиток туристичного бізнесу регіону[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

tourlib.net/books_ukr/shkola1-3.htm 2. Сучасні тенденції розвитку міжнародного 

туризму[Електронний ресурс] – Режим доступу : tourlib.net/statti_ukr/chernecka.htm 3. Державна 

служба статистика України [Електронний ресурс] – Режим доступу : ukrstat.gov.ua  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

 

Для того, щоб гарно працювати - потрібно добре відпочивати. Туризм - це один з 

найефективніших способів відпочинку. Американський політик і дипломат Сарджент Шрайвер 

сказав:"Просто мандрувати - це нудно. А от мандрувати з метою - це захоплююче і корисно".  

Цікавим і корисним є рекреаційний туризм, метою якого є відновлення фізичних і душевних сил 

людини, оздоровлення і лікування з використанням природніх ресурсів: клімату, мінеральних вод, 

грязі, ландшафту тощо. 

Рекреаційний туризм є дуже поширеним у світі, зокрема в Європі, Азії, Америці, Африці, 

Австралії та Океанії. Незважаючи на свою порівняно невелику територію Європа найбільше 

приваблює туристів своїми ландшафтами, оздоровчими ресурсами, архітектурними пам'ятками 

тощо. Адже від 60 до 65% іноземних туристів відвідують Європу. Особливо вони надають перевагу 

Франції, Італії та Іспанії [1]. 

Рівень розвитку індустрії туризму в деяких країнах Європи став показником їх загального 

економічного розвитку. Як галузь господарства туризм все більше пов'язується із стратегією 

розвитку країн, сприяє підвищенню рівня зайнятості виробництва багатьох товарів та послуг [2]. 

Україна, як і її західні сусіди, має всі необхідні умови і ресурси для розвитку рекреаційно-

туристичного господарства та перетворення його на провідну галузь економіки. Практично вся 

територія нашої держави може стати об'єктом оздоровлення для немалої кількості іноземних 

туристів. Україна багата на рекреаційні ландшафти, оздоровчі ресурси (мінеральні води та 

лікувальні грязі), природно-заповідні об'єкти, території історико-культурного призначення. Близько 

14% території країни вкрито лісами. Серед деревних порід переважає сосна (34% всієї лісової площі) 

- єдина з хвойних рослин, яка виділяє фітоциди не лише влітку, а й взимку [1]. 

Найбільш поширеними рекреаційними регіонами є Причорноморський та Карпатський, питома 

вага освоєння яких становить 25% і 10% відповідно. Рекреаційний профіль цих регіонів - 

лікувально-оздоровчо-туристичний, курортно-оздоровчий та гірсько-спортивний.  

Однак недостатньо володіти природними ресурсами, треба вміти розпоряджатися ними. Адже 

існують проблеми, які негативно впливають на розвиток міжнародного рекреаційного туризму в 

Україні, а саме: 

 відсутність цивілізованих умов перетину кордону, несприятливий візовий режим для іноземних 

туристів; 

 податкове законодавство, яке не сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму; 

 недоліки в системі регіонального управління; 

 невідповідність рівня комфортності міжнародним нормам та стандартам; 

 воєнний конфлікт на сході держави. 

Вирішення цих проблем зробить відпочинок в Україні більш привабливим для іноземних 

туристів. Україні слід враховувати європейський досвід розвитку туристичного ринку, досконало 

вивчити рекреаційний потенціал та проблеми розвитку галузі туризму в Україні, проаналізувати 

перспективи розвитку надання туристичних послуг, провести роботи з реконструкції та 

вдосконалення будівництва об'єктів туристичної інфраструктури, розвивати пішохідний та 

велотуризм, вирішити воєнний конфлікт та подбати як про безпеку громадян України, так і про 

безпеку закордонних туристів. Необхідно, також, провести детальну паспортизацію зон 

перспективного розвитку туризму згідно з картою рекреаційно-туристичних ресурсів. Мета такого 

зонування територій та їх паспортизація – це визначення гранично допустимого туристичного 

навантаження на дану територію з врахуванням її повного відтворення та екологічної безпеки [3]. 

На основі наведених факторів, які впливають на розвиток міжнародного туризму в Україні 

можна зробити висновок, що природного потенціалу в країни є достатньо для розвитку туризму та 

перетворення його в одну з тих галузей економіки, які забезпечують притік іноземної валюти в 
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країну. Проте, насамперед потрібно вирішувати вищезгадані проблеми, поки Україна ще остаточно 

не втратила ресурсів, подарованих природою, через їх недбале використання. 

 

1. Масляк П.О. Рекреаційна географія: Навчальний посібник. - К:Знання, 2008 - 343 с. 

2. [Електронний ресурс] / Режим доступу: kiev-diplom.com 3. [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: buklib.net/ 
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НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

16 травня 2008 року Україна офіційно стала 152-м членом Світової організації торгівлі (СОТ), 

яка опікується правилами торгівлі між країнами. Принципи СОТ орієнтовані на підтримку не лише 

потужного бізнесу, ТНК і ТНБ – але й на розвиток малого та середнього бізнесу, які є невід’ємною 

складовою ринкової економіки. 

Вступ України в СОТ суттєво вплинув на представників МСБ, які пропонують товари і 

надаютьпослуги, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках,розширивши експортні 

можливості для вітчизняних виробників-експортерів. Зростання імпорту в державу сприяло 

пожвавленню конкурентної боротьби між національними й іноземними компаніями, внаслідок чого 

розширився асортиментпродукції на вітчизняному ринку, яка була якіснішою від української,за 

рахунок нової техніки і технологій у виробництві [1]. 

Таблиця 1 

Динаміка обсягів експорту та імпорту товарів МСБ в Україні протягом 2008-2013 років 

Роки 
Обсяги 

Експорт, млн.грн. Імпорт, млн.грн. 

2008 63046,2 80757,1 

2009 35602,9 40417,9 

2010 46129,6 54087,6 

2011 61950,2 74714,4 

2012 63084,7 76860,7 

2013 57433,3 70039,8 

 

Здійснивши аналіз динаміки обсягів експорту та імпорту товарів в Україні протягом 2008-2013 

років встановлено, що імпорт перевищує експорт - явище негативне для країни. 

Після прийняття Україною усіх вимог СОТ та підписання домовленості про вступ України в 

світову організацію торгівлі, відбулося зближення держави з іншими країнами-учасниками, що 

значно посилило конкурентний тиск з боку іноземних виробників на внутрішній ринок товарів і 

послуг. Тому, реалізація стратегіїрозвитку малого та середнього підприємництва стала однією з 

необхідних умов зменшення конкурентного тиску на товаровиробників та економічного зросту. В 

Україні необхідно було якнайшвидше реформувати законодавство в сфері економіки, що 

гарантувало б належне функціонування та розвиток підприємств, а саме: спростити систему 

оподаткування (єдиний податок); пільгові умови кредитування товаровиробників; спростити 

процедуру реєстрації та звітності; впровадити Закон України «Про розвиток та державну підтримку 

малого та середнього підприємництва в Україні», у якому передбачалася фінансова підтримка МСБ 

за рахунок державного бюджету та інших джерел [2]. 

Однак, Кабінет Міністрів Миколи Азарова у державному бюджеті України на 2014 р. не врахував 

інтереси малого та середнього бізнесу, запланувавши мікрокредитування підприємств на рівні 11,2 

млн. грн., що майже в 20 разів менше, ніж було передбачено урядовою програмою стимулювання 

розвитку економіки 2013-14 роки. 

Дана ситуація загрожувала МСБй економіці країни в цілому, оскільки частина вітчизняних 

товарів була не конкурентоспроможною порівняно з іноземними товарами. Задля збереження 

власного бізнесу підприємці почали процес модернізації виробництва, внаслідок чого значно 
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підвищився рівень конкурентоспроможності українських товарів на внутрішньому та зовнішньому 

ринках.  

На основі вище зазначеного варто наголосити на у цілому позитивні наслідки вступу України в 

СОТ для малого та середнього бізнесу: частина вітчизняних товаровиробників провели процес 

модернізації виробництва і вийшли на нові споживчі ринки збуту продукції з 

конкурентоспроможним товаром. Водночас, частина підприємств не сприйняли «нових правил гри» 

і були змушені покинути бізнесову діяльність, тобто світовий ринок, що відкрився для України, 

виконав свою сануючу роль. 

 

1. Наслідки членства України в СОТ для економіки країни та регіонів» // Інтернет-холдинг Олега 

Соскина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: soskin.info/ea/2006/11-12/200602.html 2.Закон 

України від 22.03.2012 р. « Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 2013. - № 3.[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 3.Державна служба статистики України : 

офіційний сайт [Електроннийресурс]. – Режим доступу : сайт ukrstat.gov.ua. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 

На сучасному етапі стан та рівень конкурентоспроможності сфери міжнародного туризму у 

багатьох аспектах визначає імідж країни у світі та її роль у міжнародній торгівлі. Останнім часом 

міжнародний туризм став тією галуззю, роль якої у міжнародній економіці суттєво зросла завдяки 

стрімкому розвитку. В окремих країнах туризм став основною галуззю економіки, що визначило 

залежність її економічного становища від міжнародного туризму[1].  

Сучасний стан розвитку туризму характеризується високими темпами зростання, розвиваються 

нові туристичні маршрути, виникають нові види туризму, створюються нові робочі місця, 

розбудовується інфраструктура, впроваджуються нові технології в сфері туризму[2]. 

За прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО), сфера міжнародного туризму активно 

розвиватиметься і в майбутньому. Кількість подорожуючих до 2020 року сягне 1,6 млрд. осіб на рік, 

що означає збільшення туристичних прибутків у 2,4 рази порівняно з 2000 роком. При цьому доходи 

від туризму, за прогнозами ВТО, до 2020 року зростуть до 2000 млрд. дол.. США[3]. 

Прогноз найбільш популярних та найбільш прибуткових напрямків міжнародного туризму до 

2020 року наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Найбільш популярні та прибуткові напрями міжнародного туризму[3] 

Туризм по праву вважається економічною категорією, оскільки сприяє виробництву й реалізації 

широкого спектру послуг, створенню робочих місць, отриманню доходів, розвитку інфраструктури 

та диверсифікації економіки країни. Він забезпечує близько 3,8% світового ВВП безпосередньо і 

близько 11% – з урахуванням непрямого впливу. Частка міжнародного туризму у ВВП більшості 

країн коливається від 1% у високорозвинутих і диверсифікованих економіках і до 10% у країнах з 

відносно великим туристським сектором. Суттєвим є внесок міжнародного туризму і в платіжний 
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баланс країн. Використовуючи потенціал міжнародного туризму й здійснюючи його ефективне 

державне регулювання, можна добитися оптимізації політики управління й стабілізації платіжного 

балансу в країні. Розвиток міжнародного туризму суттєво впливає на зайнятість населення, його 

мобільність. За даними СОТ, обслуговування одного іноземного туриста в країні його перебування 

генерує в сукупності близько дев'яти робочих місць. Кількість робочих місць у туризмі зростає в 1,5 

раза швидше, ніж у будь-якому іншому секторі економіки, до того ж кожні 2,5 секунди у сфері 

туризму створюється нове робоче місце[4]. 

Світові тенденції у сфері міжнародного туризму дозволяють віднести туристичний бізнес до 

найперспективніших галузей економіки. Розвинута туристична інфраструктура сприяє покращенню 

привабливості країни та її конкурентоспроможності у світі, прискорює процеси її інтеграції у 

світову економіку[1]. 

Україна поки що не належить до світових лідерів за кількістю відвідань туристами, однак 

особливості її географічного розташування та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природно-

ресурсного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу створюють можливості 

для інтенсивного розвитку багатьох видів туризму. Але, щоб природно-ресурсний та культурний 

потенціал використовувався максимально, потрібні значні інвестиції у цю сферу, високопрофесійні 

кадри, належне державне регулювання, стабілізація макроекономічної ситуації. 

 

1.Умови та чинники розвитку міжнародного туризму, [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

economy.nayka.com.ua/?op=1&z=499 2.Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму, 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: tourlib.net/statti_ukr/chernecka.htm 3. Всесвітня 

туристична організація, [Електронний ресурс] – Режим доступу: unwto.org/ru 4. Основные 

экономические функции, [Електронний ресурс]. — Режим доступу: izturizma.ru/ Osnovnye_ 

ekonomicheskie_funkcii.html  
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ЧАЮ 

 

Протягом останніх років на міжнародному ринку чаю спостерігається стабільне зростання його 

виробництва та споживання. Основними країнами-виробниками і експортерами чаю є: Китай (31% 

світового виробництва), Індія (24%), Кенія (10%), Шрі-Ланка (8%). Чорний чай займає найбільшу 

частку виробництва, хоча вона, останнім часом знижується. Продовжує рости частка зеленого й 

трав’яного чаю. Також спостерігається стрімке зростання частки чаю у пакетиках. Важко дати 

достовірну інформацію про місце України на міжнародному ринку чаю, адже відсутні достовірні 

дані про нього. На даний час чай є самим популярним і недорогим напоєм в Україні. Нажаль ні 

чайний кущ, ні чайне дерево в Україні не вирощують, тому ринок чаю повністю залежить від 

поставок з-за кордону. Виробництво чаю в Україні полягає у фасуванні та упаковуванні готової, 

завезеної з інших країн сировини. Таким чином, на міжнародному ринку Україна виступає як країна-

імпортер. Частка експорту невисока і складає близько 1% від обсягу імпорту чаю. Основними 

країнами, до яких Україна експортує чай є Молдова, Білорусія, Росія. Найбільшими компаніями 

українського ринку чаю (відповідно, й найбільшими експортерами ) є такі: ТОВ «Юнілівер-

Україна» (представлена під брендами Lipton, Brook Bond, Бесіда), ТОВ «Ексімтрейд» (бренди 

«Принцеса Ява», «Принцеса Гіта», «Принцеса Нурі»), ТОВ «СолоМія» (фасує чай торгових марок 

«Batik», «Аскольд», «Домашній чай»). Загалом обсяг експорту чаю склав 349,79 т. (2013 р) [1]. 

На даний час в Україну імпортують свою продукцію близько 40 країн світу. Найбільшу кількість 

фасованого чаю поставляє до України Шрі-ланка (80% від загального імпорту), Індія, Індонезія, 

Китай, Грузія та Азербайджан[2]. Нефасований чай імпортують в нашу країну переважно компанії-

лідери, котрі володіють виробництвом на території нашої держави. Чаєрозважувальне виробництво 

в Україні є доволі вигідним. Більшою мірою через те, що законодавство не вимагає від підприємця, 

що працює з чаєм, купувати ліцензію на імпорт чи реалізацію, потрібно лише сплатити мито при 

ввезені (лише для розфасованих упаковок) і ПДВ. За рівнем споживання чаю Україна знаходиться 

нижче середнього рівня світового споживання і становить 0,6 кг чаю на людину. Щорічна місткість 

ринку чаю в Україні оцінюється в 22 - 24 тис. тонн. Найбільшу питому вагу становлять чорні байхові 

чаї [3]. Варто зазначити, що останнім часом набуває популярності трав'яний чай. Такий чай, на 

відміну від інших, має більш виражені лікувальні властивості. Оскільки Україна є багатою на 

природні ресурси, то виробництво трав’яного чаю має в собі великі перспективи. По-перше, це 

дешевший варіант для виробництва (в силу наявності великого обсягу сировини), по-друге, 

трав’яний чай можна позиціонувати, головним чином, як продукт з корисними та цілющими 

властивостями. Хоча існує ряд перепон, які стають на заваді розвитку торгівлі України на 

міжнародному ринку. Це, наприклад, маркетингові проблеми, невідповідність якості українського 

чаю міжнародним стандартам. Отже, можна констатувати, що ринок чаю в Україні має значний 

потенціал розвитку і ще не досяг точки свого насичення.  

 

1. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.-

948 с. 2. Сторінка Західної Маркетингової Компанії/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

zmk.com.ua/ua/articles/ 3. Інформаційно-аналітична агенція «Союз-Інформ»/Електронний ресурс] – 

Режим доступу: souz-inform.com.ua/.  

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Зpoстaння oбсягів зaлучення інoземних інвестицiй впрoдoвж бaгaтьох рoків є пріоpитетним 

напpямом pозвитку екoноміки Укрaїни. За умoви гoстрої нестaчі влaсних еконoмічних рeсурсів, у 

пeршу чергу, фінaнсових, неoбхідних для віднoвлення національногo виробництва, стабільногo 

економічного рoзвитку країни, вaжливого знaчення набувaють питання залучення прямих 

інoземних інвeстицій (ПІІ). За результатами дослідження Держінвестпроект «Рейтинг інвестиційної 

привабливості регіонів 2014», очолила Львівська область [1]. Існує багато чинників, які впливають 

на залучення інвестицій у цей регіон, найважливішими з них є розвинута інфраструктура, близькість 

до кордону, підготовлені території, які можна використовувати під реалізацію інвестиційних 

проектів. Обсяг ПІІ, внесених у економіку Львівщини з початку інвестування, на 1 січня 2014 р. 

становив 1706 млн. дол. США, що на 4,2 % більше обсягів інвестицій на початок 2013 року. У 

розрахунку на одного мешканця області обсяг прямих інвестицій становив 676,7 дол. США [2]. 

Вкладення в економіку Львівської області у 2013 р. здійснили інвестори з 35 країн світу. З країн ЄС 

внесено 84,5 % загального обсягу інвестицій, з країн СНД – 1,4%, з інших країн світу – 14,1 %. До 

переліку основних країн-інвесторів входять: Кіпр – 476,49 млн. дол. (21,9% від загального обсягу 

інвестицій, Польща – 398,3 млн. дол. США (24,3%), Австрія – 221,03 млн. дол. США (13,5%). За 

весь період інвестування найбільш привабливим видом діяльності для іноземних інвесторів є 

промисловість, на яку припадає 41,0% від загального обсягу іноземного капіталу області (табл.1). 

Таблиця 1 

Динaміка прямих іноземних інвестицій у Львівську область за видами економічної 

діяльнoсті (тис. дол. США)[2] 

 2010 р. 2011 р. 2012 р 

ВСЬОГО 1 198 604 1 254 594 1 387 782 

Ciльське господарство, мисливство, лiсове господарство 121 404 119 520 116 124 

Переробна промисловiсть 346 771 337 707 370 832 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 
86 369 67 761 77 972 

Діяльність готелiв та ресторанів 11 723 19 246 17 083 

Діяльність транспорту та зв`язку 70 006 66 208 58 147 

Фiнансова дiяльнiсть 367 468 440 511 485 117 

Операцiї з нерухомим майном, оренда 161 059 168 676 213 344 

Також суттєві обсяги інвестицій спрямовані у фінансову та страхову діяльність (34,9% від 

загального обсягу), операції з нерухомим майном (15,4%), діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування (5,9%). Останнім часом інвестори з країн Європи (Франції, 

Великобританії, Австрії, Італії) виявили своє зацікавлення до ряду пріоритетних напрямків щодо 

інвестування в область, основними з яких є: розвиток транспортно-логістичної та виробничої 

інфраструктури; створення підприємств сфери переробки, сільського господарства і оздоровлення 

та реабілітації на базі курортів Львівщини тощо [3]. 

 

1. Інвестиційний портал Львівської області /[Електронний ресурс] – Режим доступу: invest-

lvivregion.com. 2. База даних Головного управлiння статистики у Львівськiй області /[Електронний 

ресурс] – Режим доступу: database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Dialog/statfile.asp?lang=1 

3. Досягнення Львівщини з розвитку та покращення інвестиційного середовища/[Електронний 

ресурс] – Режим доступу: rrda.lviv.ua  
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливим напрямом досліджень у сучасній науці є зміцнення конкурентоспроможності 

підприємств і організацій та прискорення темпів економічного розвитку. На даний час в умовах 

конкуренції на ринку національні підприємства втрачають свої позиції: застаріле обладнання та 

система управління, погіршення впливу зовнішніх параметрів, несприятлива ринкова кон'юнктура, 

відсутність фінансування – все це змушує численну кількість підприємств скорочувати своє 

виробництво. Впровадження наукових досягнень в практику – головна умова підвищення 

економічної ефективності. Саме тому зростає актуальність дослідження впливу інновацій на 

розвиток конкурентоспроможності підприємств у світовому масштабі.  

Треба зазначити, що кожне підприємство бажає здійснювати інноваційну діяльність таким 

чином, щоб забезпечити собі повернення вкладених коштів і щоб нововведення стало основою 

довгострокового успіху підприємства. Але, на жаль, технології, котрі використовують у базових 

галузях, залишились на рівні досягнень науково-технічного прогресу 50-60-х років [1]. Останніми 

десятиріччями у світі відбувся перехід від статичних і динамічних конкурентних переваг до 

інноваційних, досягнення яких перш за все пов’язане з переходом країн на інноваційний шлях з 

метою досягнення якісно нового рівня соціально-економічного розвитку. Саме з розвитком 

інноваційної діяльності пов’язують подолання кризового стану вітчизняної економіки, зростання 

обсягів виробництва, вихід на нові ринки, адаптацію підприємства до ринкового середовища.  

Розвиток інноваційних процесів побудований на основі певних принципів: спочатку виникає 

необхідність змін, визначається мета, розробляється інновація, впроваджується, поширюється, а 

потім закінчує своє застосування. Результатом успішних інноваційних рішень є підвищення 

ефективності виробничо-господарської діяльності шляхом оновлення технологій, товарів, 

управління та інших складових організаційної системи.  

Управління інноваційним процесом та безпосереднє впровадження інновацій на підприємстві 

пов’язане з певними труднощами, які виникають на різних етапах: відсутність чіткого розуміння 

потреб цільової аудиторії; існують випадки, коли інноваційний процес завершується на етапі 

НДДКР, тобто відсутній елемент «впровадження інновацій»; повна відсутність мотивації.  

Активна та ефективна інноваційна діяльність є рушійним фактором динамічного розвитку 

підприємства, підвищення рівня його рентабельності. Не зважаючи на відсутність єдиного вірного 

підходу до управління інноваційною діяльністю потрібно здійснити оптимізацією процесів і 

структурні перетворення шляхом покращення інвестиційних умов для зовнішніх партнерів, 

сконцентрування зусиль та ресурсів на найбільш пріоритетних напрямках, мінімізацію кількості 

неперспективних науково-дослідних розробок, що дасть можливість підприємству підвищить свою 

конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

 

1. Мартинюк В.М. Забезпечення конкурентоспроможності продукції шляхом здійснення 

інвестиційно -Інноваційної діяльності/ В.М. Мартинюк //Економіка: проблеми теорії та практики: 

зб. наук.праць. –Дніпропетровськ, 2005. –Вип. 207,т.ІІ. –С. 441-449.   
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ГАЛУЗЯМИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україні є не тільки вагомим фактором розвитку економіки, а 

також важливим індикатором умов підприємницької діяльності. В даному контексті важливим є 

розподіл ПІІ за галузями національного господарства. Розглянемо розподіл ПІІ за період з 2011 по 

2013 рік (табл. 1). 

Таблиця 1 

Прямі іноземні інвестиції в Україні за видами економічної діяльності [1] 

 Обсяг іноземних інвестицій, млн. дол. США 

2011р. 2012 р. 2013 р. 

Усього 49362,3 54462,4 58156,9 

Сільське, мисливство, лісове господарство 813,4 800,7 1163,138 

Рибальство, рибництво 14,1 12,8 11,9 

Промисловість 15238,6 17166,7 18028,6 

Будівництво 2992,7 974,1 1104,9 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 

вжитку 
5193,5 6003,0 7560,4 

Діяльність готелів та ресторанів 463,7 810,3 1221,3 

Діяльність транспорту та зв’язку 1855,0 3015,7 2093,6 

Фінансова діяльність 16318,5 16105,6 15353,4 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 
5721,5 9058,5 4361,8 

Державне управління 0,0 0,1 0,2 

Освіта 9,1 6,0 5,9 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 134,4 120,7 174,5 

Надання комунальних та індивідуальних послуг 607,8 388,1 465,3 

Потоки ПІІ спрямовувались окрім промисловості у сфери української економіки, що 

забезпечували обіг, споживання та розподіл товарів і послуг. Зокрема суттєві зміни відбулись у 

сфері фінансів, торгівлі, готельного і ресторанного бізнесу. І саме ця структура іноземного 

акціонерного капіталу буде слугувати тим базисом, який багато в чому визначатиме обсяги та 

структуру потоків ПІІ в Україну у 2014 р. Адже цілком очевидно, що нинішнього року, принаймні 

у першій його половині, іноземні інвестори будуть украй обережні щодо своєї ділової активності в 

Україні [2]. Наочне відображення зміни напрямів обсягів ПІІ у вітчизняну економіку на 2014 р. 

представлено у табл. 2.  

Таблиця 2  

Прогнозована за результатами дослідження зміна напрямів надходження ПІІ в Україну в 

2014 р. 

Види економічної діяльності Напрям зміни 

1. Сільське господарство, мисливство, лісове господарство ▼ 

2. Рибальство, рибництво ▼ 

3. Промисловість ▼ 

4. Будівництво ▼ 

5. Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів  ▲ 

6. Діяльність готелів та ресторанів ▲ 

7. Діяльність транспорту та зв’язку ▲ 

8. Фінансова діяльність ▼ 

9. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям ▼ 

10. Державне управління ▬ 

11. Освіта ▬ 

12. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ▬ 

13. Надання комунальних та індивідуальних послуг;  ▲ 

Умовні позначення: ▼ - спад; ▲ - зростання; ▬ - без зміни.  
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1. Державний комітет статистики/[Електронний ресурс] – Режим доступу: ukrstat.gov.ua/ 

2. Перспективи іноземної інвестиційної діяльності в Україні у 2014 році/[Електронний ресурс] – 

Режим доступу: rda.dp.ua/?p=7523  
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МІСЦЕ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЕЛЬНІЙ СИСТЕМІ 

 

Українська економіка є однією із найбільш експортозалежних у світі. В середньому кожний 

третій український продукт або послуга реалізується на світовому ринку, що значно впливає на 

національну економіку і темпи економічного зростання.  

За даними Держстату, у січні-липні 2014 року експорт з України становив 33,9 млрд. дол. США, 

а імпорт – 30,8 млрд. дол. США. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 

3039,3 млн. дол. США, а коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 1,1. У 2012 році частка 

України у світовому експорті становила 0,4%. Ситуація у сфері зовнішньої торгівлі України 

покращилася порівняно з 2013 роком. Причинами цього стала одностороння лібералізація митного 

режиму з країнами Європейського Союзу, зменшення обсягу імпорту та девальвація гривні. Попри 

поширену думку в суспільстві про те, що українські товаровиробники, не готові до торгівлі з 

Європою’’, статистичні дані доводять інше. Наразі доступні помісячні дані лише першого півріччя 

2014 року. В цей період ще не було повномасштабних військових дій на Донбасі. Отже, лише за два 

перших місяці дії односторонньої вільної торгівлі, не маючи довгострокових контрактів з 

європейськими партнерами і не підготувавшись як слід до нових можливостей, український бізнес 

зміг наростити експорт до Європи на 25%. При цьому, динаміка експорту в Росію за цей період не 

змінилася. Внаслідок торговельної війни експорт до РФ і в січні-квітні, і в травні-червні 2014 року 

був на чверть меншим, аніж рік тому. Зменшилися також обсяги торгівлі з Казахстаном, шлях до 

якого транзитом проходить через територію РФ. Водночас Білорусія спершу приєдналася до 

торговельної війни, згодом повернулися до обсягів експорту, близьких до минулорічних[1]. 

На економіку України також вплинув вступ в СОТ. Інтеграція України в СОТ не привела до 

очікуваних позитивних наслідків, таких як пом’якшення впливу кризи на реальний сектор 

економіки – промислове виробництво та інвестиційну діяльність. Серед перспективних напрямків 

розвитку зовнішньої торгівлі, що мають найбільше значення, науковці виділяють наступні: 

мінімізація від’ємного або максимізація додатного сальдо за рахунок збільшення обсягів експорту, 

зокрема заохочення експорту високотехнологічної та готової продукції; диверсифікація ринків 

збуту; збільшення частки інвестиційного імпорту[2]. 

Для досягнення вищезазначених пріоритетів розвитку зовнішньої торгівлі України, необхідно: 

1.Зусилля держави спрямувати на удосконалення нормативної бази, організаційного, технічного 

та іншого забезпечення експортної діяльності українських виробників. 

2.Забезпечити стабільне просування конкурентоспроможних українських товарів і послуг. 

3.Залучати іноземні інвестиції. 

4.Подолати корупцію і боротися з тіньовою економікою. 

Це буде стимулювати економічне зростання та підтримувати експортний сектор. 

 

1. Торгівля без війни. Підсумки двох місяців ЗВТ з Євросоюзом / [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: eurointegration.com.ua/articles/2014/09/25/7026298/ 2. Україна-2015: Національна 

Стратегія Розвитку/ Київ 2008, С.54-58. 3. Дані державного комітету статистики України/ 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: ukrstat.gov.ua.  
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ПЕРПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 

УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ З ЄС 

 

У сучасних умовах світового розвитку економіки надзвичайно важливим для кожної держави є 

її інвестиційний потенціал, що сприяє залучення іноземних інвесторів. Метою даного дослідження 

є розгляд перспективних напрямів залучення іноземних інвестицій у Львівську область. Цьогоріч 

Львівщина стала найпривабливішим для інвестицій pегіоном Укpаїни згідно дослідження 

«Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів 2014», яку презентував Держінвестпроект. 

Сильними її сторонами є так звані, м’які фактори. Це діловий клімат, відкритість влади, 

ефективність державних органів, дотримання прав власності, діловий оптимізм та успішний досвід. 

За жорсткими факторами (трудові, природні ресурси, інфраструктура, інноваційний потенціал, 

бізнес-сегмент) Львівщина посідає 5-те місце [1]. Щорічно обсяг прямих іноземних інвестицій в 

економіку Львівської області зростає (рис.1). 

 
Рис.1. Динаміка ПІІ в економіку Львівщини, млн. дол. США [2] 

За 2008-2013 рр. бачимо чітку тенденцію зростання загального обсягу ПІІ. У цей період темп їх 

зростання коливався в межах 1-1,8 та найбільше зростав обсяг інвестицій з країн ЄС. На початок 

2014 р. їх загальний обсяг становив 1706,0 млн. дол. США, зокрема 1442 млн. дол. США з країн ЄС, 

23,7 млн. дол. США з країн СНД та 240,3 млн. дол. США з інших країн. Географічна структура 

прямих іноземних інвестицій Львівської області на 1 січня 2014 року була наступною: Кіпр – 27,8%, 

Польща –24,8%, Австрія –13,3%, Німеччина – 5,5%, Швейцарія – 4,6% та інші країни 24%. Отже, 

основними інвесторами виступають країни учасники ЄС – 48,2% від загального обсягу. 

Важливим кроком у поглибленні співпраці з країнами ЄС стала Угода про Асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка економічна частина якої була підписана 

27 червня 2014 р., в якій декларуються європейські стандарти інвестування [3]. Можна припустити, 

що основними напрямками залучення ПІІ у Львівській області будуть ті галузі, які виступали 

пріоритетними у попередньому періоді, а саме основними напрями інвестування були 

промисловість (35,6 %), будівництво (23,6%) та операції з нерухомим майном (10,1 %). Отже, за 

результатами дослідження можна зробити висновок про перспективність Львівської області як 

об’єкта інвестування, а укладання угоди про асоціацію з ЄС сприятиме полегшенню такої співпраці. 

 

1. Твоє місто [Електронний ресурс]//. – Режим доступу: tvoemisto.tv/news/tsogorich_lvivshchyna 

__naypryvablyvishyy_dlya_investytsiy_region_ukrainy_63539.html. 2.Головне управління статистики 

у Львівській області [Електронний ресурс]//. – Режим доступу: lv.ukrstat.gov.ua/dem 

/SWF/dani/trade/ graph08.html. 3.Урядовий портал. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс]//. Режим доступу: kmu.gov.ua/kmu/ 

control/uk/publish/ article?art_id=246581344&cat_id=223223535  
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ НА ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні Україна перебуває у важкому економічному та політичному становищі. На жаль, наша 

держава не може самостійно подолати економічну кризу, тому шукає підтримки у міжнародних 

партнерів. Для вирішення економічних проблем Україна тісно співпрацює з міжнародними 

фінансовими організаціями – з Міжнародним валютним фондом, Групою Світового банку, ЄБРР. 

Україна використовує різні форми співробітництва у взаємовідносинах з цими інституціями, 

зокрема отримує технічну допомогу та кредитні кошти.  

Варто зазначити, що міжнародне фінансове і технічне співробітництво з державами та 

міжнародними організаціями є потужним джерелом та ефективним інструментом економічного 

розвитку України. У 2014 році Світовий банк виділив Україні $ 2,5 млрд. з обіцяних $ 3,5 млрд. на 

розвиток економіки та соціального сектору. Ця допомога дозволить провести необхідні заходи для 

підтримання макроекономічної і фінансової стабільності, боротьби з корупцією і поліпшення якості 

управління. Інші пріоритетні напрямки включають реструктуризацію газового сектора і 

удосконалення регулювання підприємництва в Україні [1]. 

Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні кредиту на $17,1 млрд., перший транш 

якого в розмірі $3,19 млрд. уже надійшов. Передбачається, що співпраця з МВФ дозволить до кінця 

2014 р. збільшити міжнародні резерви країни до $19,2 млрд., а в 2015 р. довести їх до $26,7 млрд. 

Це дасть змогу провести зміни в валютній та грошово-кредитній політиці, зокрема забезпечити 

стабільність фінансового сектора. США також надасть Україні $34 млн. допомоги. Ці кошти буде 

виділено на вдосконалення законодавчого середовища відповідно до норм ЄС, зміцнення 

потенціалу приватного сектора тощо [2]. 

Фінансова підтримка Європейського Союзу спрямована на підтримку реформування та 

європейської інтеграції в Україні. Коротко- та середньострокові цілі визначені в "Європейському 

порядку денному реформ", зокрема: підписання програми "Контракт для України з розбудови 

держави" із загальним бюджетом 355 млн. євро, яка має на меті сприяння Україні у вирішенні 

короткотермінових проблем; пакет макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,61 млрд. євро. 

Надання ЄС односторонніх торговельних преференцій Україні, згідно з якими було відмінене чи 

зменшене ввізне мито для значної кількості української продукції на суму близько 500 млн. євро 

[3].  

Отже, фінансова допомога, яку отримує Україна від міжнародних партнерів дозволяє 

стабілізувати фінансову ситуацію та вирішити чимало економічних проблем. Також кошти, які 

продовжують надходити від США, ЄС, Міжнародного валютного фонду, Світового банку 

спрямовуються на реалізацію економічних реформ, зокрема впливають на підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

 

1. Адамик В.В., Комар Н.В. Міжнародна економічна допомога з подолання бідності в Україні: 

Монографія. – Тернопіль:ТНЕУ, 2011.-256с. 2. Фінансова допомога. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: tyzhden.ua/Tag/фінансова%20допомога. 3. ЄС-Україна. Європейський порядок денний 

реформ від 4 липня 2014року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eeas.europa.eu/ 

delegations/ukraine/documents/eu_ua/ear _04072014_in_ukrainian.pdf.  
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

У сучасному світі технології стали, мабуть, найбільшим провідником змін та покращення життя 

людей. Ця сфера ніколи не обходиться без ризику, але позитивні технологічні прориви дають змогу 

здійснювати зрушення у найнагальніших світових проблем сучасності, - від браку природних 

ресурсів до глобальних змін навколишнього та кліматичного середовища. 

Поняття “інновація” вперше було введено австрійським економістом Й. Шумпетером в книзі 

“Теорія економічного розвитку”, де цей термін називався “нова комбінація”. В сучасному розумінні 

інновація - це використання в тій чи іншій сфері громадської діяльності (виробництві, економіці, 

правових і соціальних відносинах, науці, культурі, освіті та ін.) результатів інтелектуальної праці, 

технологічних розробок, спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності[1]. На 

щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі було опубліковано список з десяти 

новітніх технологій 2014 року [2]: пристосована до тіла електроніка; наноструктуровані графітні 

композитні матеріали; видобуток металів в концентраті морської води при опрісненні; зберігання 

електрики в промислових масштабах; дисплей без екрану; ліки для кишкової мікрофлори людини; 

ліки на основі РНК; технологія прогнозної аналітики; інтерфейси «мозок-комп'ютер».  

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-науковців визначається як кризовий 

і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-розвинених країнах 

та потребам інноваційного розвитку. Україна належить до групи країн з дуже низьким 

рівнем високотехнологічної продукції в експорті (5%), в той час як в середньому у світі даний 

показник досягає 21% (Філіппіни – 65%, Ірландія – 41%, США – 32%, Росія – 13%)[3]. 

Аналізуючи тенденцій інноваційного розвитку України хочеться звернути увагу на наступі 

необхідні кроки: створення сприятливих ринкових умов для впровадження інновацій у виробничу 

діяльність та побут населення; поступове зростання бюджетного фінансування для потреб науково-

технічного розвитку; формування потенційних передумов зростання попиту на інноваційну 

продукцію у вітчизняній економіці; посилення конкурентного тиску на внутрішньому і 

зовнішньому ринках; активізація участі українських виробників у конкуренції на зовнішніх ринках 

тощо [3]. 

Можна виділити такі проблеми інноваційного розвитку в Україні: відсутність зв’язку між 

дослідницькою та підприємницькою сферами; слабка підтримка комерціалізації інновацій; 

відсутність сприятливого середовища для розвитку дослідницької та підприємницької сфер. 

На нашу думку, сьогоднішня політично-нестабільна ситуація в Україні явно не сприяє розвитку 

інноваційних технологій та вливанню іноземних інвестицій в розвиток дослідницької сфери нашої 

країни. Однак, ми переконані, що після спаду завше слідує зростання, а у випадку України це 

довгоочікуване процвітання економіки та європейський добробут нації. 

 

1. Сутність сфери інноваційної діяльності [Електронний ресурс].-Режим доступу: - 

subject.com.ua/economic/ innovative/6.html 2. Десять головних інноваційних технологій 2014 року 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: - businessinsider.com/top-10-emerging-technologies-2014-

2?op=1 3. Інновації В Україні Та В Світі[Електронний ресурс].-Режим доступу: - angio-veritas.com 

/innovatsiji/innovatsii-v-ukrajini-ta-v-sviti/  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 

 

У нинішній час суцільної глобалізації та комп'ютеризації, де провідну роль отримала інформація 

розвиток інформаційних технологій стає однією з провідних галузей для держави. Та в умовах 

сьогоднішньої політичної та економічної ситуації в Україні розвиток ІТ-технологій 

супроводжується рядом проблем. 

Розвиток сфери новітніх технологій зробив великий внесок у створення інформаційних систем. 

Для України дуже важливо, що застосування інформаційних технологій дає можливість підвищити 

якість підготовки і прийняття важливих рішень виконавчої влади. У 2007 р. був прийнятий закон 

України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»[1]. 

Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій у світі посідає 81 місце. Такі дані 

оприлюднила міжнародна громадська організація Всесвітній економічний форум у своїй шостій 

щорічній доповіді. У попередньому рейтингу Україна займала 73 позицію. Україна є одним зі 

світових центрів аутсорсингового програмування[2]. 

На нашу думку основними проблемами розвитку ІТ – технологій в Україні є: відтік за кордон 

кваліфікованих кадрів; непридатність існуючої моделі відношення до інформаційних технологій з 

боку влади для впевненого збереження досягнутих позицій на світовому ринку; недієвість захисту 

прав інтелектуальної власності; занадто дорога й неякісна інфраструктура[3]. 

В зв’язку з цим сьогоднішня структура ІТ-сектору України значно відстає від сучасних вимог і 

представлена виключно розробкою програмного забезпечення для локального та корпоративного 

призначення тощо. Проте, наявний в Україні ІТ-потенціал дозволяє забезпечити прискорений 

розвиток ІТ-сектору в короткі терміни, що дає можливість не тільки ліквідувати катастрофічне 

відставання країни у використанні цифрових технологій, а й зайняти лідируючі позиції в цілих 

секторах світової Інтернет-економіки[5]. 

На нашу думку першочергвою задачею на шляху підвищення рівня інформаційно-

технологічного забезпечення та контролю і розвитку інформаційних технологій є створення ІТ-

інфраструктури. ІТ-інфраструктура - це інтегрований комплекс систем, що складається з набору 

системного та прикладного програмного забезпечення та апаратного комплексу: систем зберігання 

і резервування даних, технічних засобів захисту, комунікаційних каналів зв'язку, політики 

інформаційної безпеки[5]. 

На сьогоднішній день універсально вирішення проблем розвитку ІТ- технологій, на нашу думку, 

не має. Кожен регіон має свої переваги та слабкі сторони, тому й підходити до стратегії формування 

їх розвитку в цій галузі потрібно індивідуально.  

 

1. Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств.// 

Фінанси України. - № 8 – 2008. – С.82-84 2. The Global Information Technology Report 2014, World 

Economic Forum and INSEAD, 2014[Електронний ресурс].-Режим доступу: - www3.weforum.org/ 

3. Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій в забезпеченні технологічного оновлення 

економіки на інноваційній основі.// Актуальні проблеми економіки. - №10 – 2007. – С.220-223. 

4. Перспективи та методологічні засади нового етапу розвитку вітчизняного ІТ-сектору 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: - dndiime.org.ua/. 5. ИТ- Инфраструктура [Електронний 

ресурс].-Режим доступу: - virfice.com/it-infrastructura  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

В УКРАЇНІ 

 

Із моменту встановлення незалежності Україна бере активну участь у багатьох напрямках 

діяльності ООН, які передбачають реалізацію міжнародних інвестиційно-інноваційних проектів. 

Найважливішими із них є: підтримання міжнародного миру та безпеки; зміцнення верховенства 

права у міжнародних відносинах тощо.  

Україна надає особливого значення проектам ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки, 

розглядаючи участь у них як важливий чинник своєї зовнішньої політики. Починаючи з липня 1992 

р., Україна виступає активним контрибутором військових підрозділів та персоналу до операцій 

ООН з підтримання миру (ОПМ). Станом на березень 2013 року 538 військовослужбовців збройних 

сил України (ЗСУ) та співробітників органів внутрішніх справ України беруть участь у 7-ми ОПМ 

ООН: у ДРК, на Кіпрі, у Косово, Кот д’Івуарі, Ліберії, Судані та Південному Судані. За чисельністю 

учасників Україна посідає 5-е місце серед країн Європи [1]. 

Значимою для України є програма Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів 

місцевого самоврядування в Україні», яка реалізується Центром експертизи реформ місцевого 

самоврядування Генерального директорату з питань демократії – II Генерального секретаріату Ради 

Європи за фінансової підтримки Урядів Швейцарської Конфедерації та Королівства Данія. 

Стратегічною метою цієї Програми є створення сильної та ефективної системи місцевого 

самоврядування, вдосконалення законодавчої бази місцевої демократії в Україні, зміцнення 

правових та фінансових засад розвитку місцевого самоврядування та децентралізації влади 

відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування, європейських стандартів та 

цілей Плану дій Ради Європи для України на 2008-2011, 2011-2014 роки [2]. Основні завдання 

Програми передбачають: розвиток спроможності органів місцевого самоврядування через 

запровадження інноваційних європейських моделей врядування, розроблених Центром експертизи 

реформ місцевого самоврядування Ради Європи тощо [3]. 

Досліджуючи ці та низку інших міжнародних інвестиційно-інноваційних програм і проектів які 

реалізуються за активної участі вітчизняних зацікавлених сторін, можна виділити низку 

особливостей. По-перше, переважна їх більшість має спрямування на питання безпеки регіонів та 

призначена для вирішення глобальних світових проблем. По-друге, реалізація програм і проектів 

суворо регламентується та сприяє уніфікаціє європейських (міжнародних) моделей 

самоврядування, верховенства права, якості товарів і послуг тощо. Також слід відзначити повне 

ресурсне забезпечення проектних ініціатив за сторони їх ініціаторів, якими є ООН, Рада Європи, 

Європейська комісія чи міжнародні фонди. Таким чином, позицію української сторони можна 

визначити як пасивну.  

 

1. Міжнародні проекти і програми [Електронний ресурс] //Державний фонд сприяння місцевому 

самоврядуванню в Україні, режим доступу до ресурсу: municipal.gov.ua/articles/show/article/73, 

2. Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні 

[Електронний ресурс] //Програма Ради Європи, режим доступу до ресурсу: slg-coe.org.ua/, 

3. Участь України у міжнародних організаціях Електронний ресурс] //Міністерство закордонних 

справ України, режим доступу до ресурсу: mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations.  
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МІЖНАРОДНА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ 

СТІЧНИХ ВОД 

 

Проблема оцінки якості питної води сьогодні розглядається фахівцями як завдання по 

забезпеченню унормованої концентрації небажаних домішок та по доведенню води до таких фізико-

хімічних характеристик, завдяки яким вона має визначні біофізичні та смакові властивості. У роботі 

розглядатиметься такий метод каналізування та очистки стічних вод, як використання вищих 

водних рослин в практиці очищення стічних вод та поверхневого стоку. 

При очистці стічних вод використовують такі види вищих водних рослин (ВВР), як комиш, 

очерет озерний, рогоз вузьколистий і широколистий та інші. В Ірландії (місто Вільямстоун) успішно 

експлуатується система сумісної очистки господарськопобутових вод (72 %) і поверхневого стоку 

(28 %), сконструйована у вигляді трьох мілководних лагун, дві з яких засаджуються очеретом і 

рогозом, а третя являє собою біопруд, з плаваючими водними рослинами – лілією і ряскою. В 

процесі очистки вода очищається до наступних показників (мг/л): БСК – 9, завислі речовини – 9, 

повний азот – 14,2, аміак – 0,8, нітрати – 9,2, повний фосфор – 4,45, ортофосфати – 3,15. В Норвегії 

в 40 км на південь від Осло для очистки сільськогосподарського поверхневого стоку 

сконструйовано експериментальне біоплато площею 1200 м2. Попередні дослідження показали 

ефективність у видаленні завислих речовин 4575 %, фосфору 2144 %, азоту –15 %. Дослідження 

тривають. Австралійськими вченими розроблено спосіб очистки поверхневого стоку від 

автомагістралей. Дороги не облаштовуються бордюрами, збір стоку здійснюється фільтраційними 

траншеями, заповненими на глибину 0,8 м гравієм. На дні траншеї прокладаються збірні 

трубопроводи діаметром 150 мм, які транспортують стік на подальшу очистку в біоплато. 

Щодо України, то Науковоінженерним центром „Потенціал4” разом з Інститутом гідробіології 

НАНУ запропоновані різні інженернобіологічні споруди на основі закритого біоплато гідропонного 

типу (ЗБГТ) (рис.1). ЗБГТ – водоохоронна споруда, яка поєднує основні елементи очистки з 

використанням іммобілізованої на інертному субстраті мікрофлори та вищих водних рослин. 

  
Рис.1. Типова схематична конструкція ЗБГТ 

Окрім своїх функцій як біоінженерної споруди, біоплато як високопродуктивна екосистема 

створює просторову неоднорідність в існуючих збіднілих антропогенноприродних ландшафтах, 

надає додаткові місця існування та харчові ресурси для багатьох видів флори і фауни, що, у свою 

чергу, створює сприятливі умови для підтримки біорізноманіття. 

 

1. Dawson G.F., Loveridge R.F., Bone D.A. Grop production and sewage treatment using gravel bed 

hydroponic erridation Ibid. 1989. 21, № 2 – P. 5764. 2. Blankenberg AG.B., Braskerud B.C. 

“LIERDAMMEN” – a wetland testfield in Norway. Retention of nutrients, pesticides and sediments from a 

agriculture runoff. – Diffuse Pollution Conference, Dublin 2003. 3. Lloyd S.D, Fletcher T.D, Wong T.H.F., 

Wootton R.M (Australia). Assessment of Pollutant Removal Performance in a Biofiltration System.- P. 

2030.   
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Численні труднощі, з якими стикнулась економіка України, підкреслюють необхідність 

підвищення уваги до проблем інвестиційно-інноваційного розвитку. Адже саме зараз одним із 

інструментів виходу з кризового стану може стати активізація інвестиційно-інноваційних процесів.  

Лише економіка, заснована на постійному вдосконалені виробничих процесів, створенні 

інноваційної продукції та високій інноваційній культурі населення, зможе залишатись 

конкурентоспроможною. Проте неможливо створити нову інвестиційно-інноваційну стратегію 

розвитку держави на морально та фізично застарілій виробничій базі.  

Українська держава повинна розпочати модернізацію економіки на основі технологічного 

інноваційного оновлення. Україна є державою з високим науково-технічним потенціалом, а отже 

влада має створити всі умови для його ефективного відтворення, розвитку та використання. 

Оскільки інвестиційна та інноваційна діяльність тісно пов’язані між собою, держава повинна 

стимулювати інноваційні процеси і підтримувати високотехнологічні виробництва, а також 

залучати інвестиції з різноманітних джерел та контролювати їх цільове спрямування в технологічну 

структуру економіки [1]. 

В останні роки кількість інноваційно-активних підприємств лише знижувалась значною мірою; 

головним джерелом інвестування в основний капітал надалі виступають власні кошти підприємств 

та організацій, що у 2013 році досягли 63,8% від загальної суми інвестицій [2]. 

Тому з метою збільшення обсягу інноваційної продукції потрібно збільшити обсяги наукових 

досліджень та купівлі нових технологій підприємствами.  

Для цього в свою чергу потрібна підтримка з боку держави, яка полягає у наданні кредитів на 

пільгових умовах підприємствам, що здійснюють наукові розробки, створенні спеціалізованих 

інноваційних банків, безоплатному наданні майна та земельних ділянок для організації 

інноваційних підприємств, створенні спеціальних науково-технічних зон та ін. 

Одним із основних чинників ефективного впровадження науково-технічного та інноваційного 

розвитку є наявність стійкої законодавчої бази.  

Однак Україна до цього часу не має такої системи нормативно-правових актів, яка б забезпечила 

сприятливий інвестиційний клімат і розвиток наукового потенціалу держави. Закони 

характеризуються слабким взаємозв’язком та існує деяка суперечливість між ними. 

В процесі реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії важливим є правильне обрання 

орієнтирів та напрямків розвитку, щоб уже в короткостроковому періоді відчути позитивну 

тенденцію змін і якнайшвидше наздогнати у технологічному розвитку високорозвинені країни 

світу. 

 

1. Вермінська О.М. Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку України / 

О.М. Вермінська, П.А. Гориславець // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць] / редактор О.Є. Кузьмін. - Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2010. - С. 258-262. 2. Державний комітет статистики 

України [Електронний ресурс] – Режим доступу : ukrstat.gov.ua  
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

 

Іноземне інвестування набуває важливого значення для економічного розвитку, оскільки без 

залучення іноземних інвестицій, країнам важко вийти з економічної кризи. На разі, для України це 

питання є актуальним,бо вона має у цілому негативний інвестиційний імідж внутрішніх 

капіталовкладень не вистачає для розвитку інноваційно спрямованих базових та інших галузей. 

Залучення коштів сприяє активізації інвестиційного процесу,впровадженню нових технологій, 

використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу та зростанню 

інвестиційного потенціалу територій.  

За даними 2013 року Держкомстату, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих 

в українську промисловість, становить 17,167 млрд. дол. (31,5 % загального обсягу), у фінансовий 

сектор - 16,106 млрд. дол. (29,6 %) [2]. 

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками,торговими кредитами та 

іншими зобов'язаннями перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2013 р. становила 9,582 

млрд. дол., а загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові 

інструменти) – 64,044 млрд. дол. 

В Україні існує низка проблем, які перешкоджають ефективному залученню іноземних 

інвестицій:відсутня своя система оцінювання інвестиційного клімату країни і її окремих регіонів: 

іноземні інвестори орієнтуються на оцінки численних консалтингових фірм, що регулярно 

відстежують інвестиційний клімат в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні; політична 

нестабільність: інвестор буде почуватися невпевнено,коли політичний курс країни змінюється 

майже щодня; недостатня транспарентність бізнесу в Україні. Недостатня кількість відповідних 

експертів, аудиторів, консультантів, економістів, аналітиків стримує збільшення надходжень 

закордонного капіталу; нестабільність податкової політики: високий рівень і велика кількість 

податків позбавляє державу конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів. Одним з 

найгостріших є питання своєчасного повернення раніше сплаченого ПДВ податковими органами; 

недосконале законодавство, що виявляється в недостатньому правовому забезпеченні, зокрема з 

питань платежів до бюджетів всіх рівнів та централізованих фондів спеціального призначення; 

митні бар’єри; відсутність дієвої системи страхування; високий рівень темпу інфляції в країні; 

ненадійність банківської системи. Обмеженим є кредитування юридичних та фізичних осіб 

банками, значно зменшився обсяг депозитів, які знаходяться на рахунках українських банків. 

Найважливішими чинниками вирішення зазначених проблем є: поліпшення інвестиційного 

клімату, реформування податкової системи: необхідне створення стабільної податкової системи, 

створення умов для подальшого інтегрування України до світової економіки, важлива допомога з 

боку державних органів, покращення роботи страхових компаній, стабілізація банківської системи. 

Таким чином, ми бачимо, що в Україні створені певні умови для ефективного залучення 

іноземних інвестицій, однак є ще низка проблем, які необхідно вирішувати, застосовуючи сучасний 

організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в країну. 

 

1. В.А. Саджан, Т.О. Скорик, стаття «Іноземні інвестиції: аналіз та вплив на економічний 

розвиток України» - 2013.- 10 с. 2. Держкомстат України. Звіт-2013. [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступу: ukrstat.gov.ua  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 

РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства важливість інтелектуального капіталу для суб’єктів 

господарювання та економіки країни в цілому вже ні в кого не викликає сумніву. В умовах розвитку 

ринкових відносин найважливішим завданням суб’єктів ринку є досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності, й міжнародної зокрема. Саме завдяки інтелектуальному капіталу можна 

досягти відповідного рівня міжнародної конкурентоспроможності. В таких умовах важливого 

значення набуває інвестування коштів в інтелектуальний капітал та його розвиток.  

Інтелектуальний капітал розглядають як сукупність знань, досвіду, навичок та творчих 

здібностей людей, що можна застосувати на практиці з метою отримання відповідного ефекту [1, с. 

222]. Складовими інтелектуального капіталу є: людський капітал як здатність пропонувати 

неймовірні рішення, джерело оновлення та прогресу; структурний капітал, в тому числі 

інтелектуальна власність і документована інформація; клієнтський (ринковий, споживацький) 

капітал [1, с. 222-223]. Інтелектуальними інвестиціями можна вважати вкладення ресурсів в усе, що 

підпадає під категорію об’єктів інтелектуальної власності.  

Важливо відмітити, що частка загального обсягу фінансування у Швейцарії наукових та науково-

технічних робіт у ВВП країни становить 2,86 %, тоді як у Швеції цей показник складає 3 %, Японії 

– 2,97 %, США – 2,62 %, Німеччині – 2,53 %, а в Україні – ледь наближається до 1%, що є вкрай 

незадовільним. І тут стає зрозуміло чому Україна при всьому багатстві залишається скоріше бідною 

країною [2, с.65]. За даними Світового банку, 85% сукупних світових інвестицій у науку здійснюють 

країни-члени ОЕСР, 11% - Індія, Китай, Бразилія, нові технологічно розвинуті країни Східної Азії і 

лише 4% - решта країн світу, в тому числі Україна [3, с. 44]. Якщо проаналізувати структуру 

довгострокових інвестицій в економічно розвинених країнах, то можна зробити висновок про зміну 

інвестиційної політики з переважних вкладень в нове обладнання і технології на інвестиції в 

підготовку і розвиток наукового, технологічного і управлінського персоналу. Наприклад, в Японії 

на нові технології і обладнання витрачається 8% ВНП, а на освіту і перепідготовку персоналу — 

16%, в США ця частка ще вища – 20% ВНП [4, с. 312]. 

Вищенаведене дозволяє стверджувати про об’єктивну необхідність інвестування в 

інтелектуальний капітал. В сучасних умовах інтелектуальний капітал є одним з найбільш важливих 

чинників розвитку ринкової економіки. Досвідчені компанії вкладають величезні кошти в інновації, 

дослідження, а також покращення навиків своїх працівників для того, щоб бути попереду своїх 

суперників. Особливо важливим є інвестування в людський капітал як ключову складову 

інтелектуального капіталу, основний ресурс розвитку економіки, забезпечення її 

конкурентоспроможності та доброботу громадян.  

 

1. Кузьмін О.Є. Національна економіка: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут та ін. – 2-ге 

вид., пер. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 308 с. 2. Хаустов В. К. Система 

охорони інтелектуальної власності як елемент національної інноваційної політики / В. К. Хаустов 

// Економічна теорія. – 2009. – № 1. – С. 50 -66. 3. Гончаров Ю. Науковий потенціал як фактор 

розвитку інноваційно-інвестиційної системи України / Ю. Гончаров, А. Касич // Економіка України. 

– 2007. – № 3. – С. 42-51. 4 «Управління людськими ресурсами: філософські засади». Під ред. 

В.Г.Воронкової.- ВД: «Професіонал».- 2006.- 576 с.  
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТІВ НА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Кредит відіграє важливу роль у розвитку міжнародних економічних відносин. Стимулюючи 

додатковий попит на ринку з боку позичальників, він сприяє збільшенню обсягів світової торгівлі.  

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного 

використання різноманітних форм залучення кредитів. Потреба у залученні іноземних кредитів 

промисловими підприємствами України обумовлена необхідністю, по-перше, модернізація вже 

зношеного та непридатного обладнання, по-друге, залучені кошти необхідні для подальшого 

розвитку підприємства, зміцнення його конкурентоспроможності, а також отримання більшого 

доходу.  

Міжнародні кредити для України в період кризи є дуже важливими, адже кожна галузь 

промисловості потребує грошових вкладень, які повинні забезпечити позитивні наслідки надання 

кредиту. У процесі кредитування промислових підприємств виникають проблеми, що 

уповільнюють темпи надання кредитних ресурсів суб’єктам господарювання.  

Основними негативними факторами є зменшення обсягів реалізації продукції та низька 

привабливість потенційних інвестиційних проектів із модернізації і розширення виробництва у 

зв’язку з наявністю політичної нестабільності та негативних прогнозів щодо подальшого розвитку 

економіки України. Окрім того, зростає ризик непогашення міжнародних позик. 

Найбільші обсяги кредитів в Україні залучають у переробну галузь: 86,7% від суми усього 

кредиту у 2008 р., 84,7% у 2009 р., 82,6 % у 2010 р., 80,3% у 2011 р., 77,2% у 2012 р., 83,3% у 2013 

р.  

Протягом 2008-2013 рр. найбільший обсяг кредитів надходив до харчової промисловості (26,7 % 

усіх кредитів у переробну промисловість у середньому за період), металургії (12,4 %), хімічної та 

нафтохімічної промисловості (8,9%), машинобудування (6,4%), виробництва неметалевої 

мінеральної продукції (4,9 %). Водночас, переважна більшість кредитів у промисловий сектор є 

короткостроковими (до одного року – 47%), частка довгострокових кредитів залишається низькою 

(понад 5 років – 4,3%) [1]. 

У зв`язку з ситуацією в країні міжнародні кредити зараз не спрямовані на розвиток 

промисловості. Хоча влітку 2014 року ЄС виділив 1,5 млрд. євро для відновлення господарства на 

сході України. А 26 травня 2014 року було підписано угоду з Всесвітнім банком про кредит в розмірі 

750 млн. дол. [2]. 

Ефективність залучення міжнародних кредитів визначається можливістю влади створити в 

Україні умови для повернення боргу разом із сплатою процентів. На нашу думку, основними 

напрямами використання кредиту на розвиток промислового виробництва мають бути: 

забезпечення комплексного розвитку пріоритетних галузей виробництва, впровадження нових 

технологій, оновлення технічного складу та реалізація інноваційної політики регіону з метою 

створення сучасного, інтегрованого у світове виробництво і здатного до інноваційного розвитку 

промислового комплексу України. 

 

1. Монетарний та фінансовий розвиток. Кредити / Національний банк України // Бюлетень 

НБУ. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bank.gov.ua 2. Прес-служба Міністерства 

фінансів України. Україна отримала кредит від Всесвітнього банку / Прес-служба Міністерства 

фінансів України / [Електронний ресурс].- Режим доступу: minfin.gov.ua.  
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ВПЛИВ ТОРГОВИХ ВІЙН З РОСІЄЮ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

Невдовзі після становлення самої торгівлі виникли і торгові війни, як спосіб тиску однієї країни 

на іншу чи захоплення нових ринків збуту. Для досягнення поставлених цілей одна країна може 

закрити свій ринок для іншої. Зазвичай торгова війна є наслідком чи передумовою політичної. Саме 

через політичні суперечки сьогодні ми можемо спостерігати розгорнення торгової війни Росії та 

України. 

Щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, за останні роки валовий обсяг її 

імпорту значно перевищував експорт українських товарів: у 2012 р. сальдо зовнішнього торгового 

балансу України складало -$9 млрд., у 2013 р. – -$8,48 млрд.[1]. Основним джерелом погашення 

дефіциту торгового балансу є експорт. Поки створювався сприятливий клімат для підтримання 

стосунків з країнами Європи, склалася несприятлива ситуація для проведення експортних операцій 

на Сході в напрямку Росії – основного партнера України. Так як інтеграція з Європейським союзом 

могла значною мірою знизити залежність України від Російської Федерації та дозволила би 

європейським виробникам продавати свою продукцію в Росію, урядом РФ були прийняті певні 

заходи: російський ринок для України почав закриватися. 

"Щороку, протягом останніх 15 років Росія пред'являє якісь претензії української продукції, 

обмежуючи або забороняючи її продаж на російському ринку. Це відповідає внутрішній стратегії 

Російської Федерації, яка називається імпортозаміщення", - каже економічний експерт Андрій 

Новак в коментарях Gazeta.ua. Таким чином вже з червня 2014 року були введені обмеження на 

імпорт таких продовольчих товарів з України, як картопля та сир[2]. Очікувати на поступки з боку 

Російської Федерації чи на пом’якшення економічних стосунків не має сенсу, так як закривши свій 

ринок для України, Росія втратила лише 1,1% свого експорту. Негативно вплине відмова від 

торгових стосунків з Росією і на виробників м’ясної та молочної продукції. Тепер виникає 

необхідність переорієнтувати українських виробників на вітчизняні поставки. 

Європейський союз вже зробив крок назустріч з метою створення сприятливих умов для 

експорту: Україні були надані пільги на поставку в Європу сільськогосподарської продукції. Проте 

українські підприємства не скористалися цією можливістю і квоти, представлені владою ЕС, були 

виконані повністю лише в категорії соків. В інших категоріях виробники не наблизилися навіть до 

50% (крохмалю було експортовано в Європу лише в розмірі 4% від встановлених квот – 10 тис. т.). 

Насамперед для вирішення цієї ситуації необхідно проводити зміни у законодавчій та технічній 

базі, стимулювати вітчизняних виробників на поставку продуктів на ринки ЄС. 27 червня Президент 

України підписав економічну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом і вільну торгівлю, що 

сприятиме поліпшенню зовнішньоекономічного стану України [3]. Активний пошук зовнішніх 

ринків збуту та проведення економічних реформ всередині країни є необхідними заходами для 

покращення загостреної ситуації в країні. 

 

1. Деловой портал «Капитал» / Електронний ресурс – Режим доступу: capital.ua/ru/news/13451-

saldo-vneshentorgovogo-balansa-ukrainy-v-2013-godu-uluchshilos-na-5-7 2. Новости на Gazeta.ua / 

Електронний ресурс – Режим доступу: gazeta.ua/ru/articles/economics/_torgovaya-vojna-mezhdu-

rossiej-i-ukrainoj-prodolzhaetsya-15-let-ekspert/566363 3. Эксперт online / Електронний ресурс – 

Режим доступу: expert.ru/2014/07/18/ukraina-otkazyivaetsya-ot-torgovli-s-rossiej/  
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Лісове господарство України забезпечує вирощування, відновлення та охорону лісів, що 

підвищує їх продуктивність та дає змогу раціонально використовувати лісовий фонд. В 

національній економіці галузь займає незначну позицію. Тому, що підприємства такого роду 

виробляють лише 2,4% загального обсягу промислової продукції і товарів народного споживання, 

на них зайнято близько 4,5% чисельності промислово-виробничого персоналу[1].  

Ринок лісового господарства має величезний потенціал, оскільки основні види лісової продукції 

у виробництві целюлози, картону, паперу використовуються менше, ніж на половину. Основними 

помилками в цій ситуації є те, що замість власного виробництва та розвитку дерево-обробних та 

дерево-заготівельних робіт Україна імпортує товарів в цій галузі майже на 400 тис. млн. доларів. 

Співпраця України з іншими країнами на міжнародному ринку лісового господарства є 

різносторонньою. Тобто, вона є як експортером, так і імпортером. Країнами, які імпортують товари 

українських виробників є: Білорусія, Польща, Німеччина, Росія. Щорічне вивезення лісоматеріалів 

за межі країни становить близько 1млн. м3. А також експортуються будівельні деталі із деревини, 

целюлозні та паперові вироби, і значна частка припадає на меблі. 

Реалізація експортного потенціалу України визначається тим, що участь держави у 

міжнародному поділі праці і системі господарських зв'язків визначаться не імпортом продукції з 

інших країн, а виробництвом і постачанням продукції на світовий ринок [2]. Однією з основних 

проблем лісового господарства є самостійне використання населенням деревини, тобто без 

спеціального дозволу від лісництв чи лісгоспів. Наступна проблема – це те, що ліс вирубується, а 

не вирощується. На міжнародному ринку виникає, також, проблема перевезення деревини, так як 

для цього потрібне спеціальне технічне забезпечення. Одним з можливих способів вирішення даної 

проблеми є використання лісовозних автомобільних потягів шляхом оснащення їх індивідуальними 

засобами навантажування. 

Велике значення для ведення лісового господарства в світі і для експорту продукції лісового 

господарства має сертифікація продукції, яка виготовляється в тій чи іншій країні. Forest 

Stewardship Council (FSC) – неурядова міжнародна організація. Продукція, яка позначена FSC 

логотипом свідчить про проведення незалежної сертифікації, яка підтверджує споживачеві, що вона 

походить з лісів, де дотримуються соціальні, економічні та екологічні вимоги для задоволення 

теперішніх потреб без шкоди для майбутніх поколінь. На даний час FSC є найбільш авторитетною 

і визнаною в світі системою лісової сертифікації. Для швидкого розвитку лісового господарства 

потрібна велика кількість нововведень та реформ, які включають в себе заміну фізично та морально 

зношеного обладнання, розробка ефективних, раціональних технологій, раціональне використання 

відходів. На жаль сьогодення є таким, що в Україні є величезний брак грошових ресурсів і тому 

реформування лісового господарства зараз не стоїть на першому місці. 

 

1. Статистична інформація / Державний комітет статистики України // ukrstat.gov.ua. 

2. Дишко І.Ю. Конкурентоспроможність вітчизняної лісопродукції: відповідність рівнів якості та 

витрат вимогам світового ринку // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №8. – С.26-32.  
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ 

 

Якщо давати загальне визначення капіталу людини, можна зазначити такі складові як: здоров’я 

людини, інтелектуальний рівень, наявність тих чи інших рис характеру, а також моральні, 

світоглядні якості, передані генетично або набуті з досвідом тощо. Саймон Кузнець казав, що 

найголовнішою перевагою держави є люди зі своїми талантами і досвідом. Не можна не погодитись 

з думкою, оскільки, у будь-якій сфері задіяна людина і навіть, при високому рівні індустріалізації 

людина зі своїм інтелектом буде займати вагоме і незамінне місце. Наприклад, дослідженнями 

Фонду Карнегі та Технологічного інституту, ще в першій половині ХХ століття було встановлено, 

що фінансові успіхи спеціалістів, навіть, у таких технічно складних галузях економіки як 

машинобудування, приблизно лише на 15 % обумовлюються їхніми професійними знаннями і на 

85 % — умінням спілкуватися з колегами, тобто особистими якостями та здатністю керувати 

людьми[1].  

Основним фактором, який впливає на розвиток людського капіталу та накопичення знань є 

освіта. Високий рівень інтелектуальних здібностей людини безпосередньо має відношення до 

інноваційної діяльності при певній мотивації людини до неї. Потрібно зрозуміти, що розвиток 

економіки держави тісно пов'язаний з освітою, якщо приділяти значнішу увагу освіті,її 

фінансуванню і якості, то це буде запорукою процвітання держави, а в Україні це повинно вийти на 

перший план в стратегії інноваційного розвитку її економіки. В Україні у 2013-2014рр. роках 

зареєстровано 348 тис. студентів у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. За останні 

роки кількість студентів коливається у межах 315-390 тис.. Якщо спостерігати науковий потенціал, 

то статистику кількості випущених докторантів зростає в 2011р.-1631 чол., 2012р.-1814 чол., 2013р.- 

1831 чол., можна зробити висновки,що все ж таки науковий потенціал в України не є настільки в 

критичному стані[2]. 

Перед нами постає питання інвестування освіти як головного фактору, який формує людський 

капітал, для подальшого розвитку інновацій. Не можна не звернути увагу на такий фактор, як ризик 

повернення інвестування, оскільки не завжди студенти можуть реалізувати себе в даній сфері науки, 

а більшість з них зовсім не працює по спеціальності. В такому випадку державне інвестування,яке 

було здійснене в людський капітал, а саме в студента, - несе втрати. Причинами є те, що ринок праці, 

наприклад, в Україні, не може забезпечити достатню кількість робочих місць, низькі рівень 

заробітної плати, а також перенасичення його тими чи іншими видами професії. Потрібно 

стимулювати, створювати якомога більше фондів для підтримки талановитої молоді, співпрацювати 

з іноземними вищими навчальними закладами. Таким чином, держава наближає ризик до нуля і 

впевнена в повернені капіталовкладень.  

Отже, фінансування освітньої сфери повинно бути основою інноваційного напрямку розвитку 

нашої економіки. Інвестування в інноваційні розробки освіти – одна із вагомих запорук прогресу 

людського капіталу, економіки держави і інновацій. 

 

1. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. Управління трудовим потенціалом 

- Навч. посіб.[електронний ресурс] — К.: КНЕУ, 2005. Режим доступу: buklib.net/books/21930/ 

2. Режим доступу: ukrstat.gov.ua [електронний ресурс].  
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

В умовах реформування української економіки виникла проблема пошуку напрямків активізації 

інноваційної діяльності — прийняття відповідних законів, надання пільг, створення приватного 

капіталу, стимулювання припливу в науку талановитої молоді, оновлення наукових кадрів. Це 

зумовлено тим, що масштаби інноваційної діяльності в Україні згортаються. 

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інноваційна діяльність − одна з 

форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу [2]. Зважаючи на це, доцільно зауважити, що 

доки питання інноваційної діяльності не буде розглянено відповідно до її реальної цінності, доти 

країна не в змозі буде забезпечити конкурентоспроможність продукції, а отже шлях до 

економічного зростання, оскільки розвиток такої діяльності є одним із найголовніших передумов 

формування національної економіки. 

Інвестиції й інновації — дві нерозривно пов'язані сфери економічної діяльності, які в сучасних 

умовах далеко не є стратегічними напрямками функціонування вітчизняних підприємств. Зважаючи 

на сучасну економічну ситуацію, вихід з такого становища пов’язаний з інноваційно-інвестиційним 

розвитком, при цьому відновлення основного капіталу на конкурентоспроможній основі 

неможливо. Таким чином, капітальні вкладення без інновацій не мають сенсу, оскільки безглуздо 

відтворювати застаріле обладнання, що не користується попитом і якому властиві високі витрати 

ресурсів, а отже, й інновації без капітальних вкладень нереальні [1]. 

Інновації є однією з форм інвестування, а інвестиції, в свою чергу, – одним із найголовніших 

засобів, що дозволяють забезпечити вихід економіки з кризи та підвищити якісні показники 

господарської діяльності. Розвиток інноваційної діяльності в Україні дозволить значно підвищити 

рівень інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес 

оновлення виробництва тощо. Проте в сучасних умовах рівень інноваційної активності залишається 

дуже низьким. Головною проблемою такої ситуації є обмеженість вкладу грошових ресурсів, 

недостатнє стимулювання інноваційної діяльності на державному рівні, а також нехтування 

впровадження інновацій на підприємствах, що є необґрунтованим, оскільки таким чином можна 

здійснити суттєві вдосконалення без значних матеріальних та організаційних витрат. 

Отже, існує реальна необхідність створення сприятливих умов як для активізації інноваційної 

діяльності, підтримки вітчизняних виробників, так і залучення інвестицій. Доцільно зауважити, що 

тільки дотримуючись принципів оптимального інвестування в інноваційні процеси Україна 

прямуватиме до економічного зростання.  

 

1. Гриньова В.М. Інвестування: підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. 

– К.: Знання, 2008. – 452 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pidruchniki.ws/ 15840720 

/investuvannya/investuvannya_-_grinova_vm 2. Інноваційний менеджмент: інноваційна діяльність 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : library.if.ua/book/4/465.html 3. Управление инновациями: 

В 3-х кн. Кн. 3: Базовые компоненты управления инновационными процессами: Учеб. пособ. / Под 

ред. Ю.В. Шленова. – М.: Высш. шк., 2003. – 240 с.  
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ПОСТРАДЯНСЬКА СИСТЕМА ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК СУЧАСНА ПРОБЛЕМА 

ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Вирішення більшості проблем національної економіки держави як цілісного економічного 

організму залежить від діяльності кожного окремого підприємства. Розбудова інноваційної моделі 

розвитку національної економіки України в розрізі регіонів і галузей є стратегічно важливим 

завданням, від вирішення якого залежить не тільки стан економіки,а й можливість її модернізації, а 

також ефективність залучення в світовий поділ праці. Україна потребує іноземних інвестицій, а 

іноземні інвестори хочуть вкладати свої кошти в нашу державу і мають на це певні причини, серед 

яких: наявність значних ринків збуту; наявність дешевої робочої сили; сприятливе стратегічне 

розміщення. Значний територіальний розподіл природних, економічних та соціальних умов зумовив 

значні територіальні відмінності у структурі, механізмах й активності інвестиційної діяльності в 

регіонах України 

Головною проблемою на шляху інноваційного розвитку стає те, що Україна сьогодні 

знаходиться в дуже складному становищі. Причиною цьому є пострадянська система ділового 

адміністрування, яка розглядала стабільність організаційних структур, форм та методів управління 

в якості найбільш важливої передумови ефективності. Кошти, що виділяються на проведення 

наукових досліджень та впровадження їх результатів, спрямовуються переважно на удосконалення 

вже існуючих продуктів та технологічних процесів, виробництво яких базується на вже засвоєних і 

безнадійно застарілих технологічних принципах. Внаслідок цього всі галузі економіки виявилися 

нежиттєздатними та цілковито втратили свою конкурентоспроможність.  

Для того щоб вирішити дану проблему в інноваційній діяльності України необхідно провести 

ряд рішучих дій на всіх рівнях. Проте, перш за все, необхідно дати зрозуміти людям, які задіяні в 

даній сфері, що це дійсно необхідно для розвитку економіки шляхом створення організацій та 

проведенню семінарів і конференцій по інноваційним і науково-технічним питанням, адже 

взаємодія органів державної та місцевої влади, суб’єктів господарювання регіону при формуванні 

інноваційної політики припускає координацію діяльності всіх органів влади, регіональних центрів 

з питань економіки, промислової політики, інноваційної й інвестиційної політики, науково-

технічного розвитку,а також спільна робота із громадськими організаціями, галузевими 

профспілками. Спільна робота усіх органів влади повинна забезпечити такі умови: сприяння 

впровадженню інноваційних технологій і випуску інноваційних продуктів на підприємствах 

кожного окремого регіону; формування трансферу технологій; реалізація регіональних програм 

підготовки й перепідготовки кадрів; сприяння впровадженню інноваційних проектів 

підприємствами регіону; забезпечення економічної безпеки суб'єктів інноваційної діяльності 

регіону; проведення моніторингу інноваційної діяльності в регіоні; удосконалювання тарифної 

політики для підприємств і організацій регіону, що здійснюють інноваційну діяльність тощо.  

На мою думку реалізація та адекватне дотримання вищеописаних умов зможе забезпечити 

стрімкий розвиток економіки України та віддалення від пострадянської системи ділового 

адміністрування,що заважає розвитку інновацій в окремих галузях економіки та нераціональне 

розподілення фінансів, що інвестуються. Розробка актуальних та прибуткових проектів збільшить 

кількість інвесторів.  
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ 

 

Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку України показує, що на інноваційний режим галузей 

економіки визначальний вплив має індустрія інформаційних технологій (ІТ) та програмного 

забезпечення (ПЗ).  

До основних характеристик ПЗ відносять: вартість ПЗ, якість, надійність, повнота задоволення 

вимог споживачів, захист ПЗ, обсяг потрібної оперативної пам’яті та ін. [1]. Зростання 

функціональних можливостей ПЗ збільшує час розробки та фінансові втрати і потребує розвитку 

методів точного прогнозування, або оцінки на ранніх етапах, кінцевої вартості ПЗ. Існує багато 

методів і моделей оцінки вартості ПЗ, їх можна поділити на дві великі групи – алгоритмічні та 

неалгоритмічні (параметричні та непараметричні) [2]. Основою алгоритмічних методів є 

математичні моделі (дисперсійний та кореляційний аналіз), що призводить до передбачуваності та 

повторюваності їх результатів. Прикладами таких моделей є SLIM i COCOMO [3]. 

До неалгоритмічних методів оцінювання вартості ПЗ відносять експертну оцінку, оцінку за 

аналогією, Price-to-win, оцінку за Паркінсоном. Основою моделі оцінки вартості є одна або декілька 

функцій, які описують залежність між характеристикою проекту і витратами на його реалізацію. 

Науковці поділяють моделі за такими ознаками: 1) за типом використовуваних функцій [4]: лінійні; 

мультиплікативні; степеневі; 2) за використанням історичних даних:емпіричні;аналітичні.  

Найбільш використовуваними та чітко документованими моделями на сьогодні є універсальна 

модель СОСОМО (степенева, емпірична) та модель Lawrence Putnam (cтепенева, аналітична) [3]. 

Суттєвим недоліком деяких параметричних методів є низька точність оцінки, найбільш вірогідною 

причиною даної проблеми здебільшого є статистичні похибки. Сьогодні найоптимальнішим є такий 

підхід до калібрування алгоритмічних (параметричних) моделей як підвищення точності 

результатів оцінки ПЗ шляхом зменшення кількості параметрів моделі. Уникнення ефекту 

нестабільності результатів і систематичної похибки оцінки досягається за допомогою поєднання 

різних статистичних методів [3]. В результаті створені моделі забезпечують високу точність, низьку 

мінливість і низьку тенденційність вихідних даних. 

В умовах бурхливого розвитку ІТ індустрії гостро постає проблема оцінювання вартості ПЗ, 

зокрема точності та мінливості вихідних даних, для вирішення якої необхідно застосовувати 

калібрування загальної моделі шляхом зменшення кількості параметрів початкової моделі, що 

суттєво покращить точність та повторюваність результатів. 

 

1. Говорущенко Т.О. Дослідження відомих моделей оцінювання характеристик програмного 

забезпечення / О.Т. Говорущенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 

1. – С. 117-121. 2. Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств 

[Текст] : монографія / Н.О.Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 328 с. 

3. Баценко Д.В. Метод калібрування моделі СОСОМО шляхом редукції основного рівняння. / 

Д.В. Баценко // Оцінка витрат та вартості програмного забезпечення. – Інженерія програмного 

забезпечення. – 2011. – №5. – С. 16-24.4.Струбицький П.Р. Програмна інженерія / 

П.Р. Струбицький, О.В. Бондар. – Навч. пос. – Тернопіль: ТАНГ, 2004 – 430 с.  
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Галузь фармацевтики на сьогоднішній день є однією з найдинамічніших та найперспективніших 

напрямів економіки. За останні роки виробництво фармацевтичних товарів стрімко зростає. "IMS 

Market Prognosis" прогнозує щорічний приріст фармацевтичного ринку на 3-6% до 2017р. 

Найбільше зростання спостерігається в Індії, Китаї, Бразилії та Росії, які займають більше 13% 

обсягу світового фармацевтичного ринку і забезпечують приріст більш, ніж на 32%. Якщо 

розглядати регіони, то найбільш домінантними є Північна Америка, Європа та Японія [1]. Україна 

займає друге місце по обсягу фармацевтичного ринку серед країн СНД (35,8 млрд. дол). Експорт 

становить 251,5 млн. дол., а імпорт - 3,099 млрд. дол. (за звітом 2013року). 

Основними напрямами експорту фармацевтичної продукції українських виробників є, в 

основному, країни пострадянського простору. Серед Європейських країн основними є: Німеччина 

та Словаччина. Частка всього експорту фармацевтичної продукції України у вищеперераховані 

країни складає понад 93%. За підсумками 2009-2013 років спостерігалося збільшення обсягу 

імпорту фармацевтичної продукції в Україну. Але в 2014 році спостерігається протилежний процес, 

бо у зв’язку з політичною ситуацією в країні та девальвацією гривні зменшується купівельна 

спроможність заробітної плати і відбувається зменшення споживання ліків на 5-7%. Якщо 

порівнювати з європейським рівнем, то споживання на душу населення є на порядок нижчим і 

становить 80 дол., тоді як в ЄС цей показник становить 1115 дол., а у США - 120дол., і при цьому 

вартість фактично одержаних препаратів в 14 разів більша. В Україні показник реімбурсації 

дорівнює 20%, а в країнах Європейського союзу - 75-90%. Різницю покриває держава [2]. Україна 

перебуває в залежності від закордонних виробників лікарських субстанцій на 80%, медпрепаратів - 

на 70%. 

Основною проблемою України на шляху здійснення експорту на ринки розвинених країн світу 

та його збільшення є обов'язкова відповідність лікарських засобів вимогам GMP (належна 

виробнича практика). Впровадження стандартів GMP дозволить національним фармацевтичним 

підприємствам значно розширити географію експорту лікарських препаратів, збільшити 

конкурентоспроможність та розпочати процедуру їх реєстрації відразу у 25 країнах Східної Європи, 

Прибалтики, Південно-Східної Азії, Центральної та Північної Африки [3].  

Роблячи висновок, можна сказати, що Україні для покращення свого положення на 

міжнародному ринку потрібно виконати ряд вимог: ввести систему обов'язкового страхування 

населення; розвивати фармацевтичний сектор економіки для забезпечення власних громадян 

якісними ліками; продовжувати впроваджувати систему GMP - стандартів, що забезпечить вихід 

продукції на нові ринки; розвивати систему реімбурсації тощо. 

 

1. IMS Health Market Prognosis: "The global use of medicines: outlook through 2017", Sep 2013. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: imshealth.com/ deployedfiles/imshealth/Global /Content/ 

Corporate/IMS%20Health%20Institute/Reports/Global_Use_of_Meds_Outlook_2017/IIHI_Global_Use_

of_Meds_Report_2013.pdf 2. Baker Tilly: "Огляд фармацевтичного ринку України" - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : bakertilly.ua/ru/news/id616 3. Т.Овчаренко Механізми впровадження 

міжнародних стандартів GMP у фармацевтичний сектор економіки України. /Т.Овчаренко, 

В. Єрмолаєва //Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка.:К. - 2009. - С. 90-93  
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ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Інвестиції відіграють дуже важливу роль в розвитку економіки будь-якої країни світу, Україна в 

даному випадку не є винятком. Для того, щоб країна стала привабливою та отримала визнання на 

міжнародному ринку, необхідно, в першу чергу, встановити цілі розвитку та їх пріоритетність. 

Завдяки залученню коштів до виробництва – збільшуються його обсяги, модернізуються засоби, а в 

межах країни підвищується рівень ринкової конкуренції, платіжний баланс, розвивається 

інвестиційна інфраструктура. Інвестори визначають доцільності розміщення коштів в країнах світу 

даючи оцінку інвестиційному клімату. Підготовка до підписання Україною Угоди про Асоціацію з 

ЄС спричинили зростання індексу інвестиційної привабливості у 3-му кварталі після майже 

дворічних стабільно низьких експертних оцінок. Те, що ці очікування бізнесу не справдилися, 

призвело до суттєвого падіння індексу у 4-му кварталі до найнижчого рівня за всю історію його 

вимірювання – до 1,81. Очікування на перший квартал 2014 року є також негативними, експерти 

вважають, що інвестиційний клімат в Україні буде й далі погіршуватися [1]. За всю історію 

вимірювань, вперше, експерти практично не називали позитивних змін у інвестиційному кліматі. 

Варто зазначити, що індекс інвестиційної привабливості враховує оцінку роботи органів влади, 

відкритості суспільства, підготовки і проведення реформ, антикорупційних дій влади, а також 

включає оцінку судової системи, процесів у податковій і митній сферах, земельних відносин й 

валютного регулювання.  

У 4 кварталі сталася негативна подія – відмова України від підписання Угоди про Асоціацію. 

Про це засвідчило більше 50% експертів, відмічаючи також негативні наслідки цього. Позитивні 

зміни в законодавстві, управлінні та державному регулюванні щодо ведення бізнесу неможливі без 

глибокої участі бізнес-спільноти, як основної зацікавленої сторони. Ось чому бізнес-лідери 

об'єднують зусилля з метою підтримання постійного діалогу з урядом і інформування щодо 

проблемних питань для бізнесу. Крім того, Асоціація виходить за рамки відображення ситуації і 

безперервно працює пліч-о-пліч з представниками влади, надаючи конструктивні пропозиції з 

використанням європейської практики та досвіду компаній-членів [3]. Український уряд вже вивчив 

пропозиції Асоціації щодо скасування перешкод для інвестицій в Україну і поклав їх в основу своєї 

роботи щодо покращення інвестиційного клімату. Відтепер, використовуючи Індекс інвестиційної 

привабливості, компанії-члени Асоціації матимуть додаткову можливість висловити свою позицію 

перед державними органами влади щодо інвестиційної привабливості країни та поділитися своїми 

оцінками з потенційними інвесторами[4]. 

 

1.Аналіз індексу інвестиційної привабливості в Україні, за дослідженням ЄБА 2008-2013 (IV 

квартал) - [Електронний ресурс].- Режим доступу: infolight.org.ua/content/analiz-indeksu-

investiciynoyi-privablivosti-v-ukrayini-za-doslidzhennyam-ieba-2008-2013-iv-kvartal 2. Індекс 

інвестиційної привабливості - [Електронний ресурс].- Режим доступу: eba.com.ua/ uk/about-

eba/indices/investment-attractiveness-index 3.Державна підтримка інвестиційної діяльності - 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: pidruchniki.com/1083060138410/ ekonomika/derzhavna 

_pidtrimka_investitsiynoyi _diyalnosti4 4. Інвестиційна привабливість України виросла до 

історичного максиму [Електронний ресурс].- Режим доступу: liber.onu.edu.ua/opacunicode/ 

index.php?url=/notices/index/IdNotice: 562925 /Source:default.   
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ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ БЕЗДРОТОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 

 

Весь світ має змогу отримувати дані, інформацію, обмінюватися повідомленнями, висвітлювати 

свої думки, тримати контакт, за допомогою телекомунікаційних технологій. Значного розвитку 

набувають бездротові технології, котрі дають змогу в будь-якій точці отримувати та обмінюватися 

інформацією незалежно від стаціонарного спеціалізованого місця. Результатом технологічного 

прориву у сфері телекомунікацій став бездротовий інтернeт - швидший та дешевший ніж його 

кабельні аналоги. Коли більшість країн вже давно користується мобільним 3g і 4g та впроваджує 

новітній стандарт 5g з швидкістю 10 Гб/сек, Україна користується застарілим 2g стандартом. 

Поглянувши на карту поширення мобільного зв’язку на ресурсі Opensignal.com (рис.1) Україна 

виглядає білою вороною з поміж усіх країн Європи на рівні країн Азії чи Африки[1]. 

 
Рис.1 Інформація про поширення мобільної мережі 

В нашій державі є ряд компаній котрі мають ліцензії на 3g інтернет. До фірм, які надають послуги 

за CDMA-стандартом (стандарт, який в основному використовують мобільні модеми): 

«Інтертелеком», «PEOPLE.NET», «CDMA.UA», «МТС», «Київстар» тощо. Єдиною компанією, що 

надає послуги 3g інтернету під стандартом UMTS, котрий дозволяє будь-якому смартфону чи 

планшету використовувати швидкісний доступ та якісний зв’язок, є ПАТ «Укртелеком» під 

брендом «ТриМоб». Група «СКМ» володіє мобільним оператором life, злиття з яким привело б до 

дуже вигідного становища на ринку мобільного зв’язку для підприємства, але чомусь це по дивним 

причинам не відбулось. Зважаючи на позитивні характеристики для користувачів, 3G несе ряд 

переваг для інноваційної діяльності та економіки країни в цілому. Світовий досвід впровадження 

телекомунікацій стверджує, що зростання інвестицій у широкосмуговий зв’язок на 10% підвищує 

середньорічні темпи зростання ВВП до 0,7 %, 1000 користувачів широкосмугового Інтернету 

створюють 88 нових робочих місць, а збільшення проникнення широкосмугового Інтернету на 10 

% підвищує ВВП на 1%. Підвищення швидкості широкосмугового Інтернету вдвічі збільшує ВВП 

на 0,3%. 

За попередніми підрахунками кошти, які надійдуть до бюджету країни за результатами 

впровадження 3G, можуть скласти більше 4,5 млрд. грн., а саме: вартість ліцензій на використання 

зв’язку становитиме близько 3 млрд. грн., а плата за експлуатацію радіочастот становитиме 1,7 

млрд. грн. за рік. Це також надасть значне фінансування військової конверсії в оборонному 

відомстві РЛС і радіорелейних станцій. Крім того, впровадження технології зв’язку 3G сприятиме 

залученню додаткових інвестицій в країну, створенню нових робочих місць, зростанню ВВП [2]. 

 

1. 3G and 4G cell coverage map [Електронний ресурс].- Режим доступу: opensignal.com 2. Прес-

служба Президента України. стаття «Впровадження 3G зв’язку сприятиме зростанню 

економіки» [Електронний ресурс].- Режим доступу: president.gov.ua/news/30840.html.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДЕФІЦИТУ ПРАЦІВНИКІВ ІТ-СФЕРИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Україна вже зараз відчуває суттєвий дефіцит кадрів у ІТ-галузі. Але порівняно з країнами ЄС чи 

США для нашої країни ця проблема поки-що не набула таких серйозних масштабів. Дослідження 

показують, що понад 95% з 2000 найбільших підприємств укладають багатомільйонні угоди з 

аутсорсингу ІТ-послуг, що дозволяє ефективніше використовувати фінансові та людські ресурси 

[1]. За даними українського інформаційного агентства «Наголос» IT-фахівці - друга за значимістю 

та швидкістю розвитку галузь, що забезпечує функціонал майже всіх процесів у сучасному світі [5]. 

Очікується, що у 2015 році кількість нових у робочих місць в Україні у сфері ІТ досягне 168,5 тис., 

із них 106 тис. в ІТ-експорті, 62,5 тис. - на внутрішньому ринку. Усього в галузі інформаційних 

технологій в Україні буде задіяно 350 тис. фахівців (в експортному сегменті - близько 125 тис. осіб, 

на внутрішньому - близько 225 тис.) [1]. 

 Говорячи про дефіцит фахівців у сфері ІТ-технологій, мають на увазі дефіцит висококласних 

спеціалістів: аналітиків, розробників ІТ-продуктів, програмістів крупних банків, тестувальників, 

інколи адмінів та техрайтерів. Зараз у світі приблизно 18,2 млн. айтішників. До 2019 року їх 

кількість може зрости на 45% - до 26,4 млн. До 2018 року Китай матиме майже1,9 млн. програмістів, 

а Росія – близько 1,3 млн. Разом з цим, кількість ІТ-фахівців в Україні на початок року становить 

близько 250 тис. чоловік, причому 40 тис. із них є сертифіковані висококласні спеціалісти на ринку 

ІТ-послуг, що створюють конкурентоспроможну експортоорієнтовану продукцію [3]. Очікується, 

що до 2018 року Індія наздожене США за кількістю програмістів. На сьогодні США все ще є 

світовим лідером в ІТ, маючи в розпорядженні 3,6 мільйони розробників, тоді як в Індії їх усього 

лише 2,75 млн. Прогнозується, що у 2018 році кількість індійських програмістів збільшиться до 5,2 

млн. проти 4,5 млн. американських. Державою здійснюється формування та упровадження 

принципу технологічної нейтральності як рівного ставлення з боку держави до вибору державними 

органами при реалізації ними владних повноважень ІТ з метою забезпечення справедливої 

конкуренції[2]. 

Отож, Україна має потенціал для створення власного програмного продукту. Для цього ми 

рекомендуємо розробити умови для створення в ІТ-сфері конкурентного середовища із прозорими 

правилами гри для всіх учасників, надати чіткі гарантії захисту прав інвесторів. Вважаємо за 

необхідне налагодити сталі інтеграційні зв’язки з світовими ІТ-корпораціями та університетськими 

центрами тощо [4]. 

 

1. Exploring Ukraine - IT-Outsourcing Report 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

bughuntress.com/files1/Exploring-Ukraine-IT-Outsourcing-Industry-2012.pdf. 2. Программа розвитку 

сфери інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Проект / Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/%20 3. Семиноженко В.П. Зростання дефіциту 

ІТ-спеціалістів у світі - стимул нарощувати їх підготовку в Україні [Текст] /В.П. Семиноженко // 

прес-служба державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації.-2014. 4. Гнатюк 

Л.С Актуальні питання та перспективи кадрового забезпечення ІТ-сфери в Україні [Аналітична 

записка/ Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України] Відділ 

досліджень інформ. суспільства та інформаційних стратегій.-2013. 5. Інформаційне агентство 

«Наголос» nagolos.com.ua.  
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СУТНІСТЬ «ВУГЛЕЦЕВИХ КРЕДИТІВ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Вуглецеві кредити є важливим інструментом у протидії глобальному потеплінню та змінам 

клімату. Вуглецеві кредити, продаються на міжнародних вуглецевих ринках і дають прибуток 

власникові проекту. Особливістю вуглецевих проектів є те, що вони можуть бути реалізовані як 

промисловими підприємствами, так і природоохоронними об’єктами або сільськими чи лісовими 

господарствами. 

Вуглецевий ринок контролюють Рамкова (Обмежувальна) конвенція (РК) ООН та Кіотський 

протокол. РК ООН про зміну клімату була прийнята в червні 1992 року на Світовому саміті в Ріо-

де-Жанейро і введена в дію в березні 1998 року. Головною метою Конвенції є "стабілізація 

концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, що запобігає небезпечному антропогенному 

втручанню в кліматичну систему." Конвенція не містить кількісних зобов'язань, тому для їхнього 

визначення розроблено додатковий документ - Кіотський протокол (міжнародна угода про 

обмеження викидів в атмосферу парникових газів). На сьогоднішній день підписала та ратифікувала 

протокол 191 країна [1], в тому числі більшість промислово розвинутих країн, крім США, які 

підписали, але не ратифікували угоду. Ним було узгоджено, що країни-учасниці зобов'язані 

зменшити середньорічні обсяги викидів парникових газів в період 2008–2012 рр. в середньому на 

5,2% (у порівнянні з 1990 р.). Окреме зобов'язання щодо їх зниження взяли Японія - на 6%, США - 

на 7% та ЄС - на 8%.  

Вуглецеві кредити і вуглецеві ринки є складовою частиною національних і міжнародних спроб 

зменшити зростання концентрації парникових газів (GHGs). Один вуглецевий кредит дорівнює 

одній метричній тонні вуглекислого газу, або на деяких ринках, еквіваленту діоксиду вуглецю газів 

[2, 3]. Ці вуглецеві offsetters купують кредити від інвестиційного фонду або компанії з розробки 

вуглецю. Покупці і продавці можуть також використовувати біржову платформу для торгівлі, таку, 

як Carbon Trade Exchange [4]. 

Вуглецевий кредит - це такий же товар, як залізо чи нафта, а ринок таких кредитів - один з 

найдинамічніших у світі. Його обсяг в 2007 році досяг $ 68,1 млд., збільшившись в два рази в 

порівнянні з 2006-м. З них приблизно $ 200 млн - добровільні карбонові кредити, подібні тим, що 

купує будь-яка людина. Карбоновий кредит перетворюється на затребуваний товар і досягне $ 1 

трлн у найближчі десять років та стане найбільшим на Землі, випередивши навіть ринок сирої 

нафти.  

Ряд вуглецевих ринків перебувають лише на стадії формування - в 2013 році такий ринок 

відкривають Австралія. Японія, Південна Корея, Туреччина, ряд штатів Канади і США також 

розробляють подібні системи. До запуску вуглецевих ринків готуються і сім китайських регіонів. 

Китайський уряд також оголосило про плани можливої співпраці з низкою штатів США, також 

запускаючих регіональні вуглецеві ринки - в рамках двосторонньої торгівлі. У Німеччині показник 

виробництва енергії за рахунок вітру і сонця досяг 14%, в Данії - 20%, Китай отримує таким чином 

7%. 

 

1. «Kyoto Protocol: Status of Ratification» [Електронний ресурс] – Режим доступу: webcitation.org 

2. "Carbon Credit". Collins English Dictionary. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

collinsdictionary.com 3. "Investment Dictionary". [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

epa.vic.gov.au 4. "Making Kyoto work:data, policies, infrastructures".[Електронний ресурс] – Режим 

доступу: unfccc.meta-fusion.com.  
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Вітчизняні та зарубіжні вчені достатньо багато уваги приділяють вивченню та аналізу 

інноваційно-інвестиційної політики України як фактора забезпечення економічної стабільності. Але 

незважаючи на попередні дослідження, питання стану та розвитку інноваційно-інвестиційної 

політики України залишається відкритим для нових дискусій. Адже, до цього часу в країні не існує 

стійкої законодавчої бази, яка б забезпечила сприятливий інвестиційний клімат і розвиток 

наукового потенціалу держави. Сучасна державна інноваційна політика – це сукупність науково-

технічних, виробничих, управлінських, фінансово-побутових і інших заходів, пов`язаних із 

просуванням нової чи поліпшеної продукції на ринок збуту. Вона торкається всього соціально-

економічного середовища, включаючи виробництво, банки, науково-технічні кадри, рівень 

науково-технічної грамотності населення країни[1]. 

Інноваційна діяльність тісно пов`язана з інвестиційною, тобто сукупністю практичних дій 

громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій. Проблема співвідношення і 

взаємозв’язку інновацій та інвестицій взагалі вимагає окремого аналізу. Як правило, саме інвестиція 

є безпосереднім носієм інновації, отже, реалізація інноваційної політики в несприятливому 

інвестиційному кліматі практично неможлива. Між тим теоретично інновація без інвестиції також 

може мати місце, зокрема, поліпшуюча інновація може бути здійснена в організаційно-збутовій, і 

навіть у технологічній сфері – у вигляді інвестицій у людський капітал, або у сферах інформаційного 

чи інфраструктурного забезпечення. Таким чином, саме в ресурсно-дефіцитній економіці з 

ознаками несприятливого інвестиційного клімату особливо важливою є виважена стимулююча 

політика держави в інноваційній сфері [3]. Загалом, об’єм іноземних інвестицій зріс від 5,09 млн. 

грн. у 2006 році до 1336,1 млн. грн. на січень-червень 2014 року. А всього з 0,148 млрд. грн. до 86,86 

млрд. грн.[4]. В Україні в процесі ринкової трансформації економічної системи в основному 

створено законодавчі передумови для переходу на інноваційну модель розвитку. Однак чинні 

закони характеризуються слабким взаємозв’язком, фрагментарністю, а часом і суперечливістю 

окремих положень. Це є причиною того, що сьогодні ще дуже багато процесів, пов’язаних із 

переходом до інноваційної моделі розвитку, носять в основному спонтанний і малокерований 

характер [2]. Допоки ці питання залишаються невирішеним, будь-які спроби мотивувати 

господарюючі суб’єкти до ведення інноваційної діяльності є безплідними.  

Для кардинальних змін у інвестиційній політиці потрібні кардинальні зміни у фінансовій системі 

країни. Необхідна направлена програма на зниження відсоткової ставки НБУ, а також, пільги для 

розвитку інноваційної діяльності на території України. В цілому, треба покращити бізнес клімати 

країни та стабілізувати економічна становище, що безумовно стане першим великим кроком до 

продуктивної та стабільної інвестиційно-інноваційної політики нашої держави. 

 

1. Чучіна І.М. Інноваційно-інвестиційна політика України в умовах ринкової економіки // Вісник 

КДУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2010 (61). Частина 1. 165-166. 2. Л.В. Лебедева 

Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування. – 2012. 

– С. 6-7. 3. Геєць В.М. Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над 

прочитаним) / В.Геєць, А. Гриценко // Економіка України. - 2012. - № 3. - С. 4-24. 4. ukrstat.gov.ua.  
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АНАЛІЗУВАННЯ ОСНОВИХ ПРОБЛЕМ, ЩО СТОЯТЬ ПЕРЕД ІТ-ПІДПРИЄМСТВАМИ У 

КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Аналізуючи ринок України, на сьогоднішній день, важко знайти більш конкурентоздатну і 

перспективну галузь економіки ніж ІТ. За даними Державного комітету статистики, рівень 

виробництва ПЗ (програмного забезпечення - далі) в останні роки оцінюється в мільйони, максимум 

десятки мільйонів гривень, при цьому обсяги ПЗ, що йдуть на експорт обчислюється щонайбільше 

одиницями мільйонів гривень[1]. Для порівняння можна навести статистичні дані софтверної 

індустрії Індії – однозначного лідера офшорного програмування. 

Країна має амбіційні плани розширити експорт ПЗ з Індії до 2014 р. до 50 млрд. доларів.За 

останні п'ять років обсяг виробленого (і експортованого) Індією ПО виріс на 55%, хоча в усьому 

світі цей показник збільшився в середньому на 20%. Тоді як ринок ПЗ Індії займає лише 2% світової 

софтверної індустрії, внесок Індії в світовий експорт досягає 16,5%, в 2003 р. планується довести 

результат до 23%, а до 2015 г. - до 50% [2]. Щодо України, то тут існує велика кількість груп 

розробників ПЗ, які надають перевагу залишатись в тіні. За даними Української Асоціації 

виробників ПЗ, сьогодні в Україні нараховується приблизно 240 компаній, що так чи інакше 

займаються розробкою ПЗ, і більшість компаній розташовані в Києві, а також у таких містах, як 

Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків і ін. [3]. На сьогоднішній день основною і, напевно, 

єдиною причиною, яка змушує залишатись програмістів в тіні, і тим самим унеможливлює розвиток 

галузі, є непомірно високий рівень оподаткування, що робить вигіднішим не виходити на легальні 

ринки [4].  

Ще однією проблемою України на шляху розвитку ІТ-підприємств та їх активного виходу на 

зовнішній ринок є відсутність правового поля для врегулювання дій на ринку виробництва ПЗ. 

Варто згадати відсутність чіткого і, що головне, дієвого законодавства про інтелектуальну 

власність. Наразі українські виробники мають небагато стимулів для розробки масового ПЗ і його 

випуску в Україні, тому що майже весь потенційний прибуток потрапляє до сучасних флібустьєрів 

інформаційних морів. 

На нашу думку, для ефективного росту галуззі, необхідно звернути увагу на такі напрямки: 1. 

Зовнішній;створення пільгових умов для надходження інвестицій в сферу ПЗ і виведення реальних 

спеціалістів з тіні – особливо для виробництв, що відправляє програмне забезпечення на експорт; 

розроблення прозорого і дієвого законодавчо-правового комплексу заходів та нормативно-правових 

актів, що врегульовував би інвестиційну діяльність в цілому. 2. Внутрішній: створення технопарків 

– своєрідних анклавів, які мобілізували б потенціал галузі і забезпечили більш динамічний розвиток 

сектору; модернізувати систему підготовки спеціалістів в сфері інформаційних технологій. 

 

1. Доповідь замісника голови Держкомзв’язку та інформатизації Олександра Баранова 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: cacds.org.ua/pubu/1031d.html. 2. Индия - IT-гуру нового 

века? [Електронний ресурс].-Режим доступу: cnews.ru/comments/2000/11/28/ content1.shtml. 

3. Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс].-Режим доступу: 

niss.gov.ua/cacds/archgiveu/jovten2000/1031d.html. 4. Александр Брамс «Программистов и капиталы 

выведут из тени» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ain.com.ua/comments/ 

2001/09/11/248.html.  
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Процеси глобалізації світової економіки не могли і не зможуть пройти повз Україну, ні її 

фінансово-банківську систему, особливо з огляду на відкритість вітчизняної економіки. Останнє 

означає, що більшість позитивних і негативних явищ зовнішнього світу буде «імпортуватися» в 

нашу країну з відповідними наслідками. Активна участь України у світовій торгівлі, а також 

спрямованість на поглиблення міжнародної фінансової співпраці визначена її промисловим 

потенціалом та вигідним економіко-географічним розташуванням.  

Присутність у банківській системі України банків з іноземним капіталом відповідає інтересам 

розвитку національної фінансової системи тощо. Водночас існують серйозні фінансові та 

економічні ризики швидкого зростання частки іноземного банківського капіталу, пов’язані з 

можливою втратою суверенітету в сфері грошово-кредитної політики тощо [1]. Процеси 

глобалізації та євроінтеграції сприяли тому, що в Україні прихід іноземних банків відбувався 

шляхом створення представництва, купівлі, злиття чи поглинання вітчизняних банків [2]. Динаміка 

прибутковості банківського сектору за 2007-01.06.2014 рр. вказує на те, що негативним фактором, 

який зупиняє іноземних інвесторів є тенденція до збитковості, яка, за винятком вітчизняних банків 

2012-2013 рр., зберігається й до сьогодні внаслідок неплатоспроможності позичальників, інфляції 

та волатильності реального валютного курсу. Внаслідок цього банки з іноземним капіталом 

утримують прийнятний рівень фінансової стійкості з використанням фінансової допомоги 

материнських структур. Збільшення активів українських банків у 2012-01.06.2014 рр. на 260849 

млн. грн. забезпечено за рахунок українських інвесторів, що свідчить про зменшення значимості 

іноземних інвестицій для розвитку банківського сектору [3]. Так, якщо за 2005-2008 рр. загальна 

вартість зобов’язань перед нерезидентами зросла більше ніж в 10 разів, то у 2013-01.06.2014 рр. це 

відбувається знову, хоча й дещо повільнішими темпами. Крім того, відновлюється база іноземних 

депозитів, яка за 5 місяців 2014 р. зросла на 13%, що становить лише 80% їх вартості докризового 

рівня [4]. 

Узагальнюючи все сказане вище зазначимо, що банківська система України є 

інтернаціоналізованою. Більшість іноземних банків, які виходять на вітчизняний ринок є 

європейськими, а іноземний капітал займає дедалі більше місце в банківській системі. Тому слід 

звернутим увагу на те, що це призводить до появи, як нових можливостей, так і до серйозних 

фінансових та економічних ризиків. Необхідно сформувати механізм допуску іноземних банків, 

який полягає у контролі за процесом входження на національний ринок тільки надійних і 

міжнародно-визнаних іноземних банків та оцінити ризиковість такого процесу. 

 

1. Іноземний капітал у банківській системі України. [Електронний ресурс] Режим доступу: 

gazeta.dt.ua/ECONOMICS/inozemniy_kapital_u_bankivskiy_sistemi_ukrayini.html 2. Каніцька О. Вплив 

іноземного капіталу на функціонування банківського сектору Україїни. [Електронний ресурс] 

Режим доступу: mev-hnu.at.ua/load/studentska_naukovo_praktichna_konferencija 3. Вплив іноземних 

інвестицій на розвиток банківської системи України.[Електронний ресурс] Режим доступу: 

spilnota.org.ua/ua/article/id-1189/ 4. Квактун О. Проблеми та перспективи залучення іноземних 

інвестицій у банківську систему України [Електронний ресурс] Режим доступу: 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/ecpros_2013_75_4.pdf  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Україна, яка входила до «тридцятки» країн світової інтелектуальної еліти, успадкувала від СРСР 

значний науково-технічний потенціал. За даними досліджень, проведених ООН на початку XXI 

століття, Україна посідала одне з перших місць у світі за кількістю наукових співробітників. Рівень 

освіченості українців перевищував середній індекс країн Східної Європи і СНД.  

У списку найбільш інноваційних країн планети, який був створений агентством Bloomberg, 

Україна опинилася на 42 позиції з 50 можливих. Інноваційність країни вимірювалася згідно семи 

критеріїв Серед них: інтенсивність дослідних і конструкторських робіт (R&D) тощо. За рівнем 

інтенсивності досліджень Україні дісталося 37 місце, продуктивності праці – 69, концентрації 

високих технологій – 47, кількості вчених – 39, продуктивності промисловості – 34, рівню освіти – 

6, а патентної активності – 17 [2]. Опираючись на вищезазначені результати можна сказати, що для 

України вкрай важливим завданням є проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств, яка набуває принципового значення. 

У наш час економіка України в багатьох аспектах залишається несприйнятливою до науково-

технічних нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке фінансування 

державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. Згідно Закону України “Про 

інноваційну діяльність”, інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоздатних товарів і послуг [1]. Активізація інноваційної діяльності можлива тільки на 

основі розвиненої системи фінансування, що покликана забезпечувати вирішення таких 

найважливіших завдань: створення необхідних передумов для швидкого та ефективного 

впровадження нововведень у всіх ланках народногосподарського комплексу країни, забезпечення її 

структурно-технологічної перебудови тощо. Суб'єктами фінансування інноваційної діяльності 

можуть бути: самостійні підприємства; промислові компанії; промислово-фінансові групи та ін. 

Основним джерелом фінансування інновацій в Україні протягом 2000-2012 рр. залишаються 

власні кошти підприємств, на частку яких у 2012 р. приходиться 63,9 % загального обсягу витрат на 

інновації, частка яких скоротилася з 79,6 %. Значними за обсягами фінансування є інші джерела, 

частка яких коливається в межах 9-46 % та іноземних інвесторів – 0,4-30 % в різні роки [3].  

Отже, сьогодні в Україні важливим залишається підвищення уваги держави та суспільства в 

цілому до рівня інноваційної діяльності, формування інноваційної культури нації, створення умов 

для формування приватно-державного партнерства. Сучасна ситуація у вітчизняній економіці 

характеризується відсутністю повного, вичерпного розуміння суспільством необхідності 

структурних реформ в економіці пов’язаних з переходом на інноваційну модель розвитку. 

 

1. Закон України “Про інноваційну діяльність” № 40-ІV від 4 липня 2002 року. 2. Інтернет-

ресурс: unian.ua/society/747508-ukrajina-pase-zadnih-u-reytingu-naybilsh-innovatsiynih-krajin-

svitu.html. 3. Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / 

А.В. Карпенко // Економічні інновації. - 2013. - Вип. 54. - С. 72-78. - Режим доступу: nbuv.gov.ua/j-

pdf/ecinn_2013_54_11.pdf  
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Міжнародне інвестування представляє собою діяльність, яка передбачає вкладання грошей за 

межі національного ринку. Такий вид фінансової діяльності має як позитивні так і негативні 

особливості. 

Інвестування закордон надає можливість вкладати гроші в динамічні міжнародні компанії, 

розвиток яких може бути швидшим, аніж розвиток вітчизняних компаній. Крім того, міжнародне 

інвестування збільшує «стійкість» інвестиційного портфеля, тобто зменшує ризик коливань 

вартості фінансових інструментів залежно від коливань національного ринку. 

Проте, також існує низка негативних особливостей пов’язаних з міжнародною інвестиційною 

діяльністю. Першою і найголовнішою з яких є коливання валютних курсів. Не менш важливою 

особливістю міжнародного інвестування є політичні, економічні та соціальні події, які важко 

передбачити і які безпосередньо впливають на фінансові ринки.  

За останні три роки інвестиційна привабливість України помітно знизилась. Згідно з данними 

Нацбанку чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2013 році скоротився більш як удвічі у 

порівнянні з 2012 роком. У 2012 році вони становили 6,013 млрд дол., а у 2013 році 2,860 млрд дол., 

коли у першому півріччі поточного року надійшло лише 660 млн. дол. [1] Безсумнівно політична 

ситуація та економічна нестабільність держави є основними чинниками, які перешкоджають 

інвесторам зробити вибір на користь вкладу грошей в українські проекти та підприємства. Попри те 

ще одними важливими факторами, які відлякують інвесторів є великий тіньовий сектор економіки 

та велика кількість законодавчих, регуляторних та адміністративних перешкод. Проте зі 

стабілізацією ситуації в країні очікується значний приплив закордонних інвестицій. 

Фінансові інновації займають велике місце у розвитку фінансово-кредитної системи світу. 

Популяризація фінансових інновацій супроводжується серйозними змінами. Ці зміни мають як 

негативний так і позитивний аспекти. З одного боку, з цими змінами кредитний ризик 

перекладається з корпорацій та інших організацій на банки. Проте з іншого боку з новими 

фінансовими інструментами зростає ефективність функціонування фінансово – кредитних ринків. 

Новинкою у сфері міжнародної інноваційної діяльності стало інноваційне фінансування. 

Інноваційне фінансування відноситься до ряду нетрадиційних механізмів залучення додаткових 

коштів для таких проектів, як мікровнески, податки, державно-приватне партнерство та ринкові 

фінансові операції. Інноваційні механізми фінансування з’явилися через необхідність досягнення 

Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), що 192 держави-члени Організації Об'єднаних Націй і 23 

міжнародні організації домовилися досягти до 2015 року.[1] Вони включають в себе скорочення 

масштабів крайньої убогості, зниження дитячої смертності, поліпшення материнського здоров'я та 

боротьби з ВІЛ / СНІДом, малярією та іншими захворюваннями, такими як туберкульоз. Попри те, 

що інноваційні механізми фінансування діють лише 3 роки, вже було залучено 2 млрд.$ [2]. 

 

1. Інформаційний сайт Національного Банку України[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

URL : bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44465 2. Інформаційний сайт ООН 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: URL : http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml.  

http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
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Секція 3. 

Економіка експортно-імпортної та митної діяльності 

 

Бень І.М. 

студ. групи ЕМЕм-11 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Кара Н. І. 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, ЩО ОРІЄНТОВАНІ НА 

ЕКСПОРТ 

 

В сучасних умовах світових інтеграційних процесів важливою складовою зовнішньої торгівлі 

України є нарощування експортного потенціалу країни та розширення кола зовнішньоторговельних 

партнерів. Для цього необхідним є встановлення тісних відносин між українськими 

товаровиробниками та їх торговельними партнерами в інших країнах світу, заснованих на 

дипломатичних стосунках, міжнародних договорах та угодах, що регулюють різні напрями та 

аспекти співробітництва [1]. 

Протягом багатьох років лідируючою позицією в українському експорті товарів залишається 

металургійна продукція. За обсягами виробництва сталі вона посідає восьме місце у світі. Доступ 

сировини на внутрішній ринок та масштабне виробництво сприяло розвитку цієї галузі в економіці. 

Україна експортує найбільше металургійної продукції з невеликою доданою вартістю, а тому має 

не найвищу прибутковість. Її залежність від світових тенденцій на ринках металу, високий ступінь 

зносу основних фондів, низький технологічний рівень металургійної продукції створюють серйозні 

проблеми для майбутнього. 

 Таблиця 1 

Основні статті експорту України за 2010-2013 рр. [2] 

Найменування товарів 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

млн дол. 

США 
до заг. екс. млн. дол. США 

% до заг. 

екс. 

млн. дол. 

США 

% до заг. 

екс. 

млн. дол. 

США 

% до заг. 

екс. 

Недорого-цінні метали та 

вироби з них 
17332 33,7 22113 32,3 18885 27,4 17571,1 27,7 

Мiнерал. продукція 6731,3 13,1 10259,9 15,0 7652,6 11,2 7494,7 11,8 

Машини та облад. 5670,4 11,0 6760,9 9,9 024,2 10,3 6974,5 11,0 

Прод.рослпоходж. 3976,3 7,7 5532,1 8,1 9222,5 13,4 8875,9 14,0 

Прод.хім. галузі та промисл 3479,2 6,8 5390,7 7,9 5060,1 7,4 4327,3 6,8 

З метою збереження своєї частки металургійної продукції на світовому ринку, зокрема на ринку 

Європейського Союзу, необхідно збільшити фінансування інвестицій у модернізацію обладнання 

та технологічні процеси, а також більше орієнтуватися на виробництво кінцевої продукції та її збут 

як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.  

Приєднання України до СОТ сприяло збільшенню експорту сільськогосподарської продукції, що 

пояснюється скасуванням кількісних обмежень, зокрема зернових, насіння соняшнику і 

соняшникової олії. На ринках збуту Україна має певні конкурентні переваги – низька ступінь 

переробки з відносно низькою собівартістю сільськогосподарської продукції. Проблеми, які 

уповільнюють розвиток сільського господарства – неефективність системи державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва; високий ступінь зносу основних фондів; незадовільна якість 

та безпечність продуктів харчування тощо. 

Четверту позицію посідає частка товарної продукції машинобудування. Зростання є наслідком 

сприятливої кон’юнктури внутрішнього і зовнішніх ринків, і як наслідок, зростання попиту на нові 

машини і обладнання. Це забезпечується інвестиційною діяльністю вітчизняних та іноземних 

підприємств, спрямованою на модернізацію основних засобів. Розвиток виробництва 

машинобудівельної продукції з високою доданою вартістю – це стимул до швидкого та якісного 

розвитку країни, розширення торгівлі, визнання України як стратегічного партнера для ЄС. Однак, 

сьогодні цей сектор характеризується старою виробничо-матеріальною базою, дуже повільним 

вирішенням проблем відновлення виробничого потенціалу машинобудівних підприємств, 

подальшою зміною структури машинобудівної продукції та розвитку наукоємного 

машинобудування. 

Таким чином, товарна структура українського експорту свідчить, що протягом 2010-2013 рр. 
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головною «нішею» національної економіки у світовому поділі праці залишилося виробництво 

енергоємної продукції з низьким рівнем доданої вартості [3]. Аналізування товарної структури 

експорту українських галузей економіки показало, що низька диверсифікація українського експорту 

– одна з найгостріших проблем економіки України. Тому для розвитку реального сектору економіки 

країни, стратегія диверсифікації має стати однією з домінуючих базових стратегій. 

 

1. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В. К. та ін. Міжнародна економіка. Підручник./ 

За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. 2.Офіційний сайт 

Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу : ukrstat.gov.ua/. 

3. Участь України в регіональних торговельних союзах: вигоди і виклики. Аналітична доповідь 

Центру Разумкова. Розділ 2. Україна в інтеграційних процесах:стан і проблеми // Національна 

безпека іоборона. – 2007. – № 7 (91). – С. 24-46. 

 

 

Вишневська О.В.  

студ. групи. ЕМЕм-11 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Процик І.С. 

 

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Значну частку у структурі імпорту України займає імпорт транспортних засобів, а саме 4,9 % у 

першому півріччі 2014 року, в той час як експорт – 0,6 % відповідно [1]. 

Митне оформлення транспортних засобів в Україні регулюється Митним кодексом та Правилами 

митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами 

через митний кордон України. 

Власником транспортного засобу (ТЗ) вважається громадянин, що відповідно до законів України 

має право власності на ТЗ, яке підтверджується документально. 

Документи, що підтверджують право власності на ТЗ: 

а) договори купівлі-продажу, міни чи дарування тощо; 

б) оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів, інших документів (повинні бути 

зазначені дата продажу, номери шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), двигуна ТЗ, його 

модель і рік виготовлення, а також прізвище, ім'я, по батькові особи, якій продано ТЗ); 

в) технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи 

на ТЗ, видані вповноваженими органами країни придбання, із зазначенням власника ТЗ або 

відміткою про зняття ТЗ з обліку [2]. 

Транспортні засоби комерційного призначення, якими переміщуються пасажири та/або товари 

через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню. 

Нарахування податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон 

України, здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації (ВМД) у разі декларування 

цього ТЗ з метою вільного обігу. 

Власник ТЗ або вповноважена особа, який переміщує ТЗ через митний кордон України, 

пред'являє його митному органу для проведення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії 

таких документів: документи, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним; 

реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб; митну декларацію; ВМД; документи, що 

підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні; паспортні документи; довідка про 

ідентифікаційний номер громадянина [2]. 

Митне оформлення ТЗ, що ввозяться громадянами для вільного обігу на митну територію 

України, проводиться митницею за місцем постійного проживання або тимчасового перебування 

таких громадян. 

Декларування ТЗ проводиться власником (уповноваженою особою) митниці, у зоні діяльності 

якої постійно або тимчасово проживає власник транспортного засобу, шляхом подання митної 

декларації на бланку єдиного адміністративного документа. На кожний транспортний засіб 

оформлюється окрема митна декларація. 

При митному оформленні транспортних засобів (у тому числі легкових автомобілів, гібридних, 
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нових і які були у використанні), що ввозяться на митну територію України відповідно до митного 

режиму імпорту, сплачуються такі митні платежі:  

- ввізне мито; 

- податок на додану вартість; 

- акцизний податок за ставками у разі належності транспортних засобів до підакцизних товарів. 

З метою захисту національного виробника автомобілів рішенням № СП-275/2012/4423-08 з 

13.04.2013 р. запроваджено строком на три роки спеціальне мито щодо імпорту в Україну нових 

легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту на: автомобілі з робочим 

об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3, за кодом 8703 22 10 00 згідно 

з УКТ ЗЕД — ставка спеціального мита у розмірі 6,46%; автомобілі з робочим об’ємом циліндрів 

двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3, за кодом 8703 23 19 10 згідно з УКТ ЗЕД — 

ставка спеціального мита у розмірі 12,95% [3]. 

Однією з актуальних проблем митної політики України, що безпосередньо стосується митного 

оформлення та контролю транспортних засобів є невідповідність митних операцій сучасним 

стандартам пропускної спроможності. 

Прогресивним зрушенням в удосконаленні національної митної політики є досягнення певного 

прогресу в розвитку системи електронного декларування товарів, що сприяє прискоренню й 

спрощенню процедур здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів. 

Використання вже існуючої нормативно-інформаційної комп’ютерної бази та реалізація 

науково-організаційних заходів сприятиме підвищенню ефективності митного оформлення та 

контролю транспортних засобів. 

 

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

ukrstat.gov.ua/ 2. Наказ Державної митної служби України “Про затвердження Правил митного 

контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через 

митний кордон України” № 1118 від 17.11.2005 р. зі змінами і доповненнями від 18.09.2009 р. 3. 

Вісник Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

visnuk.com.ua/ua/ 4. Журнал Віче. Верховна Рада України[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

viche.info/ 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 

В умовах розвитку торгово-економічних відносин практично кожне підприємство рано чи пізно 

здійснює розрахунки та інші операції з підприємствами іноземних держав. При цьому 

використовуються як класичні види експортно-імпортних операцій із ввезенням та вивезенням 

товару, так і операції в яких відбувається експорт та імпорт без перетину митного кордону України 

з набуттям права власності на такі товари,. В доповіді буде розглянуто операції, в яких відбувається 

експорт та імпорт без перетину митного кордону України, а саме наступні сторони таких операцій: 

митне оформлення, оподаткування та валютний контроль [4]. 

Експортно-імпортні операції із ввезенням та вивезенням товару через державний кордон 

регулюються Митним кодексом України. У випадку здійснення експортно-імпортної операції з 

ввезення та вивезення товару без фізичного перетину кордону України, не виникають жодні 

відносини із митними органами, бо в розумінні Митного кодексу України імпортно-експортна 

операція не проводилася і тому не відбувається поміщення товару у будь-який митний режим, 

визначений МК України, отже мито і ПДВ на ці товари не нараховується [1]. 

Відповідно до ст. 137.1 ПК України дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу 

покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається 

за датою складення акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання 
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послуг [2]. 

При імпортних операціях без ввезення товару та подальшому його експорті без вивезення 

валютне регулювання проводиться поетапно. На першому етапі здійснюється оплата поставки 

товару. З моменту перерахування імпортером грошових коштів відповідна операція ставиться 

банком на валютний контроль, а імпортер зобов’язаний надати банку підтвердження поставки 

товару відповідними документами. Поставка товару буде підтверджуватися не митною 

декларацією, а договором, актом передачі товару та товарно-супроводжуючим документом, 

авіаційною вантажною накладною, накладною УМВС, накладною ЦІМ, тощо. 

При укладанні угоди необхідно дотримуватись міжнародних правил Інкотермс, які визначають 

умови поставки, ризики, страхування, момент переходу права власності та інші умови. 

Наступний етап валютного контролю - зняття операції із експорту товару. При експорті товару в 

обслуговуючий банк подається угода відповідно до якої підприємство здійснює експорт товару без 

вивезення. 

Відповідно до ч. 3 ст. 2 ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» строк та 

умови завершення імпортної операції без ввезення товару на територію України визначаються у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком 

України [4]. 

Контроль за експортно-імпортними операціями здійснює обслуговуючий банк, який у своїй 

діяльності керується Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними 

операціями затвердженої постановою Правління НБУ від 24 березня 1999 р. №136, в якій визначено, 

що імпортна операція може здійснюватися без ввезення товару на територію України. 

Відповідно до п. 3.6 Інструкції НБУ №136 банк знімає з контролю операцію резидента в разі 

імпорту товару без його ввезення на територію України при зарахування виручки, одержаної від 

нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за 

межами України; при поданні документів, що підтверджують використання резидентом товару за 

межами України на підставі договорів (контрактів, угод); при здійсненні контролю за експортною 

операцією, за якою продукція, що була придбана резидентом за імпортним договором без її ввезення 

на митну територію України, перепродається нерезиденту, покладається на той банк, через який 

проводилась оплата зазначеного імпортного договору.[3]. 

 

1. Митний кодекс України редакція 13.03.2012р.— 27.09.2014р.. 2. Податковий кодекс України 

02.12.2010 № 2755-VI зі змінами від 02.09.2014р. 3. Постанова Правління НБУ N136 від 24.03.1999 

«Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними 

операціями». 4. Експорт та імпорт без переміщення товарів через митний кордон України 

26.02.2014 Цьомик К.В. [Електронний ресурс] Режим доступу: [soter.kiev.ua/ publications/exports 

_imports_without_moving_across_borders]. 

 

 

Гевко О.Я.  

студ. групи. ЕМЕм-11 

Науковий керівник – доц. Процик І. С. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОЇ ТА ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Розвиток видавничого бізнесу є необхідною умовою функціонування будь-якої країни. 

Продукція даної сфери забезпечує задоволення культурних, наукових, інтелектуальних і 

виробничих потреб суспільства. Активний розвиток поліграфії є індикатором позитивних тенденцій 

в економіці та зростання рівня добробуту населення, занепад – свідченням кризових процесів та 

деградації.  

Дослідженням поліграфії як галузі, проблемами розвитку поліграфічних підприємств та 

пошуком шляхів їх вирішення займались такі науковці, як Б. Дурняка, З. Григорової, Я. 

Котляревського, О. Мельникова, Л. Швайки, А. Штангрета та інші [1]. 

У поліграфічному секторі економіки України активно утверджується тенденція до збільшення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://soter.kiev.ua/lawyers/kate
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кількості господарюючих суб’єктів. На сьогодні в Україні налічується близько 2 тис. підприємств у 

цій галузі різних форм власності, в тому числі 21,6% - колективної, 56,6% - колективної, 21,8% - 

приватної. Це свідчить про те, що на ринку поліграфії існує досить сильне конкурентне середовище. 

В основному на зовнішні ринки експортується тільки готова друкована продукція, така як книги та 

брошури. Сумарні показники щодо експорту поліграфічної продукції за кордон наведені у таблиці 

1 [3]. 

Таблиця 1 

Структура експорту поліграфічної продукції у 2008-2013 рр. 

Країна Експорт, тис. дол. США 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Росія 11609,04 14526,77 18023,93 28049,3 45448,2 21360,2 

Китай 2918,83 5376,03 4038,63 3769,2 16507,0 17203,1 

Казахстан 189,13 512,0 593,74 1430,2 2284,2 2312,1 

Польща 822,41 1051,06 1184,31 1398,1 1564,2 1599,3 

Інші 6985,93 5899,33 16592,59 3358,5 7049,8 6123,3 

Організацій, які експортують тільки українські книжки, немає. Є три видавництва, які легально 

експортують власну літературу і частково літературу інших видавництв переважно до Росї, Білорусі 

та Казахстану. В основному всі підприємства поліграфічної галузі імпортозалежні і експортують 

тільки 10% від загального виробітку.  

Причинами низького експорту поліграфічних підприємств України є [2]: 

 невідповідність потенціалу вітчизняних поліграфічних підприємств потребам ринку 

друкарської продукції, вимогам якості, термінам виконання і вартості поліграфічних послуг; 

 технічне і технологічне відставання більшості підприємств від середнього світового рівня та 

залежність від імпорту матеріалів і устаткування;  

 відсутність розвиненого вітчизняного поліграфічного машинобудування і ефективного 

забезпечення вітчизняними матеріалами; 

 низька інвестиційна привабливість видавничо-поліграфічних структур. 

Сумарні показники щодо імпорту поліграфічної продукції з-за кордону наведені у таблиці 2 [3]. 

Таблиця 2 

Структура імпорту поліграфічної продукції у 2008-2013 рр. 

Країна Імпорт, тис. дол. США 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Росія 11936,06 15459,32 19829,23 27567,4 32528,4 26121,3 

Німеччина 11597,94 7919,31 6536,37 7185,1 9580,1 9612,5 

Польща 3392,2 4813,39 5374,11 5585,9 7545,1 7612,3 

Сербія - 0,09 2,33 3,56 4,55 10,1 

Данія 830,47 1327,1 2216,37 240,4 1924,2 1931,4 

Інші 20225,36 19961,48 12264,34 13512,1 25466,6 26124,1 

Оскільки поліграфічна галузь сильно залежить від імпорту сировини та устаткування, то будь які 

зміни в податковій політиці держави сильно впливають на виробників. Перспективами розвитку 

експортної діяльності поліграфічних підприємств є: по-перше, вдосконалення підходу до 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів видавничо-поліграфічної галузі на 

міжнародному ринку, по-друге, розроблення механізмів зменшення залежності поліграфічної 

промисловості від імпорту матеріалів і обладнання та пошук внутрішніх можливостей та резервів. 

Отже книговидавнича справа в Україні на сьогоднішній час перебуває у незадовільному стані. 

На даному етапі свого існування книжковий ринок України заповнений імпортною продукцією, 

обсяги якого щороку зростають. 

 

1. Дурняк Б. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції. Статистично-

графічний огляд : моногр. / Б. Дурняк, А. Штангрет, О. Мельников. — Львів: УАД, 2006. — 274 с. 

2. Афонін О. Рекомендації з удосконалення українського книговидання / О. Афонін, Н. Петрова // 

Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 1. — С. 5–8. 3. Зовнішня торгівля України товарами та 

послугами у 2013 році: Зб. / За ред. Ю.М. Остапчука. К.: Державний комітет статистики України, 

2013.  
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ВІДНОСИН 

УКРАЇНИ 

 

Спеціалізація країни на виробництві певних товарів та наданні послуг заради задоволення не 

лише національних, економічних та соціальних інтересів, а заради світового інтересу спричинив 

таке поняття як міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці є однією з причин виникнення 

світового ринку. Оскільки участь у світовому ринку передбачає велику кількість учасників, виникає 

необхідність в регулюванні відносин між учасниками. Державне регулювання буває трьох видів: 

одностороннє (здійснюється урядом певної країни в односторонньому порядку без узгодження чи 

консультацій з її торговими партнерами), двостороннє (узгодження умов торгівлі лише між 

країнами-партнерами) та багатостороннє (передбачає узгодження між країнами-партнерами з 

врахуванням міжнародних угод). Найвпливовіші міжнародні торгівельні організації це Міжнародна 

торгова палата, Конференція ООН з торгівлі та розвитку ЮНКТАД, Генеральна угода з тарифів і 

торгівлі, ГАТТ/Світової організації торгівлі, СОТ. 

СОТ об’єднує 157 країн, на долю яких припадаєпонад 97% обсягу світової торгівлі, понад 90% 

світового ВВП і понад 85% населення світу. Головними завданнями СОТ є підтримка довготривалих 

та взаємовигідних міжнародних зв’язків між країнами партнерами, скасування торгівельного мита 

та обмеження, встановлення міжнародних правил та норм у введенні торгівлі. Розробка стандартів 

та норм забезпечує кожній країні-учаснику СОТ процвітання та розвиток торгівлі та економіки, 

ліберезацію торгівлі, а основне безпечне та передбачуване міжнародне середовище торгівлі.  

5 лютого 2008 р. у Женеві Президент України В.А. Ющенко і Генеральний директорСОТ 

Паскаль Ламі підписали Протокол про вступ України до СОТ.10 квітня 2008 р. Верховна Рада 

ратифікувала Протокол про вступ України до СОТ. 16 травня 2008 р. Протокол про набуття 

Україною членства у СОТ набрав чинності. Вступ України в СОТ означає серйозний та 

відповідальний крок у майбутнє, який свідчить про інтеграцію України у світове господарство та 

вихід на світову арену. За довгий час членства у СОТ Україна отримала як і позитивні, так і 

негативні наслідки для національної економіки. 

Переваги від членства в СОТ:доступ до міжнародних ринків та доступ до багатостороннього 

вирішення суперечок [1, с. 29]; споживачам надається ширший асортимент товарів та послуг, які 

відрізняються якістю та ціною; створення нових робочих місць внаслідок розвитку економіки та 

підвищенні зайнятості у експортних галузях; забезпечення однакових прав учасників-країн СОТ; 

прогнозоване конкурентне та сприятливе інвестиційне середовище; зниження торгівельних 

бар’єрів, що у свою чергу збільшує доходи країни, галузей та окремих приватних 

підприємців;членство у СОТ є чинником посилення геоекономічного потенціалу України [2, c. 93]. 

Недоліки від членства в СОТ посилення впливу на економіку України та залежність від динаміки 

розвитку світової економіки; звільнення некваліфікованих працівників у експортних галузях 

економіки. 

Міжнародна Торгова палата в Україні впливає на показники економічного зростання, на прямі 

іноземні інвестиції, інновацію, загальну конкурентоспроможність тазайнятість. Участь 

представника України у роботі органів ЮНКТАД має велике значення для посилення суспільної 

ролі конкурентної політики, як засобу регулювання економічних відносин не тільки на території 

нашої держави, а й на міжнародному рівні.  

Отже, вступ України до СОТ має свої недоліки та переваги. Підвищується вимоги до якості 

товарів, що йдуть на експорт у Європу. Ефективність економіки в першу чергу залежить від самої 

України, від швидкості адаптації до міжнародних правил гри та наявності висококваліфікованих 

працівників. 

 

1. Бугрій М.Г. Участь України в СОТ: геоекономічний погляд на здобутки та перспективи/ 

М.Г. Бугрій, І.В. Ус // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 2. – С. 91 – 97. 2. Членство України у 

СОТ: нові можливості та виклики для бізнес-асоціацій / Школа професійної освіти для бізнес-
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асоціацій. Модуль G: бізнес-асоціації та СОТ / [Д.В. Ляпін, В.М. Мовчан, Н. Микольська та ін.] ; за 

заг. ред. Д.В. Ляпіна. – К. : Ін-т власності ісвободи; LAT&K, 2010. – 104 с. 
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АНАЛІЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ВІД ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ 

 

На сьогоднішній день процеси глобалізації сприяють тому, що світ суттєво змінюється під 

впливом міжнародного поділу праці та кооперації, відбувається інтернаціоналізація господарського 

життя. Усе це проявляється у безперервному русі факторів виробництва, обігу товарів і послуг, у 

створенні нових та розширенні масштабів функціонування існуючих міжнародних організацій, які 

мають значний вплив на політичні, економічні та соціальні процеси в різних країнах. Як наслідок, 

у сучасному світі не має жодної держави, яка б існувала, як закрита система, тобто не взаємодіяла 

із зовнішнім середовищем. Деякі національні економіки стають настільки взаємозалежними, що 

занепад певної галузі в одній країні може стати причиною економічної кризи в інший. Це є один із 

негативних наслідків глобалізації, який проявляється за умови, коли одна держава є надзвичайно 

залежною від світової спільноти або від її окремої одиниці. 

У сучасній макроекономічній теорії існує показник, який називається «рівень відкритості 

економіки», він визначає ступінь економічної залежності від зовнішнього світу. Даний показник 

виражений у % і визначається відношенням експорту або імпорту до ВВП[3]. За встановленими 

світовими нормами рівень відкритості економіки повинен бути нижчим, ніж 30 %[4], за таких умов 

національна економіка може перенести якісь негативні економічні коливання свого партнера без 

катастрофічних втрат для себе. 

Для прикладу візьмемо Україну і проведемо дослідження на відповідність до норм МВФ 

стосовно рівня відкритості економіки. Для цього нам будуть необхідні такі показники: 

імпорт/експорт та ВВП. У 2013 році валовий внутрішній продукт України становив 337,4 млрд. дол. 

США[2], імпорт – 87,2 млрд. дол. США[2]. Виходячи із цих даних, рівень відкритості економіки 

України за 2013 рік становить 25,8 %, що відповідає загальноприйнятим нормам, будучи близьким 

до критичної точки. 

Проведений аналіз засвідчує, що, хоч і показник є в межах норми, Україна – це держава, 

надзвичайно інтегрована в міжнародні економічні відносини. Близько 26% її ВВП складають 

результати зовнішньо-економічної діяльності, що свідчить про певну чутливість до економічних 

змін країн-партнерів.  

Доцільно зауважити, що кожна країна, яка бере активну участь у міжнародних економічних 

відносинах повинна виважено приймати будь-які рішення у даній сфері. Адже така складова 

економічної політики, як зовнішньо-економічна діяльність, є надзвичайно перспективною і 

прибутковою, але водночас і ризикованою. Навіть якщо ви підписали угоду із безперечним світовим 

лідером і впевнені, що успіх вам гарантовано, існує ймовірність того, що щось може змінитись. І 

врешті-решт, замість очікуваного економічного зростання, ви знову поринаєте у рецесію. Саме тому 

усім учасникам міжнародних економічних відносин потрібно постійно слідкувати за світовими 

тенденціями, ретельно вивчати своїх міжнародних партнерів і все для того, щоб скласти успішну 

стратегію, яка виведе ту чи іншу національну економіку на новий, кращий рівень, мінімізуючи 

ризик.  

Отже, у сучасних умовах необхідно співпрацювати зі міжнародною спільнотою, залучатись її 

підтримкою, користатися її порадами, але робити це все, в першу чергу керуючись національними 

інтересами. Потрібно пов’язувати державну економіку з світовою, але головне при цьому правильно 

визначити три основних завдання: вибір сфер діяльності, країн-партнерів та кількісних криетріїв. 

 

1. [Електронний ресурс]/Міжнародний сайт/Сайт ЦРУ/CIA-The World FactBook. – Режим 

доступу: cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html. 2. Козик В.В. Міжнародні 

економічні відносини : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., переробл. 
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і доповн. – К. : Знання, 2011. – 469 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 3. [Електронний 

ресурс]/Український сайт/ інтернет бібліотека / epi.cc.ua – Режим доступу: epi.cc.ua/111-

vzaimosvyaz-natsionalnoy-ekonomiki.html. 4. [Електронний ресурс]/Міжнародний сайт/ Сайт МВФ/ 

International Monetary Fund/ Режим доступу: imf.org/external/data.htm 
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ВПЛИВ ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ НА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) є важливим фактором формування престижного 

іміджу України на міжнародній арені, що в першу чергу впливає на формування ефективного 

ділового середовища як для національних так і для іноземних компаній. Членство в СОТ є ознакою 

передбачуваності бізнес-середовища країни, надійності, її інвестиційного клімату[2]. 

Вступ України до СОТ призвів до швидкого зростання обсягів імпорту легкових автомобілів, що 

було пов’язано із зменшенням ставки імпортного мита (з 25% до 10%). Напрями розвитку обсягів 

імпорту можливо продовжувалися би зростати, але світова економічна криза стала на заваді. Коли 

наступна фінансова криза, яка потягнула за собою обмеження та подорожання кредитування, 

імпортовані обсяги стали падати практично до нуля. Проте імпорт зростав ще до відміни цієї 

надбавки. Зростання, з певними сезонними коливаннями, триває ще до сьогодні[1].  

Вступ України до СОТ кардинально змінив частки ринку між іноземними та внутрішніми 

виробниками легкових автомобілів на користь тих, хто імпортують. У період кризи частки ринку 

обох сторін зрівнялися. Після скінчення кризи частка імпорту почала зростати знову ж таки, а 

введення 13 % надбавки імпортного мита ніяким чином не вплинуло на розподіл часток ринку. 

Після вступу України до СОТ, конкуренція між новими українськими автомобілями та старими 

автомобілями іноземного виробництва посилилась, у тому числі автомобілі,вік яких перевищував 8 

років. Ввезення автомобілів такого віку стало можливим після того як закон України № 2739-IV 

«Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» 

втратив свою чинність. 

Зростання попиту на дешеві та якісні імпортні автомобілі спонукало асоціацію виробників 

автомобілів України розпочати розслідування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яка 

стосується імпорту автомобілів за кордонного виробництва в Україну, незважаючи на походження 

країни. Як результат, в Україні може бути введено спеціальне мито на імпорт іноземних автомобілів. 

Та українські споживачі не вважають таке рішення справедливим, оскільки воно потягне за собою 

підвищення ціни на імпортні авто. З точки зору бюджетного процесу, введення нового мита 

потенційно може призвести до збільшення надходжень податків сплачених внутрішніми 

виробниками, яке і могло, але не обов’язково, перекрити втрати від зменшення митних надходжень. 

Після підписання Протоколу про вступ України у СОТ, Україна взяла на себе обов’язок і навпаки 

знизила ставку імпортного мита до 5 % до 2013 року. З іншого боку, введення спеціального мита на 

імпортні легкові автомобілі зовсім не суперечить правилам вступу до СОТ. Такі види мита можуть 

вводитись з метою, щоб захистити національного виробника, а також, запобігти заходам проти 

недобросовісної конкуренції зі сторони іноземних імпортерів. На українського виробника легкових 

автомобілів вступ у СОТ має негативний вплив, через низьку якість і порівняно високі ціни, йому 

вкрай важко конкурувати з іноземцями. 

Держава повинна робити все можливе для того, щоб створити для вітчизняного 

автомобілебудування умови, рівні тим, в яких знаходяться їх європейські конкуренти. Це передусім 

зниження вартості кредитних ресурсів та удосконалення системи оподаткування. Незважаючи на ті 

негативні наслідки від вступу до СОТ, які очікували Україну в адаптаційний період, провідні 

фахівці прогнозують досить потужний економічний ефект у довгостроковому періоді. Тому 

переваги для України від членства в СОТ, у першу чергу, від швидкості та продуманості наших дій 

щодо адаптації до правил світової економіки. При здійсненні внутрішніх реформ, від професійності 

персоналу та службовців, знання та використання правил СОТ.   
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1. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій [Електронний ресурс] - 

Режим доступу: ier.com.ua. 2. Терещук. Г.С., Федотова Т. А. Позитивні наслідки та переваги 

вступу України до світової організації торгівлі [Електронний ресурс]/ Терещук. Г.С., 

Федотова Т.А. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». - Режим доступу: 

vestnikdnu.com.ua/archive/201263/283-288.html 
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ІМПОРТ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Україна зацікавлена у формуванні конкурентних переваг у високотехнологічних секторах 

світової економіки. Проте стан розвитку національної економіки в контексті відповідності 

загальносвітовим тенденціям інноваційного розвитку в роботах українських вчених здебільшого 

визначається як проблемний та критичний. 

На сьогодні, Україна має негативний баланс зовнішньої торгівлі, так негативне сальдо 

зовнішньої торгівлі за 2013 рік склало 13,7 млрд дол. США. В Україні експорт сировини та 

матеріалів перевищує експорт готової продукції, при цьому Україна імпортує багато готової 

продукції, особливо високотехнологічної, за високими цінами. Однак деякі із них ми могли б 

створювати власними технологіями. 

Загальновідомо, що для вітчизняних виробників вичерпані можливості інерційного зростання, 

що підтверджено звуженням зовнішнього попиту та надмірним насиченням внутрішнього ринку 

імпортованими товарами. Національна економіка потребує глибоких перетворень, зокрема у 

промисловості, сільському господарстві, системі державного і корпоративного управління, що 

дасть змогу підвищити економічну стійкість країни. 

 Низький рівень конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, послаблення державної 

підтримки національної економіки, зокрема її промисловим комплексом, протягом останніх двох 

десятиліть погіршують стратегічні перспективи розвитку країни. Такий стан справ призводить до 

того, шо Україна не може самостійно створювати сучасні технології та виготовляти готову 

високотехнологічну продукцію. 

 До основних високотехнологічних галузей промисловості, які Україна повинна сама виробляти, 

відносять: 

1) виробництво фармацевтичної продукції, біотехнології;  

2) виробництво літальних апаратів та космічної техніки;  

3) виробництво апаратури для засобів масової інформації: для радіо, телебачення та зв’язку;  

4) виробництво медичної техніки, засобів вимірювання, оптичних приладів та апаратури;  

5) виробництво офісної апаратури та обчислювальної техніки, програмного забезпечення;  

6) керування, розроблення і використання ресурсів Інтернету. 

На сучасному етапі інноваційного розвитку української економіки найбільш конкурентоздатним 

напрямом експорту високотехнологічних товарів України залишаються неелектричні машини і, 

зокрема, устаткування для АЕС і ГЕС, хімічні продукти і матеріали, а також авіакосмічну техніку. 

Зрозумілим є той факт, що вище зазначені технології Україна може імпортувати. Технологічний 

розвиток вітчизняної промисловості дедалі більшою мірою починає залежати від інтелектуальної 

продукції інших країн. Обладнання, машини, технологічний досвід, “ноу-хау” частіше купують у 

більш розвинених країн. Підприємство, концепція управління якого спирається на імпорт техніки 

та технологій, незмінно опиниться в залежному становищі від промислово розвинених країн.  

У даний час ефективність підприємств галузей досить низька: товари, які випускають 

підприємства України, значно поступаються за якістю і кількістю продукції розвинених країн; 

порівняно низька продуктивність праці; вищі в галузі, порівняно зі світовим рівнем, витрати на 

виробництво продукції Галузь втрачає свої позиції на вітчизняному ринку, не говорячи вже про 

зовнішньоекономічну діяльність, що робить її реформування необхідним.  

За результатами узагальнення досвіду країн світової економіки виявлено, що інструментами 
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державної підтримки стимулювання реалізації інноваційного потенціалу підприємств є пряме 

бюджетне фінансування та державні замовлення на розробку та виробництво інноваційних 

продуктів, технологій та послуг, якщо не власними силами, тоді із залученням за кордонних 

технологій. 

Водночас нам необхідно, з одного боку, виробляти власні підходи до конкурентної боротьби, 

усвідомлюючи свої сильні і слабкі сторони, а з іншого - розвивати тісне співробітництво з 

інноваційними осередками країн-інноваційних лідерів, з урахуванням стратегії розвитку 

національної системи та пріоритетністю спеціалізації. 

 

1. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1159. 2. journals. khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_6_3/007-

010.pdf. 3. irbis-nbuv.g ov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.pdf 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Для ефективного функціонування будь-якої структури за умов ринкової економіки при прийнятті 

управлінських рішень необхідно володіти достовірною, правдивою та об’єктивною інформацією 

про господарсько-фінансову діяльність підприємства. 

Важливу роль у прийнятті управлінських рішень у сфері використання запасів відіграє 

контролювання. Контролювання - це важлива функція управління. Одна з найважливіших 

особливостей контролювання полягає в тому, що контроль повинен бути всеосяжним. Кожний 

керівник, незалежно від свого рангу, повинен здійснювати контролювання як невід'ємну частину 

своїх посадових обов'язків, навіть якщо ніхто йому спеціально цього не доручав [1]. 

Контроль у перекладі з французького «controle» –це перевірка або спостереження з метою 

перевірки. Цей термін можна трактувати як спостереження, нагляд, перевірку з метою протидії 

чомусь небажаному [2]. 

Контролювання запасів - це дослідження і аналізування рівня запасів виробничо-технічного 

призначення, виробів народного вжитку та ін. з метою виявлення відхилень від норм запасів і 

прийняття оперативних мір по усуненню цих відхилень [3]. 

Питаннями особливостей здійснення контролювання запасів в умовах міжнародної економічної 

діяльності займались такі вчені як Пушкар М.С., Кузьмінська О.Е., Петрик О.А., Білик М.Д., 

Гончарук Я.Н., та інші. 

Контролювання складських запасів розглядається як сукупність організаційно-управлінських і 

фінансових засобів, які забезпечують перевірку обліку матеріальних цінностей, що проходять через 

склад. Він складається із поточного обліку та інвентаризації складських запасів. 

 Усі матеріальні цінності, що прибувають на склад підприємства, повинні бути своєчасно 

оприбутковані відповідними складами. Відпуск сировини і матеріалів у виробництво – це відпуск 

їх безпосередньо для виготовлення продукції, а також на ремонтні та господарські потреби.  

Основними документами, що відображають відпуск матеріалів зі складу для 

внутрішньогосподарських потреб та на основі яких здійснюється контролювання, є Накладна-

вимога (ТФ № М-11), Лімітно-забірна картка (ТФ № М-8). 

У лімітно-забірних картках зазначається місячний ліміт відпуску даному цеху (фізичній особі – 

робітникові) матеріалів певного номенклатурного номера (або декількох номерів).  

Для контролювання надходження і вибуття вантажів (матеріальних цінностей) на складах 

проводять інвентаризацію. Інвентаризація - це спосіб перевірки відповідності об'єктів обліку в 

натурі даним бухгалтерського обліку і підтвердження правильності та достовірності 

бухгалтерського обліку та звітності. 

Процес контролювання складських запасів доцільно розпочати з ознайомлення з місцями 

зберігання цих запасів, організацією складського господарства та станом складського обліку. Під 
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час перевірки складського господарства необхідно звернути увагу: на правильність розміщення 

запасів на складах; на забезпеченість складів контрольними замками, пломбами, протипожежними 

засобами, а також на їх точність; на наявність договорів про повну матеріальну відповідальність; на 

відповідність складських приміщень вимогам збереження запасів від псування та розкрадання: на 

порядок передачі складів після закінчення роботи охороні та приймання від неї; на порядок 

вивезення запасів з господарства; а також перевіряється правильність організації складського 

обліку, його достовірність, повнота і якість. 

Отже, при здійсненні контрольних заходів в умовах міжнародної економічної діяльності щодо 

такого об’єкту як запаси, перевірці підлягає інформація, обґрунтована первинними документами, 

своєчасність відображення її в обліку та звітності, а також закріплення за запасами матеріально 

відповідальних осіб. 

 

1.Кабанов А.Я. «Управління персоналом організації», - М., 1997. – 435с. 2. Дікань Л.В. Фінансово-

господарський контроль: навч. посіб./ Л.В. Дікань.–К.: Знання, 2010.–395с. 3.Бондар М.І. Аудит в 

АПК: Навч. посібник./ М.І. Бондар. – Київ: КНЕУ, 2009. - 188с. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Вагомим фактором в економічному розвитку кожної країни є її експортний потенціал, від якого 

напряму залежить зовнішній торговий баланс. Нажаль, Україна не є однією з країн-лідерів щодо 

експорту. За даними звіту ВТО World Trade Report-2013 станом на 2012 рік Україна посідає 37 місце 

за показником експорту, обсяги якого становлять 68,7 млрд. дол. Протягом 2009-2011 років обсяги 

експорту України мають тенденцію до збільшення, але протягом 2011-2013 років змінюються в 

оберненому напрямі. Весь цей час сальдо зовнішньої торгівлі України має від’ємне значення [1]. Чи 

можливо змінити сальдо за рахунок розвитку експортних галузей найближчими роками та які 

фактори у майбутньому становищі будуть визначальними? 

У 2013 році загальна вартість експорту України становить 63,3 млрд. дол. Найбільша частка в 

його структурі йде на продукцію АПК – 17 млрд. дол.; другою за обсягом є металургійна галузь – 

14,3 млрд. дол.; третє місце посідає хімічна промисловість – 4,9 млрд. дол. Основними напрямами 

українського експорту є країни: СНД – 36% (з яких на РФ припадає близько 30% та 6% - на інші 

країни СНД), ЄС – 26%, Ближнього та Дальнього Сходу – 18% і 8% відповідно[2].  

До 2014 року основною проблемою розвитку експортних галузей України була недостатньо 

розвинена науково-технічна база, внаслідок чого продукція таких галузей, як приладобудування та 

машинобудування, українського виробництва не витримували конкуренції західноєвропейських 

аналогів, проте були придатними для експорту в РФ та інші країни СНД. Продукція АПК була 

популярна як на території країн СНД, так і на території країн ЄС. 

Зважаючи на поглиблення економічних відносин з країнами ЄС та погіршення відносин з РФ, 

перед розвитком експортних галузей України постають досить вагомі проблеми: 

1) втрата споживача. Обмеження товарообороту з РФ призведе до скорочення експорту машино-

, приладо- та транспортобудівної галузей, продукція яких активно експортувалась на територію РФ: 

загальна вартість експорту даних галузей за 2011 рік на територію РФ становить 6,9 млрд. дол., що 

більш, ніж в три рази, перевищує експорт за тим же напрямом продовольчої продукції та 

сільськогосподарської сировини, експорт яких у РФ за 2011 рік становив 2 млрд. дол.;  

2) втрата постачальника. Не зважаючи на значний попит на продукцію української хімічної 

промисловості в країнах ЄС, внаслідок газових конфліктів між Україною та РФ, а також 

подорожчання енергоносіїв, розвиток даної галузі може набути негативних тенденцій, так як 

важливою сировиною для неї є природний газ; 

3) конкуренція європейських виробників. Підписання асоціації України з ЄС передбачає 

становлення вільної торгівлі між зазначеними країнами. Хоча українська продукція і зможе бути 
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експортованою за кордон за нижчим, ніж до підписання асоціації, цінами, на територію України 

також піде потік здешевленої європейської продукції, відношення ціни і якості якої створить 

потужну конкуренцію вітчизняному виробництву на внутрішньому ринку, що призведе до занепаду 

вагомої кількості українських підприємств; 

4) конкуренція з Китаєм. Внаслідок підготовки до проведення Олімпіади у Китаї набули 

значного розвитку певні галузі його економіки, створивши ще одну вагому проблему для 

експортних галузей України. Однією з галузей промисловості Китаю, активно інвестованих під час 

олімпійського проекту, є металургійна промисловість. З імпортера продукції даної галузі Китай 

перетворюється у експортера, тим самим створюючи конкуренцію одній з основних експортних 

галузей України[3]. 

Отже, можна зробити висновки, що, продукція АПК України залишатиметься 

конкурентоспроможною, а перешкоди у розвитку інших вагомих експортних галузей загрожують 

подальшим зниженням обсягів експорту України найближчими роками. Для подолання даної 

проблеми в Україні має бути створений привабливий інвестиційний клімат для залучення у 

економіку інвестицій західноєвропейських партнерів, що сприятиме розвитку вітчизняного 

виробництва.  

 

1. Державний комітет статистики — Географічна структура зовнішньої торгівлі України 

товарами; 2. Журнал «Forbes» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: forbes.ua /business/ 

1366841-vneshnyaya-torgovlya-ukrainy-2013-infografika. 3. «Український союз промисловців і 

підприємців» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uspp.ua/anatoliy-kinakh-sereznaya-

problema-ukrainy-bolshie-obemy-eksporta-pri-neplatezhesposobnosti-vnutrennego-rynka.html  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ АСОЦІАЦІЇ З ЄС 

 

Велику питому вагу в структурі промисловості України займають галузі важкої індустрії, 

найбільша частка яких припадає на машинобудування,вугільна промисловість та чорна металургія. 

Важка промисловість формує приблизно 80% загальної вартості реалізованої продукції 

промисловості.Частка машинобудування в українській промисловості приблизно 15%, у ВВП 

складає близько 12%. Тут сконцентровано більше 15% від вартості основних засобів та майже 6 % 

оборотних активів української промисловості та понад 22 % кількості найманих робітників. 

Найактуальнішою темою останніх місяців є підписання економічної частини угоди про 

асоціацію з ЄС. Місяць червень дуже чітко показав, що Україна все кардинальніше переорієнтується 

на країни ЄС. Засвідчують падіння обсягів експорту товарів машинобудівної промисловості 

України тенденції 2013-початок 2014 років. У 2013 р. експорт товарів машинобудівної 

промисловості України становив 10,6 млрд дол. США і скоротився на понад 20 % порівняно з 2012 

р. У січні 2014 р. порівняно з січнем 2013 р. відбулося падіння обсягів експорту товарів 

машинобудівної промисловості на 31,3 % (з 782,5 млн дол. США до 537,2 млн дол. США) [1]. 

Зниження експорту до країн СНД, це, насамперед, зниження українського експорту в Росію. У 

січні 2014 р. порівняно з січнем 2013 р. відбулося скорочення експорту товарів машинобудівної 

промисловості до РФ майже вдвічі – з 426,6 млн дол. США до 224,6 млн дол. США. За перші місяці 

літа 2014 року обсяги українського експорту до Росії зменшилися ще на 11,84%.,що призвело до 

різкого зменшення експорту продукції машинобудування в Україні. Так, експорт транспортного 

машинобудування впав більш ніж на 60%, експорт машин і механізмів майже на 30%. За даною 

інформацією у перші місяці літа 2014 року Україна поставила до країн ЄС продукції на суму 1,365 

млрд дол, що на 21,55% більше, ніж торік. І фактично сума експорту України до ЄС зрівнялася c 

сумою експорту України в СНД. За перші місяці літа 2014 року Україна експортувала до 

країн СНД продукції на 1,487 млрд дол, що на 11,84% менше, ніж торік.Проте темпи падіння 
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експорту в серпні прискорилися до 17,3% у річному вимірі до 4,4 млрд. дол., після падіння на 7,7% 

у липні [1]. Як зазначається, падіння експорту передусім пов’язано із зупиненням об’єктів 

промисловості в Донецькій і Луганській областях у зв’язку із руйнуванням або ушкодженням 

інфраструктури. 

Машинобудування характеризується високим рівнем загальногалузевих ризиків, що пов’язано з 

нестабільністю попиту і високим рівнем капіталоємності. Вітчизняні машинобудівна промисловість 

програє конкуренцію іноземним виробникам.Іноземні машинобудівні підприємства мають змогу 

виконувати замовлення при цьому надаючи кредити, під низькі відсотки з відстрочкою платежу на 

кілька років, що особливо актуально для українських фірм в умовах дефіциту ліквідності 

[2].Величезний досвід у сфері створення машин і агрегатів сучасні технології забезпечують 

європейським фірмам істотне науково - технічне випередження в порівнянні з вітчизняними 

виробниками за якістю, надійності і довговічності виготовляється обладнання. В Україні можна 

спостерігати недостатню підтримку галузевої науки з боку держави. Для порівняння в США 

щорічно на наукові дослідження в галузі машинобудування витрачається в середньому 2,5 % ВВП, 

у країнах Євросоюзу - близько 3% ВВП, в Україні ж всього 0,1 % ВВП [3]. У таких умовах 

вітчизняним машинобудівним підприємствам доводиться важко адже на ринках ЄС можна 

спостерігати наявність продукції інших країн, більш конкурентноспроможних. Машинобудівні 

підприємства зараз обирають нові шляхи спеціалізації на виготовленні певних видів обладнання. 

Вітчизняне машинобудування може скласти ефективну конкуренцію іноземним підприємствам як 

за ціною, так і за якістю в найближчому майбутньому. 

 

1. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Режим 

доступу – niss.gov.ua/articles/1506 2. Данилишин Б.М. Машинобудування в Україні: тенденції, 

проблеми, перспективи. / Під заг.ред.чл.-кор.НАН України Данилишин Б.М..- Ніжин: ТОВ 

«Видавництво «Аспект-Поліграф»,2007-308с. 3. Малащук Д.В.Особливості інноваційного 

потенціалу машинобудування України / Д.В. Малащук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2013. – 

N2. – С.111-120.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ КАДРІВ, ЗАДІЯНИХ У ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЯХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Успіх кожного підприємства безпосередньо залежить від ефективності використання персоналу 

організації, від його майстерності, освіти, кваліфікації, досвіду, продуктивності праці, 

вмотивованості, поінформованості тощо. 

Вагоме місце у сфері міжнародної економічної діяльності посідають експортно-імпортні операції 

(ЕІО). Якщо їх частка на підприємстві велика, вони здійснюються регулярно і є необхідна кількість 

фахівців у сфері ЕІО, то створення власних служб ЕІО виправдане [1]. 

Д.е.н., проф. Кузьміна О.Є., к.е.н., доц. Процик І.С., та ін. розглядають моніторинг персоналу 

завершальним етапом та основним механізмом формування адекватної кадрової політики, мета 

якого полягає у розробленні процедур діагностики і прогнозуванні кадрової ситуації [2].  

Система моніторингу кадрів, що виконують ЕІО, є вужчою і більш конкретною, ніж звичайна 

система моніторингу кадрової діяльності. Це зумовлює прояв особливості: об'єктом моніторингу 

кадрів експортно-імпортних служб (ЕІС) є лише працівники, задіяні у ЕІО.  

Суб'єктами моніторингу кадрів ЕІС є працівники, що збирають і обробляють необхідну 

інформацію – кадрові служби, керівники ЕІС. Осіб, що приймають управлінські рішення на основі 

результатів моніторингу можна назвати суб'єктами-споживачами.  

Предметом моніторингу кадрів ЕІС є діяльність працівників досліджуваного відділу, зокрема: 

1. Чисельність ЕІС залежить від масштабів ЕІО, складності робіт, рівня комп'ютеризації тощо. 

Кадровикам потрібно проводити постійне спостереження за кількістю працівників, якістю 
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виконаних завдань, стратегією підприємства, потребою в працівниках.  

2. Під час моніторингу та кадрового планування ЕІС увагу переважно приділяють тактичному та 

оперативному плануванню. 

3. При формуванні колективу для співпраці з іноземними контрагентами керівникові слід 

враховувати особливості країни, з якими працюватиме компанія.  

4. Для працівників ЕІС варто розробити професіограму з ґрунтовним описом вимог та 

особливостей певної професії та працівників і систематично перевіряти відповідність персоналу, 

задіяних у ЕІО, до основних вимог, зокрема: професійно-ділових (знання іноземних мов, робота з 

комп’ютером тощо), адміністративно-організаційних (оперативність, послідовність та ін.), 

соціально-психологічних (культура, вміння працювати в команді, не конфліктність, стресостійкість 

тощо), моральних (почуття обов'язку, чесність та інші).  

5. Для успішного функціонування ІЕС слід: 1) чітко формулювати спільні та індивідуальні цілі 

для кожного члена колективу для їх кращого розуміння; 2) налагоджувати між керівником і 

підлеглими відкритий обмін думками для забезпечення зворотного зв'язку та кращого розуміння 

керівником умінь кожного працівника; 3) удосконалювати методи роботи; 4) створювати 

сприятливі умови праці для творчого розвитку всіх підлеглих, залучати їх до прийняття 

управлінських рішень і т. п. 

6. Результати моніторингу кадрів, задіяних у ЕІО є основою при формуванні резерву працівників 

ЕІС.  

7. Слід моніторити зацікавленість роботою, задоволеність умовами праці, заробітною платою, 

залученістю працівників служби ЕІО у прийнятті управлінських рішень тощо.  

8. Враховуючи специфіку професійної діяльності працівників, задіяних у ЕІО, необхідно 

моніторити потреби та мотиви, які стимулюють їх до трудової діяльності та застосовувати відповіді 

стимули, що спонукатимуть до ефективної роботи. 

Джерелами інформації для моніторингу кадрів, що здійснюють ЕІО є звітність, накази, 

розпорядження про прийняття на роботу, звільнення з посади, підвищення та ін. щодо працівників 

відділу ЕІО, їх опитування, анкетування тощо. 

До інструментів моніторингу кадрів, задіяних у ЕІО, належать внутрішні комунікації, інтерв’ю, 

комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, автоматизовані системи управління персоналом.  

Кадрова діяльність спрямована на планування, підбір, підготовку, оцінювання, навчання та 

мотивування висококваліфікованих працівників у сфері ЕІО, необхідних для успішної роботи 

підприємства. Проведення моніторингу забезпечує виявлення актуальних проблем у діяльності 

підприємства, зокрема у відділі ЕІО, тому своєчасне представлення результатів збільшує шанси для 

прийняття оптимального управлінського рішення.  

 

1. Бевзюк В.Ф. Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві та шляхи їх 

удосконалення [Електронний ресурс] / Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ - 

Режим доступу: rusnauka.com/26_WP_2012/Economics/2_115994. doc.htm. 2. Кузьмін О.Є. 

Управління персоналом: [навч.-метод. посіб.] / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, 

Б.Б. Комарницька; за заг. ред. О.Є. Кузьміна. – Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011. – 

240 с. 
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ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Ринковий шлях розвитку економіки супроводжується не лише великою кількістю політичних і 

соціально-економічних змін, а й глибокою демографічною кризою, однією з головних причин якої 

є зовнішня трудова міграція населення поруч з якою поглиблюється внутрішньодержавна міграція 

українців через анексію Криму та війну на сході України. За різними оцінками, поза межами 
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України на сьогодні знаходиться від 2,5 до 5 млн. осіб працездатного віку.  

Актуальність проблеми полягає в тому, що трудову міграцію в Україні називають чи не 

найсерйознішою державною проблемою. Але, на жаль, законодавча та виконавча влади не реагують 

на застереження науковців. Відсутні чіткі засади державної міграційної політики, не розширено 

коло країн, з якими укладено угоди про взаємне працевлаштування громадян, недостатньо 

вживаються заходи щодо соціального захисту наших заробітчан тощо.  

Протягом кількох останніх десятиліть трудова міграція стала невід’ємною рисою розвитку 

України. Внаслідок промислової переорієнтації ряд підприємств змінив потребу у фахівцях, значна 

кількість підприємств не може підняти свій технічний рівень та дотримання міжнародних 

стандартів якості виробництва і в результаті скорочує чисельність працівників, недостатньо 

стимулює трудову активність, що призводить до зростання безробіття, а відтак пошуку роботи за 

кордоном. 

Зовнішня трудова міграція українців – процес, в якому беруть участь як мінімум 10 відсотків 

населення України в працездатному віці. За даними державної служби статистики, обсяги офіційно 

зареєстрованої зовнішньої трудової міграції постійно зростають. Так, з січня по листопад 2013 року 

20730 наших громадян емігрувало за кордон.[1] За останніми даними експертів число українських 

трудових мігрантів, залежно від сезону, становить 6,5-8 млн. осіб або 17% працездатного населення. 

Насправді точної кількості трудових мігрантів з України не знає ніхто. 

Трудова міграція є складним, багатогранним процесом, що чинить неоднозначний вплив на 

соціально-демографічний та економічний розвиток. Найпомітнішими негативними наслідками 

зовнішніх трудових міграцій є: 

• зміна чисельності та структури населення внаслідок переходу трудової міграції у постійну; 

• послаблення сімейних зв’язків, несталість шлюбів, поширення соціального сирітства; 

• погіршення рівня здоров’я трудових мігрантів внаслідок виснажливої праці та некомфортних 

умов перебування за кордоном; 

• зниження кваліфікації працівників; 

• переважно нелегальний статус мігрантів, що, з одного боку, ускладнює соціальний захист цих 

осіб, а, з другого боку, сприяє формуванню психології правового нігілізму серед цього контингенту. 

До позитивних наслідків трудових міграцій потрібно віднести: 

• покращення можливостей утримувати дітей, розширення доступу до якісного медичного 

обслуговування і відпочинку внаслідок «міграційних» заробітків; 

• зниження напруження на ринку праці через виїзд частини працездатного населення та перехід 

до розряду економічно пасивного населення частини осіб,  

• розвиток підприємництва та покращення можливостей зайнятості внаслідок створення нових 

робочих місць колишніми трудовими мігрантами, що заробили достатні кошти для відкриття 

власної справи; 

• важливість “міграційних” грошей не лише як засобу добробуту окремих прошарків населення, 

а й як джерела економічного розвитку українців. [2] 

Таким чином, проблема зовнішньої трудової міграції є надзвичайно важливою і потребує 

негайного вирішення шляхом покращення статистики, запровадження системи заходів у сфері 

соціальної політики. Це дасть змогу не лише вирішити низку соціально-демографічних проблем, а 

й підвищити рівень розвитку економіки, її конкурентоспроможність, рівень життя населення. 

 

1. Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт: [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: ukrstat.gov.ua/ 2. Населення України. Трудова еміграція в Україні. – К.: Ін-т демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 233 с.  
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УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ 

 

За останні двадцять років на світовому фінансовому ринку і на міжнародному ринку цінних 

паперів відбулися значні структурні зрушення, які докорінно змінили умови та особливості їх 

функціонування. 

Ринок цінних паперів є невід’ємною частиною фінансового сектору економіки. Він є 

регулятором багатьох процесів у ринковій економіці, і перш за все - накопичення капіталу. 

Україна сьогодні відносно більш інтегрована в міжнародні ринки цінних паперів, ніж 

представлена на міжнародних валютних ринках. Але ця інтеграція стримується наявними 

обмеженнями, зокрема такими, як фактична відсутність вільної конвертації гривні [1]. 

Українські суб’єкти міжнародного права можуть вільно залучати кошти на закордонних ринках 

цінних паперів. Проте іноземні портфельні інвестиції досі обмежені неможливістю для інвесторів 

легко вивести свої вкладання з України, конвертувати їх у тверду валюту. 

Україна входить у сімку країн-лідерів світу, які мають основні фондові біржі. Станом на 2013 рік 

в Україні діють 10 фондових бірж. Основними серед організації торгівлі на фондовому ринку 

України є Фондова Біржа ПФТС (37.74 % обсягів торгів у 2011 році), Фондова Біржа Перспектива 

(33.58 % обсягів торгів у 2011 році) та Українська Біржа (26.96 % обсягів торгів у 2011 році). Загалом 

ці три фондові майданчики мали 98,28 % обсягів торгів цінними паперами в Україні у 2011 році.  

Найбільш широко Україна представлена на міжнародному ринку облігацій. Міжнародний ринок 

облігацій – це сукупність національних ринків облігацій та ринку єврооблігацій. Існує також ринок 

глобальних та паралельних облігацій [2]. 

Міжнародний ринок облігацій становить інтерес для українських суб’єктів в першу чергу як 

потужне джерело залучення позичкового капіталу. Уряд України входить у десятку найбільших 

позичальників на міжнародних ринках облігацій.  

Перші українські глобальні облігації на суму 450 млн. дол. США було випущено на японському 

ринку через інвестиційний банк «Номура Інтернешнл». Це були облігації з нульовим купоном, 

дохідністю близько 9%. 

Головним недолікам діяльності на цих ринках є те, що майже всі єврооблігаційні випуски 

підлягали процедурі реструктуризації. 

Проте є й позитивні аспекти виходу нашої країни на ринки цінних паперів. Український уряд 

придбав великий досвід співпраці з міжнародними ринками облігацій та з інвесторами, які на них 

працюють. Окрім цього, випуски державних єврооблігацій та їх наступна реструктуризація дає 

змогу залучити, зекономити чи вивільнити суми, в порівнянні з програмами фінансування 

міжнародних фінансових інституцій. Розвиток ринку корпоративних єврооблігацій дасть 

можливість українським підприємствам у найближчі роки залучати великі обсяги інвестиційних 

ресурсів. 

На думку фахівців, є декілька можливостей виходу цінних паперів українських емітентів на 

іноземні фондові ринки. Це вивезення цінних паперів українських емітентів за межі України, випуск 

депозитарних розписок на цінні папери українських емітентів власником цінних паперів, випуск 

цінних паперів у країні, стосовно яких емітент цінних паперів є нерезидентом [1]. 

 

1. О.В. Чернова, А.Г. Королевська. Стан та динаміка розвитку світового ринку. [Електронний 

ресурс].-Режим доступу: economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2825 2. Іноземне інвестування. 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: pidruchniki.com/14861220/ekonomika /inozemne_ 

investuvannya_sistem_zed 3. Залучення іноземних інвестицій в Україну. [Електронний ресурс].-

Режим доступу: pidruchniki.com/  



Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва 

243 

Пакош І.-М.В. 

студ. групи. ОА-31, 

Науковий керівник – Адамик В.В. 

 

ВПЛИВ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН, ЩО 

РОЗВИВАЮТЬСЯ 

 

Вплив лібералізаційних процесів на міжнародну торгівлю є значним, оскільки спостерігаються 

не тільки у економічній, але й екологічній, культурній, соціологічній сферах суспільного життя. 

Спостерігається закономірний розвиток міжнародної міграції та факторів виробництва, що в свою 

чергу створює підґрунтя для міжнародної торгівлі. У класичному розумінні лібералізація – це 

політика, за якої митні органи виконують лише контрольно-реєстраційні функції й не застосовують 

імпортні та експортні ставки мита, а також не використовують будь-які кількісні чи інші обмеження 

щодо зовнішньоторговельного обороту [1]. Вільна торгівля дозволяє досягти вищого рівня 

виробництва та споживання країнам. Проте залучення національних економік до міжнародної 

торгівлі породжує низку проблем щодо адаптації національних механізмів до міжнародних вимог 

та законодавств. 

Міжнародні економічні організації зокрема СОТ (Світова організація торгівлі) та МВФ 

(Міжнародний валютний фонд), активно підтримують лібералізацію та прагнуть вільного 

переміщення товарів та капіталу по світу. Виникають проблеми національного і наднаціонального 

характеру, адже коли СОТ ставить вимоги щодо лібералізації ринків, а саме усунення дискримінації 

щодо інших країн у міжнародній торгівлі. Лібералізація повинна супроводжуватись підвищенням 

рівня конкурентоспроможності вітчизняних товарів на зовнішньому та внутрішньому ринках, 

стабільним розвитком міжнародних торговельних зв’язків, диверсифікацією експортного 

потенціалу, прагненням до гармонізації вітчизняних і міжнародних правил торгівлі. Лібералізація 

активує економічне зростання, ростом та розвитку оскільки посилює конкуренцію та сприяє 

ефективному розподілу економічних ресурсів. Фахівці вважають її необхідною умовою стійкого 

економічного розвитку, особливо у слаборозвинутих країнах [2].  

Зауважимо, що проблема лібералізації зовнішньої торгівлі в розвинутих країнах ніколи не 

набуває самостійного характеру чи особливого значення стосовно національного виробництва. 

Якщо економічно розвинуті країни і ставали на шлях лібералізації, то робили вони це в інтересах 

зміцнення власних позицій у сфері міжнародних зобов’язань [1]. Тож найрозвинутіші країни світу 

перш за все дбають про власний розвиток та добробут, використовуючи при цьому принципи СОТ. 

Попри незаперечні плюси лібералізації, процес лібералізації може зашкодити певним соціальним 

групам, особливо якщо взяти до уваги, що зазвичай економіка країн, що розвивається ґрунтується 

на багатоукладній соціально-економічній структурі. Також негативним чинником є те, що 

лібералізація торгівлі може негативно вплинути на експорт. Країни, що розвиваються, з 

притаманною їм економікою, часто потрапляють у пастку внутрішньої динаміки 

експортоорієнтованого розвитку і посилення конкуренції не завжди є позитивним у такому випадку  

При проведені лібералізації потрібно звертати увагу на країну в якої вона стосується, її 

особливості та специфіку, адже нераціональне впровадження антизахисних заходів може призвести 

до розорення галузей, які лише розвиваються. Як до прикладу це трапилось в Нігерії адже 

лібералізація торгівлі призвела до зниження показників експорту, а саме головного експортного 

продукту неочищеної нафти. Результати проведених інтерв’ю показують, що більшість МСП були 

змушені продавати чи виробляти сировину замість виготовлення готової продукції, оскільки тепер 

було дешевше імпортувати та продавати готову продукцію, а не виробляти її. Щоб уникнути таких 

помилок в майбутньому варто бути достатньо ознайомленим з інституційною та політичною 

сферами. Вхід країн, що розвиваються до системи міжнародної торгівлі є позитивним моментом. І 

наслідки лібералізації залежать не тільки від іноземних організацій, а й від організації в державі. І 

важко з прогнозувати чи обернеться така подія повним крахом чи тріумфом, адже як показує 

практика є приклади і того і другого.  

 

1.Остроумова В.В. Ліберізація і протекціонізм у сфері зовнішньоекономічної діяльності як 

напрям державної політики [Електронний ресурс ] /Остроумова В.В. // Проблемы материальной 
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культуры – экономические науки.– C 178-179.– Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua /bitstream/ 

handle/123456789/54623/55-Ostroumova.pdf?sequence=1 2. Огечукву Л. Лібералізація торгівлі та 

малі й середні підприємства: не вдалий досвід Нігерії [Електронний ресурс] Лоуренс Огечукву // 

Банки та банківські системи країн світу, том 1.–№3.– 2008.– Режим доступу: 

dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 5329/1/096.pdf 3. Гнатишин М. Динаміка 

лібералізаційних процесів у світовій торгівлі [Електронний ресурс]/ Марія Гнатишин // № 2 (102). 

– березень-квітень.– 2010 р (59).– Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua /bitstream/handle/ 

123456789/22031/10-Hnatyshyn.pdf  

 

 

Пукаляк М.Р. 

студ. групи. ЕМЕм-11 

Науковий керівник - доц. Харчук В.Ю. 

 

ГАРМОНІЗАЦІЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

УКРАЇНИ ТА ЄС 

 

Угода про асоціацію з Європейським Союзом України, положення якої розроблено для України, 

яка прийшла на зміну Угоді про партнерство та співробітництво (угода між Європейськими 

співтовариствами і їх державами-членами з одного боку та Україною, з другого боку, підписана 16 

червня 1994 та ратифікована законом України N 237/94-ВР від 10 листопада 1994). Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної 

асоціації та економічної інтеграції. 

Імплементація Україною зазначеної Угоди про асоціацію призведе до зниження мит на 

імпортовані товари із 3 – 15%, залежно від групи товарів, до нуля, а також до нормалізації та 

спрощення процедур сплати й повернення ПДВ. Запорукою успішної торгівлі між Україною та ЄС 

є спрощення митних правил та процедур. Підписавши Угоду, Україна зобов’язується перейти на 

європейські правила митного оформлення. 

Одночасно, протягом одного – трьох років з часу набуття Угодою чинності вітчизняне 

законодавство повністю відповідатиме Модернізованому митному кодексу ЄС (2008) та останній 

редакції Кіотської конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (1973), а також ряду 

інших міжнародних конвенцій, котрі регулюють окремі митні процедури. 

На сьогодні підприємства-імпортери найчастіше стикають з проблемами під час митної 

класифікації товарів і визначення їхньої митної вартості. Залежно від того, до якої групи належить 

товар та яка його митна вартість (фактична ціна, вказана в рахунку-фактурі чи аналогічному 

документі, а також вартість перевезення, страхування, розвантаження або інших дій до перетину 

товаром митного кордону України), і розраховуються мита й податки, які має сплатити імпортер. 

Поки митні ставки для переважної більшості імпортованих товарів не знизяться (Угодою 

передбачено поступове їх зниження до нуля протягом одного – п’яти років з часу набрання нею 

чинності), ця класифікація є дуже важливою. 

Прийняття Угоди про асоціацію дозволить уникнути ситуацій, коли товар, який при експорті з 

ЄС належав до категорії з нульовою ставкою, класифікується українською митницею як такий, що 

належить до іншої, подібної групи товарів, митна ставка на яку є вищою. 

Що ж до митної вартості, то Митний кодекс України передбачає кілька способів її обчислення: 

1) на основі ціни, вказаної в контракті; 2) на основі орієнтовних цін на ідентичні або аналогічні 

товари на українському ринку. Впровадження Україною розділів Угоди про асоціацію щодо 

митниці та процедур спрощення торгівлі дозволить фактично усі імпортовані товари оцінювати 

відповідно до суми, вказаної в контракті. Разом із тим, передбачаючи, що такий підхід може 

призвести до шахрайства (наприклад, імпортер та експортер домовляться про заниження ціни в 

контрактах), у Протоколі 2 Угоди про асоціацію детально прописана процедура співпраці між 

митними службами України та країн-членів ЄС задля боротьби із шахрайством на митниці. 

Угода про асоціацію також має на меті значно спростити процедурні проблеми. На сьогоднішній 

день розмитнення товарів займає або дуже багато часу, або ж вимагає витрачання значних коштів. 

В угоді передбачені пільги для так званих доброчесних торгівців – авторизованих трейдерів, котрі 
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мають досвід у імпорті/експорті товарів та не порушуючи законодавства. Для них в Україні мають 

розробити окремі процедури для спрощення і стандартизації даних та документів, що вимагає 

митний орган. Також має бути передбачена проста, дієва і недорога процедура подачі скарги для 

малих та середніх підприємців на дії та рішення вітчизняних митників, якщо останні завдають 

шкоди бізнесу. При цьому товари, котрі стали об’єктом оскаржуваного рішення митниці, мають 

бути випущені у вільний обіг (якщо немає загрози життю та безпеці людей), а сплата відповідних 

платежів – відкладена до прийняття рішення щодо скарги. 

Отже, дана угода направлена на полегшення експортно-імпортних операцій, спрощення митного 

супроводу та оформлення документації згідно вимог європейських стандартів. 

 

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. У редакції та з доповненнями. 2. Угода про асоціацію 

між Україною та ЄС. Інфографіка [Електронний ресурс] – Журналістика – 2014 - Режим доступу: 

texty.org.ua/pg/article/editorial/read/49178/Ugoda_pro_asociaciju_z_JeS 
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ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯ ВСТУПУ В ЄС 

 

На сьогоднішній день жодна національна економіка не може функціонувати ізольовано від 

економік інших країн. Всі глобалізаційні процеси впливають на розвиток економічної, соціальної 

та інноваційної сфери в країні. Для того, щоб зайняти гідне місце в міжнародних економічних 

відносинах кожній країні світу потрібно створити та підтримувати лінію «експорт-імпорт», а саме 

здійснювати взаємовигідний обмін товарами, послугами та капіталом тощо. Саме структура 

експорту країни може показати, наскільки високий рівень розвитку національної економіки та 

економічну могутність країни. 

Для України експорт товарів та послуг є важливо ланкою економіки. Тенденцыъ експортної 

діяльності України проаналізовано в табл.1. 

Таблиця 1 

Динаміка експортної діяльності України за період 2009-2013рр. [1]. 

Роки 2009 2010 2011 2012 2013 

Експорт, млрд.дол. 40,39 49,71 69,42 70,24 71,14 

Роки - 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 

Абсолютне відхилення, млрд.дол. - 9,32 19,71 0,82 0,9 

Відносне відхилення,%  - 23,08 39,65 1,18 1,28 

Зважаючи на проведений аналіз можна зробити висновок, що з 2009 по 2013рр. експорт товарів 

та послуг зріс на 76,13%, що в загальному є дуже позитивним показником для України. 

Перспективним напрямком діяльності для України є розвиток торгівельних зв’язків з країнами 

ЄС. Експорт товарів та послуг до країн ЄС за січень-вересень 2013р. становить 14 629,3 млн. дол. 

США або 26,3% від загальної обсягу експорту товарів та послуг України. Основна частка 

українського товарного експорту спрямована до Польщі (15,1%), Італії (14,1%), Німеччини (10,0%), 

Угорщини (9,8%) та Нідерландів (6,0%) [2]. Основними товарними групами українського експорту 

до країн ЄС є: чорні метали, руди, шлаки та зола, електричні машини та устаткування, зернові 

культури, насіння і плоди олійних рослин [2]. 

Експорт послуг до країн ЄС за січень-вересень 2013 року склав 3049,9 млн. дол. США або 28,6% 

від загального обсягу експорту України. Основна частка українського експорту послуг була 

зорієнтована на Великобританію (18,1%), Німеччину (15,7%), Кіпр (10,2%), Бельгію (8,5%), 

Австрію (5,2%) та Польщу (5,1%) [2]. 

Сучасна зовнішньоекономічна політика України повинна бути спрямована на формування 

нового торгівельного режиму з подальшою інтеграцією, що орієнтована на виважений ступінь 

відкритості національної економіки. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС належить 

до стратегічних цілей двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами та 
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є логічним продовженням позитивних тенденцій у двосторонньому товарообігу України та ЄС в 

останні роки [3]. 

Введення зони вільної торгівлі надасть додаткові переваги вітчизняним експортерам на ринках 

країн ЄС. Лібералізація охоплює більше 97% тарифних ліній, при цьому, скасування увізних мит 

ЄС по більшості товарів відбудеться вже в перший рік дії угоди (по 99% тарифних ліній) [3]. Для 

тих товарів, на які ЄС встановило тарифну квоту, українські експортери матимуть додаткові 

переваги, а саме: м'ясо свинини, курятина, цукор тощо. Такі товари зазвичай вилучаються з режиму 

лібералізації та при укладенні угоди підпадають під загальний режим оподаткування при митному 

оформленні. В результаті укладання угоди про введення зони вільної торгівлі Україна отримає 

можливість завозити певні обсяги даних товарів без введення увізних мит [3]. Такі умови 

сприятимуть зростанню обсягів експорту товарів та послуг (а саме зростання експорту продукції 

сільського господарства та харчової промисловості, продукції текстильної та шкіряної 

промисловості, металургії та оброблення металу, хімічного виробництва, послуг транспорту і 

послуг юридичним особам) [3]. 

Отже, з вище наведеного можна зробити висновки, що саме угода про введення зони вільної 

торгівлі дозволить Україні вийти на нові ринки збуту та збільшити експорт товарів та послуг, тим 

самим зміцнити своє економічне становище. Все це сприятиме: формуванню та розвитку галузей, 

які матимуть переваги на світовому ринку; створенню могутнього внутрішнього ринку – 

підвищення конкурентоспроможності підприємств та їх позицій зокрема; забезпечення фінансової 

стабільності в країні; та постійній гармонізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

 

1. Index Mundi. Міжнародна статистика. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

indexmundi.com 2. Представництво України при Європейському Союзі та Європейськлму 

Співтоваристві з атомної енергії. – Україна - ЄС. - Торговельно-економічне співробітництво. - 

Торговельно-економічне співробітництво Україна –ЄС. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade 3.Івано-Франківська 

обласна державна адміністрація. – Зона вільної торгівлі Україна та ЄС. – Процес створення зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

if.gov.ua/?q=page&id=19368 
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА 

РОЗВИТКУ 

 

Важливою сферою економіки будь-якої країни є її зовнішня торгівля. Саме завдяки 

зовнішньоторговельній діяльності, у країні розвиваються ринкові відносини.  

Зовнішня торгівля – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, яка має місце як на території України, так і за її межами і яка 

зводиться до посередництва між виробниками і споживачами по здійсненню угод купівлі-продажу 

товарів[1]. 

Після здобуття незалежності Україна веде активну зовнішньо тор-говельну політику. Вже у 1993 

р. вона провадила торговельні операції більш ніж з 180 країнами світу. Зовнішня торгівля має для 

України велике значення.  

Географічну структуру зовнішньоторговельної діяльності України за І квартал 2014 р. 

(млн.дол.США) наведено у табл.1 [2].  
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Таблиця 1 

Географічна структура зовнішньоторговельної діяльності України за І квартал 2014 р. 

(млн.дол.США) 

№ п/п Країни 
Експорт Імпорт 

Тис.дол. США у % до загального  Тис.дол. США у % до загального  

1 Білорусь 980 491 2,94 2 371 593 7,29 

2 Іспанія 668 763 2,00 376 353 1,16 

3 Італія 1 635 320 4,90 941 743 2,90 

4 Китай 1 622 308 4,86 298 7297 9,18 

5 Нідерланди 731 580 2,19 466 863 1,44 

6 Німеччина 965 784 2,89 2 793 318 8,59 

7 Польща 1 724 819 5,17 1 738 734 5,35 

8 Російська Федерація 6 695 207 20,06 9 020 150 27,73 

9 Туреччина 2 187 602 6,56 697 430 2,14 

10 Угорщина 976 338 2,93 721 166 2,22 

Інші країни 15 180 721 45,49 10 410 653 32,01 

Як бачимо, основним партнером у зовнішньоторговельній діяльності України є Російська 

Федерація (більш ніж 20% загального експорту та 27% імпорту України). Основними статтями 

експорту в Росію є чорні метали, транспортні послуги та зернові культури; а імпорту: природний 

газ, інші мінеральні палива та засоби надземного транспорту [2]. 

Динаміку розвитку зовнішньоторговельної діяльності України за період 2004-2013рр. 

(млн.дол.США) зображено на рис.1 [2]. 

 
Рис.1. Динаміка розвитку зовнішньоторговельної діяльності України за період 2004-2013рр. 

(млн.дол.США) 

Проаналізувавши динаміку зміни показників зовнішньоторговельної діяльності України за 

останні 10 років, спостерігається найбільший спад показників експорту та імпорту у 2009 році, що 

пояснюється економічною кризою. За останні роки здійснення зовнішньоторговельної діяльності 

спостерігається незначний спад у розвитку аналізованих показників.  

За перший квартал 2014 року експорт товарів з України перевищив імпорт вперше за 8 років. 

Порівняно з першим кварталом 2013 року, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами знизився в 53 рази 

і досяг 50,5 млн.дол.США [2]. 

Дефіцит торгівлі пов’язаний зі скороченням імпорту. На показники балансу зовнішньої торгівлі 

України позитивно вплинула девальвація гривні. Через це, український експорт став дешевшим і, 

відповідно, більш конкурентоспроможним, а імпорт - дорожчим. 

 

1. В.М. Завальний. Торгове право - Суми : Вид-во Сумського національного аграрного ун-ту, 2003. 

- 64 с.; 2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]/ Режим доступу: 

ukrstat.gov.ua.  
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ВПЛИВ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

В сучасному світі, зовнішня торгівля відіграє важливу роль у розвитку економіки країни. 

Нарощування експорту є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки 

будь-якої держави. З метою збільшення доходів держави необхідне одночасне збільшення експорту 

країни та зменшення імпорту. Це відображає політику протекціонізму, що означає захист 

внутрішніх виробників продукції.  

Експорт – це продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням цих товарів через митний кордон 

України, включаючи реекспорт товарів. Імпорт - це купівля українськими суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з 

ввезенням цих товарів на територію України [2].  

Розглянемо динаміку експорту та імпорту товарів України за період 2010-2013 років (табл.1) 

Таблиця 1 

Динаміка експорту та імпорту товарів в Україні протягом 2010-2013рр.[1] 

Всього, млн.дол.США 
Роки Абсолютне відхилення Відносне відхилення,% 

2010р. 2011р. 2013р. 2013р. 2013р. 

експорт 51405,2 68394,2 63320,7 11915,5 23,18 

імпорт 60742,2 82608,2 76986,8 16244,6 26,74 

З табл.1. видно, що найбільший експорт та імпорт товарів в Україні був у 2012 році. За даними 

Державної служби статистики України за I та II квартал 2014 року, експорт становить 33 млрд.428, 

6 млн.дол., а імпорт становить 32 млрд.548,1 млн.дол. У 2013 році експорт у I та II кварталі становив 

35 млрд.926,7 млн.дол., а імпорт був рівний 41 млрд. 739,1 млн.дол., таким чином у річному 

порівнянні експорт зменшився на 6,9%, а імпорт зменшився на 22% [1].  

Зовнішня торгівля значною мірою впливає на зростання ВВП країни, як основного джерела 

формування доходів суб’єктів фінансових відносин. Вплив експорту на ВВП нічим не відрізняється 

від впливу на нього з боку споживання, валових інвестицій і державних закупок. Незважаючи на те, 

що певна частка товарів і послуг, які виробляються в країні, продаються за кордон, витрати на їхнє 

виробництво – це витрати іноземців на вітчизняний ВВП. Чим більший експорт, тим більше витрат 

несуть іноземці на виробництво національного ВВП [5]. 

Чинником, що позитивно впливає на експорт України є те, що переважна більшість вітчизняних 

підприємств зорієнтована на зовнішні ринки. За даними табл.1., можна зробити висновки, що 

Україна більше імпортує, ніж експортує. Це є негативним явищем для країни. Одним із негативних 

впливів імпорту на економіку країни є те, що для імпорту виникає необхідність знаходження коштів 

для його оплати [4].  

Враховуючи те, що в Україні протягом досліджуваних років імпорт переважає експорт, то 

виникає загроза для внутрішніх виробників. Тобто, існує ризик окупації внутрішнього ринку 

іноземними виробниками та застосування ними недобросовісної конкуренції, зокрема як демпінгу. 

Проте, деколи імпорт є необхідний для успішного розвитку країни. Йдеться про імпорт товарів, 

без яких країна не може функціонувати. Тобто, це ввіз імпортних товарів, котрі не можуть бути 

вироблені на території країни. Для України важливими імпортними товарами є дефіцитні 

енергоносії (нафта, газ, ядерні твели), окремі види сировини, високотехнологічне устаткування, 

новітні технології.  

Можна стверджувати, що експорт та імпорт тісно взаємопов’язані. Вперше на цю 

взаємозалежність звернув увагу Дж. Міль, який сформулював залежність імпорту від експорту, 

відобразивши що країна вигідно торгує на зарубіжному ринку в тому випадку, коли експорт значно 

перевищує імпорт. Якщо певна країна обмежує ввезення товарів, то вона може відчути проблеми з 

експортом товарів [3].  

Перехід української економіки до системи ринкових відносин передбачає її активну участь в 

світогосподарських зв’язках, поглиблення інтеграції економіки України в міжнародну економіку. 
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Для того щоб уникнути негативних наслідків в боротьбі за ринки збуту, суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності потрібно постійно слідкувати за змінами, які відбуваються в 

механізмі зовнішньоторговельного регулювання, знати відмінності національних митних режимів, 

норми та правила, які вводяться міжнародними угодами.  

 

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Динаміка експорту-імпорту 

товарів України – Режим доступу: ukrstat.gov.ua/ 2. Закон України « Про зовнішньоекономічну 

діяльність» № 959- XII від 16.04.1991 р. зі змінами і доповненнями № 1170-VII від 27.03.2014р. 

3. Імпорт та його вплив на макроекономічні процеси [Текст]// Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 

75–82 4.Луценко В.О. Аналіз поточного стану експорту Україні і основні напрямки його підвищення 

[Електронний ресурс] / В.О.Луценко 5.Освіта [Електронний ресурс] / Зовнішня торгівля та її вплив 

на ВВП країни – Режим доступу: ru.osvita.ua/ 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК 

ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Шляхи розвитку агропромислового сектору України передбачають збалансовані та 

взаємопов'язані структурні перебудови усіх його галузей, максимальне впровадження у 

виробництво найважливіших досягнень науково-технічного прогресу, найбільш прогресивних 

форм економіки і організації виробництва на основі розв'язання актуальних проблем; перерозподіл 

землі та майна; відносини власності на землю приватизація підприємств; реструктуризація 

підприємств; розвиток кооперації; впровадження ринкових методів; розвиток ринків сільської 

продукції фінансово-кредитні і податкові системи [1]. 

Підтримка розвитку сільської місцевості та сільського господарства. Реалізація державної 

політики в аграрному секторі повинна сприяти пожвавленню життєдіяльності у сільській 

місцевості, додатковому припливу робочої сили та іншим позитивним відтворювальним процесам 

з метою реалізації зазначеного напряму необхідно розробити критерії визначення структурно-

інвестиційних пріоритетів для сільської місцевості, що сприятиме забезпеченню максимальної 

ефективності державних капіталовкладень, приватних інвестицій. Держава стимулюватиме 

відтворення тваринництва, мобільних, машинно-транспортних станцій, ремонтно-технічних баз. 

Загальна земельна площа України становить 60,4 млн. га., лише 7% перебуває у природному 

стані, інша частина зайнята у сільському господарстві. Головним критерієм господарства на землі 

повинне бути збереження і відтворення її родючості. Останнім часом дедалі частіше можна бачити 

інформацію про зростання інвестиційної привабливості агропромислового комплексу в цілому і 

сільського господарства України зокрема. Відсутність в Україні повноцінного ринку землі та низькі 

темпи інтеграції країни в європейські ринки поки не дали змоги нашим селянам повною мірою 

відчути на собі привабливість співпраці з іноземними компаніями [2]. 

Проте слід визнати, що з кожним роком все більше компаній виводять свою продукцію на ринок 

ЄС та більше інвестицій надходять в українські переробні підприємства або у вирощування олійних 

і зернових культур. При цьому основними інвесторами сільського господарства: Кіпр, 

Великобританія, США, в харчову промисловість - Нідерланди, Швеція і Кіпр. 

Отже, в широкому розуміння інвестиції є вкладенням капіталу з метою його збільшення. 

Інвестиція - економічна категорія розширеного відтворення, яка є основним інструментом 

формування мікро - та макро економічних пропорції.  

В Україні іноземний капітал нині особливо необхідний. Формулою успіху 

сільськогосподарського сектору можна вважати інвестиції плюс кадри.  

Селянам бракує сучасної сільськогосподарської техніки, а в підприємств немає грошей на її 

відновлення. Сільське господарство - це цілковита відсутність фінансового управління. Державна 

допомога надавалася лише у вигляді пільг і дотацій, грошей у селян як не було, так і немає. Єдиним 
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джерелом фінансової допомоги є створені інвестиції.  

Перед Україною відкриваються широкі перспективи у зв'язку із світовою продовольчою кризою, 

зростання попиту на біопаливо. Ця сфера може стати однією із найстабільніших складових 

економіки, с/г є галуззю з потужним інвестиційним потенціалом, що здатна стати тією 

конкурентною перевагою, яка дозволить Україні зайняти гідне місце серед інших країн. Основними 

недоліками для інвесторів є недосконалі регуляторні процедури, корупція, низька культура, 

виконання законодавства. Потенційні інвестори знаходять український аграрний ринок 

привабливим для вкладання грошей, але наразі вони зайняли позицію очікування у зв’язку з 

складною економічню і політичною ситуацією в Україні [3]. 

Для стимулювання більшої кількості іноземних інвестицій держава має здійснювати заходи 

щодо реформування сільськогосподарського сектору, становлення інституту інформаційно-

консультативних служб в Україні.  

 

1. Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика)[Текст] / М. Баланівський [та ін.] ; заг. 

ред. В. Тарасенко ; НАН України, Ін-т соціології. - К. : ІС НАН України, 2007. - 576 с. 

2. [Електронний ресурс] / Режим доступу: library.if.ua/book/125/8249.html 3. [Електроннийресурс] 

/ Режим доступу: matviychuk.com.ua/menus/view/nvestitc 
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SPECIFIC COSTS FORMATION AND THEIR REFLECTION IN ACCOUNTING DURING 

MANUFACTURING PROCESS OF POLYGRAPHIC PRODUCTION 
 

During economic activity every enterprise incurs costs of different kinds. There are some costs, which 

depend directly on a certain economic sector and the specific of enterprise. That is why, in order to 

rationalize the use of production capacity, increase profits and minimize losses, it’s necessary to pay special 

attention to such kind of costs. 

Peculiarities of costs formation are inherent to polygraphic industry as well. Specific costs, which are 

incurred by publishers during polygraphic products manufacturing, can be divided into 3 categories: 

1. Royalties costs; 2. Editorial costs; 3. Printing costs. 

Royalty is a payment to an owner for the use of copyrighted works. They form part of operating expenses 

classified under non manufacturing cost since this is not directly attributable to the product. Royalty for the 

literary work provides for copyright agreement signing, from which the whole process of books 

manufacturing begins. This operation, depending on the content characteristics of agreement, can be 

reflected in the bookkeeping in two ways: like a contractors’ services (debit of the account 23 

"Manufacturing" and credit of the account 63 "Payments to suppliers and contractors"), or like a wages of 

worker, who works on a civil contract conditions (debit of the account 23 "Manufacturing" and credit of 

the account 66 "Employee benefits payments") with corresponding accrual for social security funds (debit 

of the account 23 "Production" and credited of the account 65 "Insurance payments"). However, according 

to the methodical recommendations, staff and freelance writers' royalties are not displayed in the 

calculations articles, which are related to salaries. They are allocated to the separate calculations articles, 

such as "Author's remuneration for the creation and (or) use of works, royalties for literary material". 

Editorial costs are expenses for control processing and execution of the original, layout-original creation 

and its preparation to publication. The costs of layout-original preparing are planned according to the given 

nomenclature of these costs. These costs should be allocated proportionally to the volume-publishing 

accounting sheets only for publication, which are produced in the layout-original editorship. Considering 

the planned volume of publications costs estimate should be made. At this stage printing forms - storage 

media from which text, graphics and illustrative elements can be transferred to the paper – are made as 

well. 

Printing costs include the costs of printing, binding, stitching and royalty payments for artistic and 

graphic work. In other words, exactly this category includes material costs, which are the most important 

in manufacturing process of polygraphic productions. Calculating of paper, cardboard, bookbinding and 

other material costs is based on the need for these materials in kind. Need should be defined according to 

the basis of thematic release plans and plans of publications' artistic and graphic design considering planned 

scope, publications circulation and material consumption rates. 

Both of this categories are linked directly to the books manufacturing and are recorded as manufacturing 

costs by debiting the account 23 "Manufacturing" and crediting the appropriate accounts: 20 "Inventories", 

22 "Low value items", 63 "Payments to suppliers and contractors", 66 "Employee benefits payments" etc. 

But, considering that the manufacturing of polygraphic products is a long-term process from the moment 

of order formation and till the profit-making, not all of the costs can be directly attributed to the certain 

period. That’s why they have to be recognized in prepaid expenses – a type of asset that arises on a balance 

sheet as a result of business making payments for goods and services to be received in the near future. 

While prepaid expenses are initially recorded as assets, their value is expensed over time as the benefit is 

received onto the income statement, because unlike conventional expenses, the business will receive 

something of value in the near future. For their accounting the account 39 "Deferred expenses" is assigned. 

On the debit of the account 39 "Deferred expenses" this kind of costs is accumulated, on credit - their 

writing-off or distribution, and inclusion to the reporting period costs. 

In this way costs formation of printing enterprises has its own peculiarities. In their proper research 

company not only can reduce the prime cost of their products, but respectively increase their profits.  
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛІНГУ 

 

Організація ефективного управління грошовими коштами та їх еквівалентами за сучасного стану 

ринкової економіки набуває все більшого значення. Адже воно суттєво впливає на ефективність 

функціонування суб’єкта господарювання, оскільки забезпечує безперервний та динамічний 

операційний цикл потрібними ресурсами. 

Як складова частина системи фінансового управління контролінг поєднує виконання всіх 

основних функцій менеджменту грошових потоків - планування, регулювання, облік, контроль та 

аналіз [1]. Під контролінгом грошових потоків потрібно розуміти фінансову діяльність, яка власне 

забезпечує процес оперативного планування та регулювання, а також контролю за грошовими 

коштами на основі чітко регламентованої взаємодії структурних підрозділів з метою покращення 

функціонування підприємства в цілому та зокрема фінансового стану [2]. 

Зміст управління потоками грошових коштів залежить від оптимізації фінансових потоків і їх 

структури. Грошові потоки мають бути узгоджені між собою, зокрема в часовому вимірі, таким 

чином, щоб зберегти ліквідність та платоспроможність підприємства. На жаль, підприємства часто 

зустрічаються з недостатністю інформації та невмінням приймати правильні рішення в 

недосконалих умовах функціонування ринку. Оптимізувати грошові потоки можна за допомогою 

низки фінансових заходів через систему ефективного контролінгу. 

Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути досягнутим за рахунок 

здійснення таких заходів: прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості, 

рефінансування дебіторської заборгованості, скорочення строків надання товарного кредиту 

покупцям, забезпечення повної або часткової передоплати; у довгостроковому періоді: додаткова 

емісія акцій, залучення довгострокових фінансових кредитів, залучення інвесторів. 

Сповільнення виплат грошових коштів в короткостроковому періоді можна досягти за 

допомогою таких інструментів: використання флоута для уповільнення інкасації, збільшення 

терміну надання кредиту, реструктуризації портфеля; у довгостроковому періоді: скорочення 

обсягу реальних інвестиційних програм, зниження суми постійних витрат [3]. 

Покращити систему управління грошовими потоками та оптимізувати їх можна за допомогою 

певних принципів контролінгу, наприклад, «управління за відхиленнями» [1]. Він передбачає 

здійснення власне контролінгу щодо відхилень від планових показників та визначення причин 

невиконання цього плану. Також доцільно складати бюджетні програми для збалансування 

грошових потоків, адже вони дозволять визначити обсяги витрат грошових коштів. За допомогою 

контролінгу можна також краще скоординувати усі функціональні підрозділи, що забезпечить 

більшу відповідальність та контроль за грошовими коштами. Аналіз, як складова контролінгу, 

зробить можливим використання грошових потоків згідно з реальним фінансовим станом 

підприємства [4]. 

Отже, для управління та оптимізації грошовими потоками доцільно використовувати контролінг 

як ефективний та дієвий метод. Впровадивши його в практику підприємства зможуть більш 

доцільно та точно планувати свою діяльність на майбутнє та досягти кращих фінансових 

результатів. 

 

1. Адамов В. Філософія управління грошовими потоками / В. Адамов // Світ фінансів – 2011. –

№3. – С.20-30. 2. Гриценко Л.Л. Контролінг грошових потоків підприємств / Л.Л. Гриценко, 

І.М. Боярко, В.В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки – 2010. – №3. – С. 148-154. 

3. Коваленко Л.М., Томчук В.В. Методика аналізу грошових потоків // Становлення ринкової 

економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора 

О.О. Непочатенко (Частина 2).- Умань: Видавець «Сочинський», 2012.- С. 35 – 38. 4. Понеділко 

О.В. Організація і контроль руху грошових потоків / О. В. Понеділко // Економіка і держава. – 2011. 

- №11. – С.56-57.  
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Залучення позикового капіталу слід здійснювати на основі визначеного плану повернення коштів 

та сформованої фінансової стратегії для забезпечення високих темпів зростання прибутку, 

необхідної ліквідності активів та мінімізації комерційних ризиків. Однією з актуальних проблем є 

удосконалення методики аналізу структури капіталу з метою забезпечення оптимального спів-

відношення між власним і позиковим капіталами, при якому досягається пропорційність між 

ефективністю і фінансовою стійкістю підприємства [1]. 

З метою визначення рівня фінансової стійкості нами проаналізовано найбільш дохідні 

підприємства України (вибірку об’єктів дослідження здійснено на основі списку в журналі 

«Forbes») за коефіцієнтом фінансового ризику (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка фінансової стійкості підприємств України за 2013 р. 

Показники 

Коефіцієнт фінансового ризику  
Абсолютне 

відхилення (+,-) 
на початок 

року 
на кінець року 

ПАТ "Донецьксталь" –Металургійний завод" 2,5 2,87 +0,37 

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» 1,01 1,37 +0,36 

ДП "Енергоринок" 18,54 17,94 -0,6 

ПАТ "НАК "Нафтогаз України" 2,87 3,55 +0,68 

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 0,29 0,3 +0,01 

Результати проведеного аналізу за 2013 р. свідчать, що у чотирьох з п’яти підприємств відбулось 

стрімке зростання коефіцієнта фінансового ризику, що вказує на посилення їх залежності від 

інвесторів і кредиторів, зниження фінансової стійкості. Встановлено також істотні відхилення рівня 

фінансового ризику від рекомендованого значення (менше за 0,7-1,0), що може бути результатом як 

особливостей виду діяльності чи стадії життєвого циклу, так і не оптимальної структури капіталу.  

Досягти раціонального співвідношення власного і позикового капіталу є проблематично. Одним 

із методичних підходів до вирішення цієї проблеми є використання механізму фінансового леверид-

жу, що дає можливість змоделювати таку структуру капіталу, при якій досягають максимальної 

ефективності діяльності підприємства. 

Рівень додаткового прибутку на власний капітал за різних варіантів структури капіталу 

характеризує ефект фінансового левериджу, який формується з: податкового коректора, що 

визначає вплив зміни ставки податку на прибуток; диференціалу, як головної умови формування 

позитивного ефекту від перевищення рівня валового прибутку, що створюють активи підприємства, 

над середнім розміром відсотків за позикові кошти; плеча фінансового важеля, яке характеризує 

суму позиченого капіталу, використаного підприємством, у розрахунку на одиницю власного 

капіталу. Перегляд різних варіантів структури капіталу дає змогу: розрахувати допустимі умови 

кредитування; спростити податковий тягар підприємств; визначити безпечні обсяги позикових 

коштів [2]. 

Зростання фінансового левериджу супроводжується підвищенням рівня фінансового ризику, 

пов'язаного з можливим браком коштів для виплати відсотків за кредити. Незначна зміна валового 

прибутку і рентабельності інвестованого капіталу в умовах високого фінансового левериджу може 

призвести до значної зміни чистого прибутку, що небезпечно у разі спаду виробництва.  

 

1. Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : 

монографія / І.Й. Яремко. — Л. : Каменяр, 2009. — 176 с. 2. Чернецька Ю.А. Управління левериджем 

з метою досягнення стійкого розвитку підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень 

№38/ Ю.А. Чернецька / Одеса, 2010. – № 38. 372-376 с.  

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/854
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/854
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ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРАКТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 
 

З метою формування стратегії підприємства потрібно проаналізувати його економічний 

потенціал, оцінити стан та зміни у часі. На сьогодні не існує єдиних підходів до визначення поняття 

«економічний потенціал підприємства» та його складових. Частина науковців економічний 

потенціал трактують як можливість підприємства досягати визначеної мети, використовуючи 

наявні в нього трудові, матеріальні, фінансові та інші види ресурсів. Хоча більшість учених 

сходиться на думці, що економічний потенціал включає не лише ресурси, а й здібності та 

компетенції [1]. 

Дискусійним є питання визначення складових економічного потенціалу підприємства, однак 

незаперечним є визнання у його структурі такої складової як фінансовий потенціал. Оцінювання 

фінансового потенціалу пропонують здійснювати з позицій короткострокової перспективи, яку ана-

лізують за показниками платоспроможності підприємства, і довгострокової перспективи – за 

показниками фінансової стійкості [2]. Для якісної оцінки платоспроможності підприємства 

проводять аналіз фінансових коефіцієнтів ліквідності. Основними з них при оцінці 

платоспроможності в короткостроковій перспективі є коефіцієнти абсолютної, критичної і поточної 

ліквідності. Значення і сутність фінансової стійкості найбільш повно відображаються в її 

абсолютних та відносних показниках. 

Незважаючи на широке використання показників ліквідності та фінансової стійкості 

підприємства, як показав огляд літератури, існують істотні проблеми при застосуванні методики їх 

розрахунку, встановленні рекомендованих значень та інтерпретації отриманих результатів [3]. 

Особливо ускладнюється ця проблема при оцінюванні показників платоспроможності та фінансової 

стійкості підприємств різних видів діяльності.  

Проілюструємо це на прикладі. Визначимо коефіцієнт загальної ліквідності для підприємств 

важкої промисловості та страхових компаній. Він характеризує очікувану платоспроможність 

підприємства за період, який дорівнює середній тривалості одного обороту всіх його оборотних 

активів. Для підприємств важкої промисловості на кінець 2013 р. його значення дорівнює: ПАТ 

«Стахановський вагонобудівний завод» – 6,631, ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» – 2,348, 

ПАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» – 1,846, ПАТ «Суднобудівний завод 

«Залів»» – 0,902, а для страхових компаній значно вище: ПАТ АСК «Скарбниця» – 51,099, ПАТ СК 

«Мономах» – 27,309, ПАТ АСК «Дністер» – 11,623, ВАТ НАСК «Оранта» – 2,783. 

Рекомендоване значення для коефіцієнта поточної (загальної) ліквідності в зарубіжній практиці 

знаходиться в межах від 1,0 до 2,0. Згідно з розробленими в Україні методиками аналізу фінансового 

стану: значення коефіцієнта поточної ліквідності (покриття) в межах 1,0 – 1,5 свідчить про те, що 

підприємство своєчасно повертає борги; критичне значення прийняте на рівні 1,0; при значенні 

меншому за 1,0 підприємство має неліквідний баланс. Отже, незалежно від виду діяльності 

фінансовий потенціал більшості аналізованих підприємств є високим. Хоча проблематично 

інтерпретувати результати аналізу, якщо фактичне значення відхиляється від рекомендованого 

більше, як в 50 разів.  

Таким чином, при оцінці фінансового потенціалу підприємства головним завданням аналітика є 

не лише формування системи аналітичних показників, а саме вміння «прочитати» результати 

аналізу для встановлення діагнозу. Для цього мають бути розроблені теоретично обгрунтовані 

значення показників з врахуванням виду економічної діяльності, стадії життєвого циклу тощо, на 

основі яких можна було б зробити обгрунтовані висновки відповідно до мети, з якою він 

проводився. 
 

1. Максименко І.О. Економічний потенціал підприємства: структура та оцінка / І.О. Максименко // Вісник ХНУ. 

Економічні науки – 2011. - №5, Т.3 – C.163-167. 2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев // 

– М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с. 3. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, 

А.Г. Загородній; за ред. проф. А.Г. Загороднього // – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 487 с.  
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ОБЛІК ВИТРАТ РЕМОНТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Метою діяльності ремонтних підрозділів промислового підприємства, до складу яких входять 

ремонтно-механічні, ремонтно-енергетичні, ремонтно-будівельні та інші цехи й дільниці – є 

забезпечення виконання поточного та капітального ремонтів виробничого устаткування, 

транспортних засобів, інвентарю, будівель, та інших необоротних активів. Організуючи облік 

діяльності ремонтних підрозділів підприємства загальну сукупність їхніх витрат поділяють на прямі 

та загальновиробничі. 

Облік прямих витрат на виконання ремонтних робіт необхідно здійснювати на рахунку 23 

«Виробництво» 1. При цьому підприємства самостійно відкривають субрахунки для обліку 

прямих витрат діяльності допоміжних виробництв, до складу яких належать і ремонтні підрозділи 

підприємства. Це може бути субрахунок, наприклад, 232 «Допоміжні виробництва». 

Загальновиробничі витрати, пов’язані із організацією і управлінням діяльності ремонтних 

підрозділів, попередньо необхідно акумулювати на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». Після 

визначення їхньої загальної величини здійснюють розподіл таких витрат за ремонтними об’єктами 

і списують на дебет субрахунку232 «Допоміжні виробництва». 

Для забезпечення правильного (адресного) формування облікової інформації про прямі ремонтні 

витрати на підприємстві необхідно запровадити певну організаційну систему, яка передбачала б 

порядок оформлення: рішення на проведення ремонтних робіт; замовлень на такі роботи; первинних 

документів щодо використання задіяних в процесі ремонтів трудових, матеріальних та інших видів 

ресурсів. 

Прямі витрати ремонтних підрозділів доцільно обліковувати за кожним із ремонтних об’єктів на 

аналітичному рахунку, наприклад, 2321 «Ремонтні виробництва» за такими статтями: заробітна 

плата; відрахування на соціальні заходи; основні та допоміжні матеріали, запасні частини; 

малоцінні і швидкозношувані предмети; роботи і послуги та інші прямі витрати. 

Фактичні прямі витрати за статтею «Заробітна плата» формують на підставі первинних 

документів з обліку оплати праці. Зазвичай, – це наряди на відрядні роботи, табель обліку 

відпрацьованого часу, відомості про нарахування премій тощо. Нараховані суми основної та 

додаткової заробітної плати записують на дебет рахунку 2321 «Ремонтні виробництва» з кредиту 

рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». За статтею «Відрахування на соціальні заходи» 

відображують нарахування від величини витрат на оплату праці робітників єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування в установленому розмірі. На суму відрахувань 

дебетують рахунок 2321 «Ремонтні виробництва» і кредитують рахунок 65 «Розрахунки за 

страхуванням». На статті «Основні та допоміжні матеріали» відображують вартість будівельних та 

інших матеріалів, витрачених на ремонт. Списання використаних матеріалів здійснюють на підставі 

звітів матеріально відповідальних осіб і в обліку відображають проведеннями за дебетом рахунку 

2321 «Ремонтні виробництва»(за кожним ремонтованим об'єктом) і кредитом відповідних 

субрахунків рахунку 20 «Виробничі запаси». Аналогічно списують запасні частини та малоцінні і 

швидкозношувані предмети. На статті «Роботи і послуги» відображують вартість робіт і послуг, 

виконаних сторонніми організаціями або власними допоміжними виробництвами для конкретного 

ремонтованого об'єкта. 

Витрати на закінчений ремонт за об'єктами списують на підставі Відомості списання витрат за 

закінченими ремонтованими об'єктами і виконаними роботами на ті рахунки, на яких обліковують 

витрати на їх утримання.  

Отже, для правильного формування фактичної собівартості ремонтних робіт у розрізі кожного із 

об’єктів на підприємстві необхідно запровадити чітку систему документування операцій та їх 

аналітичного обліку. 

 

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30. 11. 1999 р. № 291.  
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із основних інструментів управління та збалансованості фінансових ресурсів 

підприємства, який дозволяє своєчасно реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища, 

є фінансове планування. Процес фінансового планування обґрунтовує потребу у формуванні, 

розміщенні і використанні фінансових ресурсів та отриманні прибутку. Таке планування передбачає 

формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і вибір 

найефективніших шляхів їх досягнення [1]. Фінансовий аналіз, на якому ґрунтується фінансове 

планування, є одним із основних методів оцінки і прогнозування фінансового стану організації. 

У сучасних умовах, незважаючи на розроблені методичні підходи до фінансового планування, 

прогнозуванню майбутнього підприємств притаманні безліч недоліків, зокрема: непристосованість 

до фінансового аналізу більшості форм звітної та облікової документації; недостатня комплексність 

планів та їх непрозорість для керівництва; відрив довгострокових планів від короткострокових; 

нереальність планів, їх обмежена реалізація; неефективність застосування методів прогнозування; 

нестабільна нормативно-правова база фінансового планування.  

Крім того, існує думка, що фінансове планування потрібне лише обмеженій групі менеджерів, 

що мають великі доходи, комерційним організаціям, господарським товариствам, у 

зареєстрованому фонді яких понад 50% акцій (часток, паїв) належать державі. Насправді ж 

фінансове планування актуальне для будь-яких організацій, тому що забезпечує вибір цілей, 

реальних для досягнення при наявних фінансових ресурсів, та узгодження з заданими цілями 

майбутніх фінансових потоків. 

Вирішення зазначених проблем вимагає використання нових принципів організації фінансового 

планування. Його форми та зміст мають бути пристосовані до нових економічних орієнтирів, а 

також запитів фінансового аналізу, враховувати ймовірність настання певних подій і одночасно 

розробляти моделі поведінки підприємства за умов зміни ситуації з фінансовими ресурсами. Тому 

при проведенні планування необхідно визначитись із цільовим спрямуванням фінансового аналізу, 

що зменшує кількість недоліків, які впливають на якість фінансового планування. 

Оцінка витратної та результативної складової всіх видів діяльності підприємства є основою для 

фінансового планування та цільовим спрямуванням фінансового аналізу. Саме тому фінансовий 

аналіз в аспекті тісного взаємозв’язку із плануванням варто реалізувати за двома напрямами: аналіз 

обґрунтованості планових показників та аналіз виконання планів. Пріоритетними напрямами 

аналітичних досліджень на рівні фінансового планування є аналіз обґрунтованості планових 

показників, який спрямований на визначення перспективних орієнтирів, а також передбачення 

точнішої кількісної і якісної оцінки основних показників господарської діяльності, зміну яких 

визначають за ресурсними можливостями та фінансовим результатом. Саме на цьому рівні 

необхідно враховувати можливості звітної документації при проведенні фінансового аналізу. 

Для удосконалення процесу фінансового планування значну увагу необхідно приділяти вибору 

ефективного та оптимального методу прогнозування. Прогнозування, як складову планування, 

варто розпочинати з прогнозу обсягів продажу. Наступним кроком необхідно визначати прогнозний 

обсяг витрат і після цього прогнозний фінансовий результат. Таким чином, в умовах зростання 

нестабільності та невизначеності середовища функціонування підприємств, фінансове планування 

є важливим та ефективним інструментом управління фінансовими ресурсами, хоча і не позбавлене 

ряду проблем та недоліків.  

 

1. Ситник І.П. Стратегічне фінансове планування як основа фінансового розвитку підприємства 

/ І.П. Ситник, Ю.О. Борисюк // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в 

сучасному середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 

і студентів (м. Київ, 25-26 жовтня 2012 р.) – К.: НУХТ, 2012 р. – С. 138 – 139.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Динамізм економічних відносин в економіці держави ґрунтується на розбудові системи 

розрахункових операцій її суб’єктів. У вузькому значенні, розрахункова операція  приймання від 

покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації 

товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у 

разі застосування банківської платіжної картки  оформлення відповідного розрахункового 

документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі 

повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо 

перерахування коштів у банк покупця [1]. В ширшому розумінні розрахункові операції охоплюють 

не лише взаємини суб’єкта господарювання із покупцями та постачальниками, але й із 

працівниками, засновниками, бюджетом тощо. 

Узагальнюючи існуючі підходи [2, 3], розрахункові операції можна класифікувати за низкою 

ознак (табл. 1).  

Таблиця 1 

Класифікація розрахункових операцій 

Ознака Види розрахунків 

Залежно від способу платежу Безготівкові, готівкою 

За економічним змістом За товарними операціями, за нетоварними операціями 

Залежно від територіального розміщення 

сторін 

Місцеві, міжміські та міжнародні 

Залежно від контрагента Розрахунки з юридичними особами та фізичними особами  

За способом реалізації Прямі, транзитні 

За способом отримання платежу Гарантовані, негарантовані 

Усі безготівкові розрахунки здійснюються через банк, а готівкові  через касу. 

За товарними операціями  це розрахунки між підприємствами і організаціями за реалізовану 

продукцію, виконані роботи, надані послуги і придбані матеріальні цінності. До розрахунків за 

нетоварними операціями відносять: платежі до бюджету, одержання і повернення банківських 

позик, сплата страхових платежів, розрахунки за претензіями, нестачами і крадіжками та інші 

розрахунки. 

Місцеві розрахунки здійснюються між покупцем і постачальником, якщо їх обслуговує одна 

установа банку або коли банк постачальника і банк покупця розміщені в тому самому населеному 

пункті. Міжміські  це розрахунки, які здійснюються між покупцем і постачальником через банки, 

що знаходяться в різних регіонах. Міжнародні  це розрахунки, які здійснюються за операціями 

купівлі-продажу через зарубіжний банк постачальника. 

На основі статті Р. Гаркавіна можна узагальнити поділ розрахункових операцій залежно від 

контрагента [2]. Розрахунки з юридичними особами включають розрахунки з: постачальниками і 

підрядниками, покупцями і замовниками, засновниками (акціонерами), бюджетом та іншими 

підприємствами по інших операціях. До розрахунків з фізичними особами належать розрахунки з: 

працівниками підприємства, постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, 

засновниками (акціонерами) та іншими громадянами. 

Таким чином, розрахункові операції, зважаючи на багатогранність ринкових економічних 

відносин, можна класифікувати за різними ознаками. Не всі з них знайшли практичне застосування 

у вітчизняному бухгалтерському обліку. Найбільш використовуваними є класифікації залежно від 

способу платежу та залежно від контрагента, на основі яких зазвичай формується система 

субрахунків та рахунків аналітичного обліку. 
 

1. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг : Закон України від 06.07.1995 № 265/95. 2. Гаркавін Р. Розрахункові операції // Школа бухгалтера. – 

2004. – №11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dtkt.com.ua/show/3cid0393.html. 3. Гура І.О. Облік видів 

економічної діяльності : навч. посіб. / І.О. Гура.  К.: Знання, 2004.  541 с.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним з важливих чинників підвищення ефективності підприємницької діяльності є ефективне 

управління матеріальними запасами. Аналіз існуючої практики господарювання на підприємствах 

індустріально розвинутих країн показує, що загальним орієнтиром в управлінні запасами є їх 

мінімізація в допустимих межах, що приводить до прискорення обороту власних коштів і 

підвищення на цій основі їх прибутку, зміцнення і розширення своєї ніші на ринку товарів, робіт і 

послуг. 

Недостатній обсяг запасів може привести до збитків, пов'язаних з простоями, з незадоволеним 

попитом і, отже, до втрати прибутку, потенційних покупців продукції. З іншого боку, 

нагромадження значних обсягів зв’язує оборотний капітал підприємства, зменшуючи можливість 

його вигідного альтернативного використання і уповільнюючи його оборот [1].  

Управління запасами – це оптимізація запасів товарів, сировини й інших об’єктів діяльності 

підприємства з метою зменшення витрат на зберігання при забезпеченні рівня обслуговування й 

безперебійної роботи підприємства [2].  

Залежно від співвідношення у фінансуванні постійної змінної частини оборотних активів 

різними видами капіталу, встановленні величини маржі безпеки визначається стратегія 

фінансування оборотних активів підприємства. Так, якщо вся змінна частина оборотних активів і 

частина постійних оборотних активів фінансуються короткотерміновим капіталом, відповідно 

маржа безпеки є від’ємною і робочий капітал – від’ємний. За таких умов діяльності високими є 

ризики і високою зберігається дохідність підприємства. Така стратегія фінансування оборотних 

активів називається агресивною. За умов консервативної стратегії фінансування постійні оборотні 

активи і частина змінних фінансуються на основі довготермінового капіталу – низькими є ризики і 

дохідність підприємства. Відповідно маржа безпеки є високою, робочий капітал додатній, тобто 

грошові надходження перевищують видатки. Помірна стратегія (або у іноземній літературі 

стратегія хеджування), полягає у тому, що постійні оборотні активи фінансуються довготерміновим 

капіталом, а змінна їх частина – короткотерміновим. Маржа безпеки дорівнює нулю і чистий 

робочий капітал підприємства теж дорівнює нулю. За цієї стратегії використовують метод 

хеджування (співставлення за термінами, при якому кожний вид оборотних активів повинен бути 

співставлений із фінансовим інструментом, термін погашення якого співставляється з часовими 

рамками потреби у тих чи інших оборотних активах) [3]. 

Як правило, на практиці використовуються різні стратегії фінансування оборотних активів 

залежно від змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах. До змін у зовнішньому середовищі, 

що впливають на обрання стратегії фінансування оборотних активів слід виділити зміни: на ринку 

капіталів і кредитному; на ринку сировини; на ринку споживання; в економічній політиці країни. 

До змін у внутрішньому середовищі належать : політика підприємства щодо дебіторів; політика 

підприємства щодо кредиторів; маркетингова політика [4].  

Отже, менеджменту підприємства необхідно бути уважним до змін як у зовнішньому так і у 

внутрішньому середовищі. Відповідно до цих змін на різних етапах діяльності підприємства 

моделювати існуючими стратегіями фінансування оборотних активів з метою отримання 

максимальної дохідності із мінімальним ризиком. 

 

1. Крючкова І.В. Оптимізація матеріальних запасів на сучасному підприємстві: економічний аспект / І.В. 

Крючкова // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка“. – Режим доступу: economy. 

nayka.com.ua/?op=1&z=1279. 2. Хаврук В.О. Аналіз систем управління запасами / В.О. Хаврук Електронний 

ресурс. – Режим доступу: pidruchniki.com/ 1917072840749/ buhgalterskiy_oblik_ta_audit/modeli_ 

upravlinnya_materialnimi_zapasami. 3 Ван Хорн Дж. Основи фінансового менеджменту. / Дж. Ван Хорн. – М.: 

ООО “І.Д. Вільяме”, 2008. – 1232 с.; 4. Нашкерська М.М. Вплив обсягу та джерел фінансування оборотного 

капіталу на дохідність підприємства / М.М. Нашкерська, А.Р. Кусяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. 

– Вип. 20.12. – С. 215-220.  
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

Правоохоронна діяльність охоплює такі напрями: діяльність із виявлення, запобігання й 

розслідування злочинів та інших правопорушень; діяльність із захисту державної (національної) 

безпеки, державного кордону та правопорядку в Україні; діяльність органів прокуратури; - 

діяльність із забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства [2]. 

Основним критерієм оцінки діяльності працівників органів і підрозділів внутрішніх справ 

України донині вважалося співвідношення (відсоток) розкритих злочинів до загальної кількості 

вчинених. Чим вищий відсотковий показник, тим краща оцінка роботи правоохоронців [3]. Така 

система сприяла зростанню латентної злочинності та навмисного її приховування, 

фальсифікуванню даних, зростанню корупції в органах правопорядку, що завдавало непоправної 

шкоди міліції. Оцінка органів і підрозді.лів внутрішніх справ України має враховувати: 1) рівень 

довіри населення до міліції; 2) громадську думку про стан правопорядку в Україні за результатами 

соціологічних досліджень (опитувань); 3) показники рівня громадської безпеки; 4) кількість 

зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини на 100 тис. населення; 5) кількість розслідуваних 

кримінальних справ, направлених до суду; 6) роботу кожного працівника міліції у боротьбі зі 

злочинністю тощо. Однак яким чином в систему оцінювання міліції вкласти роботу кожного 

працівника міліції у боротьбі зі злочинністю, нам видається незрозумілим. 

У наказі МВС України головним критерієм оцінки діяльності органів внутрішніх справ є 

“позитивні зрушення на важливих ділянках (1 - оперативна робота, 2 - боротьба зі злочинністю, 3 - 

попередження і припинення кримінальних проявів, 4 - становлення та розвиток належних 

партнерських відносин між народом і міліцією України)” [4]. 

Оцінка реагувань Органів ОВС на заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини чи події 

здійснюється з урахуванням таких факторів: первинний масив інформації (кількість зареєстрованих 

та вирішених заяв і повідомлень); повнота обліково-реєстраційної роботи (відсутність випадків 

відмови у прийнятті або прихованні від обліку інформації кримінального характеру); якість ре-

агування на інформацію про злочини й події (оперативність, цілеспрямованість); своєчасність та 

кваліфікованість розгляду інформації про злочини і події керівництвом органу внутрішніх справ; не 

доопрацьована інформація з терміном понад десять діб; стан внутрішнього контролю за 

додержанням порядку приймання, реєстрації, обліку і розгляду інформації про злочини та події; 

динаміка кількості скасованих прокурорами постанов про відмову у порушенні кримінальних справ, 

внесених працівниками органів внутрішніх справ України; кількість цих рішень, які одночасно 

супроводжуються порушенням прокуратурою кримінальних справ; обґрунтованість зазначених 

рішень прокуратури (питома вага кримінальних справ з масиву відмовних матеріалів, які направлені 

до суду); питома вага невирішених кримінальних справ, які порушені з масиву відмовних 

матеріалів, скасованих прокуратурою; кількість кримінальних справ, порушених безпідставно за 

неякісно зібраними матеріалами дослідчої перевірки, що призвело до обґрунтованого їх закриття за 

реабілітаційними підставами. 

Отже, оцінка ефективності діяльності правоохоронних органів залежить від того як будуть 

здійснюватися поставлені перед ними завдання, у теперішній час доцільно переглянути методику 

оцінки результатів діяльності правоохоронних органів і сформулювати нові підходи, що 

враховують цілу низку факторів.  

 

1. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 

органами: Закон України від 19.06.2003 р. № 975-IV. 2. Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р № 3781-XII. 3. Бойко І. В. Основні критерії 

оцінки діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України / І.В. Бойко // Правова 

інформатика. – К., 2003. – № 1. – С. 9-22. 4. Положення про критерії оцінки результатів діяльності 

органів та підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 12.07.2000 р. № 459.  
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ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ НА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Під благоустроєм території підприємства розуміють її впорядкування з метою надання більш 

привабливого вигляду шляхом влаштування тротуарів та під'їзних шляхів, оформлення клумб і 

газонів, монтажу зовнішнього освітлення та огородження території, посадки дерев і кущів тощо. 

Такі роботи належать до одного з видів будівництва, а понесені витрати, незалежно від способу 

виконання будівельних робіт, підлягають обліку на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» з 

використанням субрахунку 151 «Капітальне будівництво». При цьому, аналітичний облік необхідно 

здійснювати за кожним із інвестиційних об’єктів, які можуть бути як індивідуальними (газон, 

клумба, фонтан, статуя тощо) так і груповими (дерева, кущі, скульптурна композиція, тощо).  

У бухгалтерському обліку вартість виконаних підрядними організаціями інвестиційних робіт 

відображають за дебетом субрахунку 151 «Капітальне будівництво» і кредитом субрахунку 631 

«Розрахунки з вітчизняними постачальниками». При виконанні ж робіт господарським способом 

субрахунок 151 «Капітальне будівництво» кореспондуватиме із рахунками обліку матеріальних 

цінностей, розрахунків за заробітною платою тощо. 

Після завершення виконання інвестиційних робіт створені об’єкти благоустрою приймаються в 

експлуатацію призначеною комісією з оформленням актів типової форми № КБ-2в «Акт приймання 

виконаних підрядних робіт» [1] та зараховуються на баланс в якості основних засобів на підставі 

актів типової форми № ОЗ-1 «Акт приймання-здавання (внутрішнього переміщення) основних 

засобів» [2]. Останній з документів теж є підставою для списання витрат по кредиту субрахунку 151 

«Капітальне будівництво» у дебет субрахунків 103 «Будинки та споруди» та 109 «Інші основні 

засоби». 

Отже, обліковуючи інвестиційні витрати на благоустрій території підприємства важливими 

чинниками є ідентифікація (встановлення) облікових об’єктів основних засобів та формування 

їхньої первісної вартості.  

 

1. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ 

Міністерства регіонального розвитку та будівництва в Україні від 04.12.2009 р. № 554. 2. Про 

затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 

29.12.1995 р. № 352. 
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СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

У зв’язку із розширенням ринків збуту, вітчизняні підприємства України вимушені адаптуватися 

до глобальних умов і правил ведення бізнесу. Сучасне ринкове середовище охоплює значну 

кількість стейк-холдерів, які мають не лише фінансовий інтерес в їхньому розвитку. З боку 

суспільства існує значна зацікавленість і в соціально-економічних результатах діяльності 

підприємств, основним інформаційним інструментом репрезентації яких є нефінансова звітність.  

Соціальна (нефінансова) звітність – це документально оформлена сукупність даних організації, 

що відображає середовище її існування, принципи та методи співпраці з групами впливу, результати 

діяльності компанії в економічній, соціальній та екологічній сферах [2]. Призначення соціальної 

звітності полягає у інформуванні власників, співробітників та клієнтів компанії щодо темпів 

розвитку стратегічних планів, що зорієнтовані на економічну сталість, соціальний добробут та 

екологічну стабільність. 
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До переваг формування нефінансової звітності можна віднести те, що вона: допомагає та 

корегувати процес управління підприємством шляхом аналізування власної стратегії щодо впливу 

компанії на суспільство; є стимулом для працівників, оскільки роз’яснює роль підприємства у 

соціальній сфері; поруч із фінансовою звітністю дає змогу отримати інформацію щодо соціальних 

та екологічних вимірників результатів діяльності підприємства; укріплює партнерські відносини, 

оскільки дає змогу підприємству вийти на ринки, де соціально орієнтована діяльність підприємства 

є фактором конкурентоспроможності тощо [2]. 

Найбільш поширені такі нефінансові звіти: звіт про прогрес виконання принципів Глобального 

Договору ООН, який складається лише підприємствами – членами Глобального Договору ООН. У 

цьому звіті відображають стан виконання принципів соціальної відповідальності та плани на 

майбутнє; звіт за GRI-стандартом (GRI – Global Reporting Initiative) – звіт зі сталого розвитку, що 

містить чіткі соціально-екологічні індикатори щодо діяльності компанії; звіт за стандартом АА1000, 

заснований на діалозі із стейк-холдерами, структурно відповідає їх інформаційним запитам [1].  

Відповідно до положень Глобальної ініціативи нефінансова звітність повинна відповідати 

наступним принципам: відкритість, залучення зацікавлених сторін, повнота, значущість, контекст 

сталого розвитку, точність, об’єктивність, ясність, вчасність та регулярність. Відповідність 

інформації вищезазначеним принципам робить її корисною для користувачів. Дослідження 

практики опублікування нефінансових звітів в Україні за 2005–2010 рр. свідчить, що частка звітів 

із прогресу складає 91.5 % і 8.5 % – звітів за GRI-стандартом [1]. 

Українські компанії лише розпочинають формувати нефінансові звіти і розкривати інформацію 

щодо нефінансової сторони діяльності підприємств. Найбільш типовими об’єктами розкриття 

нефінансових звітів є: умови праці, збереження довкілля, благодійництво, співпраця з місцевими 

громадами. Результати діяльності підприємства в екологічній сфері вважаються одними з найбільш 

важливих і тому повинні у повному обсязі розкриватися більшістю підприємств, що прагнуть 

досягти сталого розвитку [2]. 

Сьогодні недосконалість існуючої системи обліку нефінансової звітності в Україні спричинена 

відсутністю єдиної методологічної та правової бази відображення в обліку екологічних та 

соціальних аспектів. Тому необхідно розробити концептуальну основу підготовки такої звітності та 

її форматів. Отже, нефінансова звітність має значний вплив на покращення діяльності підприємств 

у соціально-екологічній сфері та підвищує їх конкурентоспроможність на ринку. 

 

1. Король С. Нефінансова звітність підприємства / С. Король // Вісник Київського національного 

торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 102-113. 2. Самсонова К.В. 

Нефінансова звітність, її сутність та значення в умовах соціально-орієнтованої економіки / 

К.В. Самсонова, В.О. Буряк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: intkonf.org/samsonova-kv-

buryak-vo-nefinansova-zvitnist. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 

 

Сучасний розвиток ринкової економіки характеризується високим ступенем наростаючої 

невизначеності, глобалізацією, динамічно-мінливою геополітичною ситуацією, ускладненням 

фінансових ринків та існуванням валютного ризику, причиною якого є короткострокові і 

довгострокові коливання обмінних курсів валют, що зумовлюються величиною попиту і пропозиції.  

Якщо компанія регулярно купує або продає товари за кордон, вона постійно стикається з ризиком 

скорочення виручки чи зростання витрат, пов'язаних з несприятливими змінами курсів валют [1]. 

Зміни фінансового курсу можуть негативно впливати на вартість компанії в разі «валютного 

перерахунку» економічної звітності за зовнішньоекономічними операціями. На нашу думку, 

механізм мінімізації втрат підприємства від зміни валютного курсу повинен включати в себе 
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прогноз валютного курсу, аналіз впливу зміни валютного курсу на економічні результати 

господарюючого суб'єкта. При цьому визначається вплив на всі сфери діяльності фірми, а також на 

його партнерів і клієнтів [2]. Підприємство приймає рішення про скорочення витрат, зміну політики 

збуту, застосування інструментів страхування збитків від зміни валютного курсу. Такими 

інструментами можуть бути валютні застереження, хеджування, валютний арбітраж, форвардні 

контракти, а також свопи. Не знаючи причини та глибини ризику, проблематично виробити 

стратегію хеджування, оскільки неможливо виміряти чинники, які пов'язують зміни обмінного 

курсу із змінами ринкової вартості компанії. Ф'ючерс і опціон роблять фінансові інструменти 

страхування валютних збитків доступними для малого бізнесу. 

Методики зниження економічного валютного ризику включають вирівнювання валют платежів 

компанії з валютами, в яких здійснюються надходження грошових коштів в компанію; 

диверсифікацію і використання відповідних стратегій для фінансування своєї діяльності за 

кордоном. Тобто інший підхід до хеджування полягає в глобальній диверсифікації, яка спричиняє 

розширення ринків і розвиток виробничих потужностей, розташованих по всьому світу. Якщо 

реальний обмінний курс в якійсь окремій країні падає, компанія може збільшити там випуск 

продукції і експорт в ті країни, де реальні обмінні курси або зростають, або залишаються на 

колишньому рівні. Оскільки обмінний курс постійно змінюється, підприємство, застосовуючи 

глобальну диверсифікацію, не упустить ринок і реалізує виробничі можливості по мірі їх 

виникнення [2]. 

Девальвація гривні негативно позначається на витратах імпортерів, позичальників валютних 

кредитів і споживачів. Різке знецінення національної валюти може привести не тільки до переоцінки 

імпорту, а й до його скорочення. Водночас девальвація позитивно впливає на доходи експортерів, 

підприємств, які мають іноземних конкурентів і інвесторів, що вкладають кошти у валюті. 

Зростання цінового параметра дозволяє збільшити прибутковість і в експортному секторі, і 

всередині економіки.  

Застосування мінімізації збитків господарюючого суб'єкта від зміни валютного курсу в 

дозволить підприємствам, схильним до валютних ризиків, знизити витрати, збільшити доходи, 

зменшити ризики при здійсненні міжнародної торгівлі та в результаті наростити її обсяги. Такі 

переваги для підприємств дозволять отримати вигоди і державі в цілому. Тобто, за рахунок 

збереження прибутку компаній, мінімізувати втрати від зниження надходження податків у бюджети 

різних рівнів. Вище перелічені методи усунення та регулювання дозволяють оптимізувати 

співвідношення між прибутком, ризиком і в кінцевому рахунку прогнозувати майбутній розвиток 

діяльності підприємства. 

 

1. Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі: навч. посібник / В.В. Вітлінський, 

П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Вітлінського. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 446 с. 2. Херріс Д.М. Міжнародні фінанси: економіка для практиків [пер. з англ. 

В.Н. Єгоров]. – Москва: Філін, 1996. – 293 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Оскільки облікова політика дає підприємству змогу вибирати методологічні прийоми обліку, то 

підприємство, що має у своєму складі відокремлені структурні підрозділи має особливо ретельно 

ставитись до формування цього документа, зважаючи насамперед на основні відмінності, 

обумовлені нормами бухгалтерського та податкового законодавства та залежні від цілей 

формування фінансового результату. 

На першому етапі облікової процедури, необхідно розробити графік документообігу на підставі 

http://bibliograph.com.ua/biznes-18/13.htm
http://bibliograph.com.ua/biznes-18/13.htm
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положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників, інших внутрішніх 

нормативних актів. Порядок організації цього етапу регламентує стаття 5 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пункт 5 Положення «Про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку» [2, 3]. Порядок документообігу доцільно оформити 

та затвердити окремим додатком до розпорядчого документа про облікову політику, із якою він має 

логічно узгоджуватися. Також необхідно сформувати перелік виділених на окремий баланс філій, 

представництв, відділень, перелік відокремлених структурних підрозділів, що виділені на 

самостійний баланс [1].  

Формуючи робочий план рахунків бухгалтерського обліку, зокрема рахунки для обліку 

внутрішньогосподарських взаємовідносин, треба враховувати організаційно-правову форму 

підприємства та його відокремлених структурних підрозділів, а також вид звітності, та потребу 

органів управління в отриманні оперативної інформації про внутрішньогосподарські розрахунки. 

На підставі переліку рахунків та субрахунків загального плану рахунків необхідно розробити 

номенклатуру субрахунків, прийнятну для кожного суб’єкта господарювання. 

Перенесення даних з облікових реєстрів до головної книги повинно забезпечуватися переліком 

пов’язаних сторін, графіком документообігу, розробленим робочим планом рахунків. Завдяки 

перевірці оборотного балансу та рахунків головної книги реалізується контрольна функція обліку. 

Для перевірки достовірності залишків, які значаться на рахунках головної книги (що передує 

складанню фінансової звітності), повинні бути сформульовані норми щодо інвентаризації 

внутрішньо-господарських розрахунків за їх структурними складовими. Терміни інвентаризації 

слід зазначати окремо для розрахунків із зовнішніми відносно групи контрагентами та внутрішніми. 

Доцільно передбачати щомісячну періодичність інвентаризації внутрішньогосподарських 

розрахунків.  

Особливу увагу під час організації облікового процесу внутрішньогосподарських розрахунків 

варто звернути на процедури, спрямовані на формування первинної звітності відокремлених 

підрозділів, процедури зведення фінансової звітності (агрегування показників із 

взаємовиключенням внутрішньогосподарських оборотів). Завдяки методологічному та 

методичному забезпеченню процедури формування звітності забезпечуватиметься порівняння 

консолідованих фінансових звітів за різні звітні періоди. 

Отже, єдина облікова політика суб’єктів господарювання, повинна бути адаптована до ведення 

репрезентативного фінансового обліку через сукупність принципів, методів та процедур, що 

покликані адекватно відображати господарські процеси, і має забезпечуватися реалізацією 

організаційних, методичних та технічних складових.  

 

1. Литвиненко Н.О. Бухгалтерський облік та контроль внутрішніх розрахунків: дис... к-та екон. 

наук: 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Н.О. Литвиненко. – Львівська комерційна 

академія. – Львів, 2012. – 340 с. 2. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. 3. Про 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

На сьогодні мале підприємництво суттєво стимулює конкуренцію, сприяє послабленню 

монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього 

продукту, характеризується раціональними формами управління, забезпечує швидку реалізацію 

інновацій, формує соціальний прошарок підприємців-власників, що є основою створення 

середнього класу, який складає соціальну базу економічної реформи, забезпечує стабільність 

суспільства та сприяє соціально-економічному розвитку країни. 
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Ефективне функціонування будь-якого підприємства, в тому числі і малого, забезпечення 

високої рентабельності його діяльності, а також необхідність своєчасних взаєморозрахунків з 

контрагентами, вимагає організації в них чіткої системи бухгалтерського обліку, аналізу та 

контролю. Однією з важливих проблем обліково-аналітичного характеру на малих підприємствах є 

ведення обліку лише з метою складання фінансової звітності, тобто суб’єкти малого 

підприємництва не приділяють належної уваги власне обліку як джерелу інформації для аналізу, в 

тому числі для дослідження зміни фінансового стану та перспективних фінансових можливостей 

суб’єкта господарської діяльності. 

Практика господарювання малих підприємств в Україні свідчить про те, що на даний час існує 

ряд важливих проблем щодо організації та ведення бухгалтерського обліку і оподаткування малих 

підприємств, до яких зокрема відносять такі: неповнота та суперечливість чинної нормативно-

правової бази, неузгодженість критеріїв визначення малих підприємств у нормативних документах; 

складність податкового законодавства щодо суб’єктів малого підприємництва як специфічного 

сектора економіки [1]; значні адміністративні бар’єри, а саме складність реєстрації, ліцензування 

тощо; обмежений доступ підприємств малого бізнесу до довгострокового кредитування; складність 

застосування окремих положень (стандартів) бухгалтерського обліку; недосконалість фінансової 

звітності різних суб’єктів малого підприємництва (в тому числі виходячи з систем оподаткування, 

груп платників податків тощо); відсутність методики проведення глибокого аналізу діяльності 

малих підприємств з врахуванням специфіки обліку результатів їхньої діяльності та форм 

фінансової звітності; розбіжність податкового та бухгалтерського обліку господарських операцій і 

результатів діяльності суб’єкта малого підприємництва тощо [2]. 

Особливості організації обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва в Україні 

визначаються залежно від обраної бази оподаткування: спрощеної або загальної. Практичний досвід 

застосування спрощеної системи оподаткування в Україні свідчить про її позитивний вплив на 

малий бізнес. Вона дає змогу максимально спростити облік та контроль за діяльністю суб’єктів 

підприємництва і забезпечує стабільні надходження до бюджету.  

Однак, досі існують занадто громіздкі схеми обліку на малих підприємствах, що перебувають на 

загальній системі оподаткування. Саме їх потрібно максимально спростити для збільшення часу, 

який доцільніше спрямовувати на ефективний розвиток діяльності підприємства завдяки 

покращенню ділових зв’язків, кращому контролю за використанням ресурсів тощо. 

Таким чином, сучасні умови ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу 

вимагають подальшого удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність малих 

підприємств, а також удосконалення організації обліку, який спрямований не лише для 

обслуговування податкової служби та органів статистики, а й на сприяння підвищення ефективності 

діяльності суб’єкта малого підприємництва. 

 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2756-VI. 2. Засадний Б. Організаційні аспекти 

обліку на малих підприємствах / Б. Засадний, М. Кобзева // Вісник Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка «Економіка», 2011. – С.44. 

 

 

Цісар М.М. 

Ст. гр. ОА-33 

Науковий керівник – к.е.н., асист. Лемішовська О.С. 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

З розвитком ринкового середовища в Україні, дедалі більшу роль у підвищенні 

конкурентоспроможності підприємств відіграють нематеріальні активи. З кожним роком їхня 

частка у структурі активів суб’єктів підприємницької діяльності постійно зростає. Саме 

нематеріальні активи збільшують ринкову вартість підприємств, забезпечують захист їхніх прав та 

підвищують інвестиційну привабливість. 

Проблеми та особливості обліку нематеріальних активів на підприємствах є предметом наукових 

досліджень багатьох вітчизняних та закордонних вчених. Розробляючи питання методики обліку 
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нематеріальних активів, кожен із дослідників, відповідно до поставлених цілей і завдань, обирає ті 

чи інші показники діяльності підприємства [1]. Та часто доводиться стикатися з багатьма 

проблемами, щодо нарахування амортизації на нематеріальні активи, саме через недосконалість 

нормативно-правової бази та застаріле документальне забезпечення облікового процесу [2]. 

Основними проблемами обліку амортизації нематеріальних активів є: суперечливе трактування 

понять «амортизація» та знос, визначення строку корисної експлуатації необоротних активів, 

неврахування додаткових витрат на підтримання необоротних активів у робочому стані, 

неврахування морального зносу, відсутність методики обліку використання амортизаційних 

відрахувань на фінансування інвестиційної діяльності, розбіжність баз нарахування амортизації в 

бухгалтерському та податковому обліку. 

Облік нематеріальних активів регламентується П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» [3]. 

Національною системою обліку передбачено, що нарахована амортизація відображається за 

кредитом рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» і за дебетом відповідних рахунків 

витрат. Але водночас Інструкцією № 291 передбачено позабалансовий рахунок 09 «Амортизаційні 

відрахування», до введення якого і донині спостерігається неоднозначне ставлення фахівців з 

обліку. Тому дебетується позабалансовий рахунок 09 «Амортизаційні відрахування», на якому 

відображається сума нарахованої амортизації необоротних активів. Відповідні витрати списуються 

на собівартість продукції або послуг. Після цього амортизаційні відрахування починають власний 

рух, що не пов’язаний з необоротними активами, на які вони нараховуються [4]. 

Амортизація стає лише способом віртуального поліпшення фінансового стану платника податків 

унаслідок зменшення через неї оподаткування прибутку підприємства. Чинна система обліку не дає 

можливості достовірно визначити, на які цілі підприємство спрямовує суми амортизаційних 

відрахувань [2]. Важливо зауважити, що кожний вид нематеріальних активів, який 

використовується підприємством, має бути відображений в обліку на окремому субрахунку, мати 

свій підхід до обліку, нарахування амортизації і списання. Кожен нематеріальний актив повинен 

переносити свою вартість на витрати виробництва залежно від його участі та ролі в процесі 

діяльності підприємства [1]. 

Проблеми обліку амортизації нематеріальних активів є досить актуальними на сьогодні та 

потребують удосконалення та вирішення на законодавчому рівні. 

 

1. Зябрєва О.В. Проблемні аспекти обліку амортизації нематеріальних активів. [Електронний 

ресурс]  Режим доступу: repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/pdf. 2. Ізмайлов Я.О. Облік 

нарахування амортизації необоротних активів та її використання на фінансування інвестиційної 

діяльності експортоорієнтованих підприємств. [Електронний ресурс]  Режим доступу: 

knu.edu.ua/Files/27_2011/s80.pdf. 3. Положення (стандарт бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів 

України від 30.11.1999 р. № 291. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ У ФІНАНСОВІЙ 

ЗВІТНОСТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

У кожній країні економічні та соціальні особливості позначаються на її обліковій системі, що 

зумовлює відмінності у веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності. Одним із 

напрямів удосконаленням системи бухгалтерського обліку є повне висвітлення зобов’язань у 

фінансовій звітності.  

Формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій 

звітності в Україні визначає П(С)БО 11 «Зобов'язання». У міжнародній практиці ці аспекти 
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розглянуто в таких Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку: МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності», МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО 32 

«Фінансові інструменти: подання» та МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи». 

В Україні зобов`язання поділяють на: довгострокові, поточні, непередбачені зобов'язання та 

доходи майбутніх періодів [1]. Відповідно, у ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» їх 

відображають у розділі 2 «Довгострокові зобов’язання і забезпечення» (рядки 1500-1595), розділі 3 

«Поточні зобов’язання і забезпечення» (рядки 1600-1695) та розділі 4 «Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» (рядок 1700) за видами 

зобов’язань. У ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» зобов’язання подають в розділі 7 

«Забезпечення і резерви» (рядки 710-780). 

У фінансовій звітності за міжнародними стандартами зобов`язання відображають у «Звіті про 

фінансовий стан» та «Примітках, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 

пояснення». У «Звіті про фінансовий стан» показують такі статті з відповідними примітками: 

торговельна та інша кредиторська заборгованість, забезпечення, фінансові зобов'язання, 

зобов'язання та активи щодо поточного податку, відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені 

податкові активи і зобов'язання, включені у ліквідаційні групи, класифіковані як утримувані для 

продажу [2]. 

Крім того, суб'єкти господарювання подають поточні та непоточні зобов'язання як окремі 

класифікації у цьому звіті. Поняття «державні гранти» прирівнюють до поняття «цільове 

фінансування», яке не включено до складу відповідного розділу зобов’язань фінансовій звітності [3, 

89]. Також у складі поточних і непоточних зобов’язань важливе місце займають зобов’язання за 

виплатами працівникам, які практично не розкриті та не регулюються в обліку і звітності за 

національними стандартами.  

Поняття зобов’язання за національними стандартами в цілому відповідає визначенню за 

міжнародними стандартами. Відповідно до цих стандартів фінансові зобов’язання по різному 

визнають, класифікують, відображають в балансі та оцінюють порівняно з національними 

стандартами. Порівняння зобов’язань у фінансовій звітності за національними та міжнародними 

стандартами дає змогу стверджувати, що інформацiю у звітах відображають практично однаково, 

але зі змінами у термінології. Проте, на вiдмiну від національних стандартів, які передбачають 

затверджені табличні форми звітів, конкретні назви і коди рядків, у мiжнародних стандартах – 

формат звітів не регламентовано, а лише встановлено склад iнформацiї, яка повинна відображатися 

у фінансовій звітності. Також у мiжнародних стандартах використовують посилання на примітки, у 

національних – ні. 

Таким чином, виникає необхідність у впровадженні змін до якості бухгалтерської інформації, 

необхідної для прийняття управлінських рішень та адаптації національних форм звiтностi до 

міжнародних. Національні стандарти бухгалтерського обліку потребують вдосконалення в частині 

подання інформації про поточні та довгострокові зобов’язання, зокрема необхідно: перенести до 

складу поточних та довгострокових зобов’язань суми, відображені у складі забезпечень майбутніх 

витрат і платежів і доходів майбутніх періодів, які відповідають визначенню поточних та 

довгострокових зобов’язань відповідно; включити у окремі статті фінансової звітності зобов’язання 

щодо фінансової оренди, випущених облігацій тощо; переглянути оцінку фінансових зобов’язань та 

оцінку статті «Відстрочені податкові активи»; виділити в окремі статті фінансової звітності такі 

фінансові зобов’язання як відсотки тощо. 

 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. 2. Міжнародний стандарт 

бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності»: Міжнародний документ від 01.01.2012. 

3. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами: навч. посіб. / Левицька 

С.О., Садовська І.Б., Бабіч І.І. та ін. – Луцьк: Видавничо-редакційний відділ Луцького НТУ, 2013. – 

412 с.  
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ОБЛІК ПОТОЧНИХ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На великих промислових, будівельних, транспортних та підприємствах інших видів діяльності, 

з метою надання медичних послуг своїм працівникам, функціонують медичні пункти, які є їхніми 

структурними підрозділами. У цьому разі для надання медичних послуг підприємству необхідно 

здійснити державну акредитацію медпункту та отримати ліцензію на право здійснення медичної 

практики. Медпункти залежно від виду діяльності та кількості працівників на підприємстві можуть 

бути фельдшерськими або лікарськими. Перші з них створюються, зазвичай, на підприємствах, де 

кількість працюючих перевищує 500 осіб, а лікарські – 1000 працівників. 

Джерелом фінансування діяльності медпункту підприємства є його прибуток. Тому, з метою 

контролю витрат, на підприємстві доцільно складати фінансовий бюджет цього підрозділу. У 

дохідній частині фінансового бюджету медпункту буде, зазвичай, тільки одна стаття, наприклад, – 

«Прибуток підприємства, скерований на утримання медпункту». Склад статей видаткової частини 

фінансового бюджету медпункту встановлюють безпосередньо на підприємстві залежно від потреб 

та його фінансових можливостей. Зазвичай це будуть такі статті витрат: заробітна плата 

медперсоналу, відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

медперсоналу, витрати на утримання приміщень медпункту (опалення, освітлення, водопостачання, 

водовідведення, ремонт тощо),вартість медикаментів, вартість малоцінного інвентарю, амортизація 

основних засобів, знос малоцінних та інших необоротних матеріальних активів, транспортні 

послуги, інші витрати. Затверджений керівником підприємства бюджет є підставою бухгалтерії для 

організації обліку та здійснення постатейного контролю витрат медпункту. 

Видатки, здійснені підприємством на утримання медпункту передбачено здійснювати на 

субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» [1]. При цьому, у складі вказаного 

субрахунку слід передбачити окрему статтю, наприклад, «Витрати медпункту» і присвоїти їй 

відповідний код, наприклад, 9491. Крім цього, кожній статті витрат, передбачених фінансовим 

бюджетом, необхідно присвоїти індивідуальні коди, які мають фіксуватись у первинних облікових 

документах (табель обліку відпрацьованого часу, акт на списання використаних медикаментів, 

накладна-вимога на отримання малоцінного інвентарю, відомість нарахування амортизації 

основних засобів тощо). Наприклад, заробітна плата медперсоналу – код 949101; відрахування на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування медперсоналу – код 949102 і т.д. 

Кореспонденцію рахунків за окремими операціями з обліку витрат діяльності медпункту 

підприємства наведено у табл.1.  

Таблиця 1 

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку витрат діяльності медпункту підприємства 

Зміст операції 
Дебет Кредит 

субрахунок стаття субрахунок 

Нараховано заробітну плату медперсоналу 949 949101 661 

Нараховано єдиний соціальний внесок на загальнообв’язкове державне 

соціальне страхування  
949 949102 651 

Списано вартість використаних медикаментів 949 949104 209 

Отримано малоцінний інвентар 949 949105 221 

Нараховано амортизацію основних засобів 949 949106 131 

Нараховано знос малоцінних необоротних матеріальних активів 949 949107 132 

Списано вартість використаної електроенергії 949 949102 631 

Списано собівартість використаної води 949 949102 232 

Списано вартість послуг з ремонту медобладнання 949 949113 631 

Таким чином, охарактеризований порядок обліку поточних витрат діяльності медпункту 

підприємства забезпечує постатейне їх формування не тільки у поточному місяці, але й 

наростаючим підсумком з початку року та їх порівняння із передбаченою бюджетною величиною. 
 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів 

України від 30.11.1999 р. № 291.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ 

 

Серед основних видів діяльності комерційного банку, які зазначені у ст. 47 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», визначальне місце посідають кредитні операції, оскільки саме від 

результатів кредитування залежить прибутковість та стійкий фінансовий стан банку. Саме тому в 

сучасних ринкових умовах найважливішим для комерційного банку є питання формування та 

управління кредитним портфелем. 

Кредитний портфель – це сукупність усіх банківських позик, що структуровані за певними 

параметрами відповідно до завдань визначеної кредитної політики банку [2]. Якісний кредитний 

портфель забезпечує ліквідність і надійність кредитної установи. Це, в свою чергу, важливо для 

акціонерів, підприємців, населення, які є клієнтами банку. Сучасний кредитний портфель виступає 

певним критерієм, що дозволяє судити про якість кредитної політики банку та про його 

конкурентоспроможність [3]. Нині банківська система України поступово долає негативні наслідки 

фінансової кризи та створює підвалини для забезпечення високих і стійких темпів зростання 

вітчизняної економіки. Однак через недосконале управління ризиками у банківській системі 

України значно погіршилася якість кредитного портфеля [4]. 

Результати аналізу динаміки кредитного портфеля деяких комерційних банків України за 2010-

2014 рр. приведені у табл.1. Як бачимо з табл. 1, динаміка кредитного портфеля комерційних банків, 

за даними Українського банківського порталу, є позитивною. Навіть за підсумками 8 місяців 2014 

року обсяги кредитного портфеля кожного із представлених банків значно перевищує обсяг за 2013 

рік. Найбільшу частку в кредитному портфелі банків України займає ПриватБанк. 

Таблиця 1 

Обсяги кредитного портфеля комерційних банків України за 2010-2014 рр. 

Банки 
Кредитний портфель, млн. грн. 

2010 2011 2012 2013 31.08.2014 

Приват-Банк 79962,96 126875,37 135860,5 153501,1265 178332,67 

Ощадбанк 40339,66 51861,287 58719,37 64025,4677 75698,7027 

Надра 16632,07 21376,703 22658,32 23708,6912 31767,2093 

Промінвест-банк 23654,128 28358,743 33659,8 31472,2323 37493,0973 

Дельта Банк 6571,13 12971,71 19555,07 30243,9265 43593,1959 

Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, у тому числі 

прострочених, пролонгованих і сумнівних щодо повернення та є втіленням кредитної політики 

банку та невід’ємною складовою його загальної стратегії розвитку [5]. 

Формуючи кредитний портфель, банки стикаються з основною проблемою, високим кредитним 

ризиком, який зумовлений наступними факторами: 

− загостренням кризи платоспроможності виробничих підприємств та організацій – стратегічних 

клієнтів і позичальників банків; 

− нездатністю створити адекватні грошові потоки у зв’язку із непередбаченими змінами у 

діловому, економічному та політичному оточенні позичальника; 

− невідповідністю фактичних доходів та прибутків від вкладених інвестицій прогнозним 

оцінкам, які були використані у процесі структуризації позики, тобто під час визначення розміру, 

строку та умов повернення позики; 

− браком практичного досвіду й професійної підготовки спеціалістів для роботи в умовах 

ринкової конкуренції; 

− застарілою нормативно-законодавчою базою, необхідною для регулювання кредитних 

відносин і банківської діяльності. 

Для забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень при формуванні кредитних 

портфелів необхідно запропонувати методику, яка дозволить вирішити проблему максимізації 
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майбутніх доходів за кредитними операціями при обмеженнях щодо рівня ризику та обсягу 

операцій. Застосування цієї методики сприятиме підвищенню якості кредитного портфеля банку та 

дозволить оптимізувати його структуру. 

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р. / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14; 2. Арбузов С.Г Банківська 

енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К. : Центр наукових 

досліджень Національного банкуУкраїни : Знання, 2011. – 504 с. 3. Бойченко А.С. Картографування 

як інструмент ефективного управління кредитним портфелем банку / А.С. Бойченко // «Управління 

ризиком». - 2013. - №18(158). – с. 81-84. 4. Манжос С.Б. Управління якістю кредитного портфеля 

банку в умовах посткризового розвитку економіки / С.Б.Манжос, Ю.С.Клименко // «Економіка і 

регіон». – 2012. - №5(36). – с. 105-109. 5. Стешенко О.Д. Управління кредитним портфелем 

комерційного банку / О.Д.Стешенко, Х.В.Красовська // Вісник економіки транспорту і 

промисловості. – 2013. - №42. – с.390-393. 6. Український банківський портал / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: tables.finance.ua. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Грошовий потік підприємства є сукупністю розподілених у часі надходжень і виплат коштів, 

утворених його господарською діяльністю. Вивченням управління та оптимізації грошових потоків, 

займалась значна кількість вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, а саме: І.А. Бланк, О.М. 

Сорокіна, О.В. Павловська, В.М. Опарін, Г.Г. Кірєйцев, А.М. Поддерьогін. та ін.  

Роль ефективного управління грошовими потоками можна виділити за допомогою основних 

положень:  

1. Грошові потоки забезпечують проведення господарської діяльності підприємства у всіх її 

аспектах. Ефективно організований грошовий потік свідчить про фінансову стабільність 

підприємства, змогу досягти високих результатів його господарської діяльності.  

2. Правильне управління грошовими потоками забезпечує високу синхронізацію різних видів 

фінансових потоків, прискорює досягнення стратегії підприємства.  

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення 

операційного процесу підприємства. 

4. Активно управляючи грошовими потоками, можна раціональніше та ощадливіше 

використовувати власні фінансові ресурси та зменшити обсяг залучених. 

5. Управління грошовими потоками дає можливість зменшити тривалість виробничого, 

фінансового циклів. 

6. Синхронізація надходження і виплат коштів, що досягається в процесі управління грошовими 

потоками підприємства, дозволяє знизити ризик неплатоспроможності. 

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати 

додатковий прибуток, генерований безпосередньо його грошовими активами [1, c. 32-33]. 

Однак при здійсненні господарської діяльності існують певні періоди, для яких характерний 

дисбаланс обсягів вхідних і вихідних грошових потоків. Це зумовлено неспівпадінням термінів 

виконання договірних зобов’язань підприємств. Для виправлення цієї ситуації здійснюють 

оптимізацію грошового потоку. Зокрема, при короткостроковому дисбалансі грошового потоку, в 

якому вихідні потоки перевищують вхідні використовують «систему прискорення – уповільнення 

платіжного обороту». Основна мета цієї системи полягає у збільшенні вхідного грошового потоку і 

уповільнення виплат підприємства, що досягається шляхом: продажу товарів з найбільшим 

попитом, на умовах передоплати; зменшення обсягів дебіторської заборгованості за товари; 

використання факторингу, форфейтингу; уповільнення процесу оформлення власних платіжних 

документів; збільшення терміну отримання товарного кредиту за розрахунками із постачальниками; 
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збільшення обсягу кредиторської заборгованості [2,c.37]. 

Слід зазначити, що «Система прискорення — уповільнення платіжного обороту», вирішуючи 

проблему збалансованості обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді, 

створює проблеми наростання дефіцитності цього потоку в наступних періодах. Тому паралельно з 

використанням механізму цієї системи можуть бути розроблені заходи для забезпечення 

збалансованості дефіцитного грошового потоку в довгостроковому періоді. 

Ріст обсягу вхідного грошового потоку в довгостроковому періоді можна досягнути за рахунок 

реалізації таких заходів, як залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного 

капіталу; здійснення додаткової емісії акцій; залучення довгострокових фінансових кредитів; 

продажу частини (або всього обсягу) фінансових інструментів інвестування; продажу чи здачі в 

оренду незадіяних основних засобів. 

Зниження обсягу негативного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуте 

за рахунок скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм, відмови від фінансового 

інвестування, зниження суми постійних витрат підприємства [3, c. 66]. 

До напрямів оптимізації грошових потоків також належать їх вирівнювання та синхронізація. 

Отже, оптимізація грошового потоку займає важливе місце в управлінні господарською 

діяльністю підприємства та дає збільшити його прибутковість та мінімізувати ризик 

неплатоспроможності. 

 

1.Вареник В.М. Комплексна оцінка ефективності управління грошовими потоками / Економічний 

простір. – 2012. № 58. С. 32-33. 2. Цибульська Е.І. Управління Потенціалом Підприємства 

/Е.І. Цибульська//: В-во НУА - Харків, 2011. – С.37. 3. Бубняк І.М. Управління грошовими потоками 

підприємства / І.М. Бубняк// - Фінансовий менеджмент:. В-во НУА, 2010. – С. 66.  
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СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основою забезпечення високого рівня розвитку підприємства, головною умовою його 

нормального функціонування та життєдіяльності на конкурентному ринку є його фінансова 

стійкість. Правильне визначення фінансової стійкості в сучасних умовах дуже важливе як для 

керівників та власників підприємства, так і для інвесторів, партнерів, державних органів. Також 

зацікавленими є конкуренти, оскільки, чим нижча стійкість їх суперників на ринку, тим вищі позиції 

вони займають [1]. 

Підприємства, які мають вищий рівень фінансової стійкості отримують переваги перед іншими 

підприємствами певної галузі у виборі партнерів, у залученні інвестицій, прийнятті нових 

висококваліфікованих працівників та їх заохоченні до якісної роботи. Такі підприємства не 

конфліктують з державою при сплаті податків та інших платежів, оскільки здійснюють виплати 

вчасно та в повному обсязі [2]. 

В ринкових умовах однією із найважливіших проблеми економіки є визначення меж фінансової 

стійкості підприємства, оскільки за дуже високого її рівня підприємству важко розвиватись, бо воно 

обтяжене зайвими резервами та запасами, а за її низького рівня, керівництво ризикує залишити 

підприємство без засобів для розвитку виробництва та існує загроза неплатоспроможності, а згодом 

і банкрутства [3]. 

Фінансова стійкість підприємства це досить складна категорія. Тому, тривають дискусії серед 

багатьох науковців щодо сутності фінансової стійкості, її місця в фінансовому аналізі підприємств 

[4]. 

Щодо самого визначення фінансової стійкості, то деякі автори бачать її у занадто вузькому 

розумінні і прирівнюють до однієї із характеристик фінансового стану підприємства, інші ж, 

навпаки, бачать її як окремий елемент і не пов’язують із фінансовим станом підприємства. Багато 
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іноземних вчених взагалі не використовують такого поняття як фінансова стійкість, а замінюють її 

терміном – заборгованість, леверидж – співвідношення зобов’язань та власного капіталу, боргове 

навантаження, фінансовий важіль - співвідношення позикового капіталу до власного капіталу, 

структура сукупного капіталу [5].  

Для того, щоб визначити фінансову стійкість підприємства можна використовувати два види 

показників: абсолютні та відносні.  

Розрахунок абсолютних показників полягає у порівнянні обсягу власних та злучених джерел 

фінансових ресурсів і запасів та витрат, які наявні на підприємстві. Залежно від того, за рахунок 

чого покриваються запаси і витрати можна визначити тип фінансової стійкості підприємства, яких 

є чотири: абсолютна фінансова стійкість, нормальна фінансова стійкість, нестійкий фінансовий стан 

та кризовий фінансовий стан [5]. 

Однак, зазначений вид показників можна застосовувати не для всіх підприємств, оскільки не всі 

вони мають запаси. Тому може скластись враження, що підприємство є стійким, оскільки запаси 

покриваються за власні кошти, бо обсяг запасів дорівнює нулю. Та це хибний висновок, оскільки 

для підприємства, яке немає жодних запасів, стосовно яких розраховують тип фінансової стійкості, 

не доцільно визначати наведені вище показники, а треба обчислювати відповідні відносні 

показники. 

У зарубіжній та вітчизняній теорії і практиці фінансового аналізу вчені не дійшли єдиної думки, 

щодо складу та методів розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості. У Британії, 

Франції, США та деяких інших зарубіжних країнах взагалі не виділяють такі показники [5]. 

Відносні показники – це коефіцієнти, кожен з яких має свою методику обчислення та свої 

нормативні значення. Порівнюючи значення показників певного підприємства із їх нормативним 

значенням, або із середньоринковим, чи минулорічним значенням показників даного підприємства, 

можна також дати оцінку фінансової стійкості підприємства. Оцінка стійкості за допомогою цих 

показників є найпоширенішою у практиці господарювання [4]. 

Найбільшою проблемою визначення фінансової стійкості підприємства є особливості 

виробничої та фінансово-економічної діяльності. Крім того існує велика кількість не чітко 

регламентованих показників, які важко систематизувати, щоб отримати достовірну та цілісну 

оцінку стійкості підприємства. 

 

1. Кремень В.М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства / В.М. Кремень // Актуальні 

проблеми економіки – 2011 - №1 с. 107-116.; 2. Супрун Н.О. Сутність та зміст поняття управління 

фінансовою стійкістю підприємства / Управління розвитком. – 2013. – № 16(156). – С. 69–72.; 

3. Мельник Г.Г. Методи та моделі оцінки фінансової стійкості підприємств регіону в 

антикризовому управлінні / Г.Г. Мельник // Економічний вісник Донбасу. 2011.- № 3. ─ С. 108-111.; 

4. Савко О.Я. Підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств [Електронний ресурс] / 

Савко О.Я. // Режим доступу до статті: mev-hnu.at.ua/load/2013/7_konkurentnij_potencial_ 

pidpriemstva_metodi_ta _mekhanizmi_pidvishhennja/37-1-0-180; 5. Лахтіонова Л.А. Модель 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Роль індивідуальних (приватних) інвесторів на фінансовому ринку неможливо переоцінити. Їх 

вважають основними постачальниками фінансових ресурсів в економіку, а відтак приватним 

інвесторам відведена вагома роль у забезпеченні економічного зростання держави. 

Індивідуальні інвестори - непрофесійні учасники фінансового ринку, фізичні особи, які 
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вкладають грошові кошти в різноманітні об’єкти інвестування з метою досягнення певних цілей [1]. 

Можна виділити такі особливості індивідуальних інвесторів: незначний інвестиційний потенціал 

окремого інвестора, схильність до інвестицій у нефінансові активи, опосередкований вплив на обсяг 

інвестицій в конкретний сектор економіки, дохід отриманий від інвестицій не є основним доходом 

таких інвесторів. 

Інвестиційна діяльність фізичних осіб можлива за умови, що лише частина сукупного доходу 

витрачається на споживання, а заощадження не вилучаються з економічного обігу. Механізм 

трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиції прямо пропорційний з процесами 

формування і використання їх доходів [2]. Найбільшу частку у витратах домогосподарств 

становлять витрати на придбання товарів і послуг, які збільшуються починаючи з 2010 р. і у ІІ кв. 

2014 р. становлять 85,78 % від сукупного доходу, що відображено у табл. 1. 

Починаючи з 2012 р. зменшується частка витрат домогосподарств на нагромадження фінансових 

та нефінансових активів. В довгостроковому періоді така тенденція є негативною, як для самих 

інвесторів, так і для економіки держави в цілому. 

Таблиця 1 

Структура використання доходів домогосподарств у 2009- ІІ кв. 2014 рр.,  

(у % до сукупного доходу) * 

Напрям використання \ Рік 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Придбання товарів та послуг 79,28 76,12 81,36 81,95 82,23 85,78 

Поточні податки на доходи, майно та інші 

сплачені поточні трансферти 
11,73 9,18 8,92 7,94 9,10 8,81 

Нагромадження фінансових і нефінансових 

активів 
8,99 14,7 9,72 10,1 8,67 5,41 

* Складено на основі даних Державної служби статистики 

Інвестиційна політика індивідуальних інвесторів залежить від відкритості фінансового ринку та 

розвитку ринкової інфраструктури.  

В Україні основне місце в інвестиційній політиці фізичних осіб посідають нестандартизовані 

інструменти боргового ринку — депозити банківських установ та кредитних спілок; друге місце за 

рангом належить пайовим інструментам інститутів спільного інвестування (ІСІ); значне володіння 

акціями має неринкову природу та пояснюється специфікою сертифікатної приватизації; майже 

відсутні індивідуальні інвестиції на ринку боргових цінних паперів — ринках ОВДП, 

муніципальних та корпоративних облігацій [1]. 

Приріст депозитів домогосподарств на кінець 2012 р. склав 18,97%, на кінець 2013 р. 19,68%, 

проте на кінець ІІ кв. 2014 р. залишок депозитів домогосподарств зменшився на 3,2% у порівнянні 

із залишком на кінець 2013 року. При цьому спостерігається заміщення гривневих депозитів, 

вкладами у іноземній валюті [3]. Банківські депозити є найбільш привабливим об’єктом 

інвестування для індивідуальних інвесторів за параметрами доступності, дохідності та ризиковості. 

Зменшення інвестиційної активності фізичних осіб спостерігається і у секторі ІСІ. Так, у ІІ кв. 2014 

р. частка коштів, що належать громадянам України, у вартості чистих активів усіх ІСІ зменшилася 

із 6.2% до 5.6% [4]. 

На фоні кризових явищ в економіці України у 2014 р. спостерігається ситуація, коли скорочення 

інвестиційної активності фізичних осіб, не збільшує обсягів внутрішнього споживання (оборот 

внутрішньої торгівлі за І півріччя 2014р.скоротився на 0,4 % до аналогічного періоду 2013 р.), тобто 

заощадження домогосподарств не трансформуються в інвестиційні ресурси, а фактично 

вилучаються з економічного обігу. Лише стабілізація макроекономічної ситуації зумовить 

зростання інвестиційної активності фізичних осіб. 

 

1. Красножон С. Вплив факторів інвестиційного клімату на індивідуальне інвестування / С. Красножон 

//Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2011. – №. 

3-4. – С. 3-8. 2. Ключник Л.В Заощадження домашніх господарств як джерело інвестиційних ресурсів 

економіки України / Л.В. Ключник // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 4. – 

2012 3. Грошово-кредитна статистика. Депозити домогосподарств [Електронний ресурс]. Офіційний веб-

сайт НБУ– Режим доступу: bank.gov.ua. 4. Аналітичний огляд діяльності інститутів спільного інвестування 

в Україні за перше півріччя 2014 р.[Електронний ресурс]//Українська асоціація інвестиційного бізнесу.–2014.–

: htнtp:// uaib.com.ua  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОКРАЩЕННЯ 

ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

 

За сучасних кризових умов господарювання одним із важливих факторів забезпечення сталого 

розвитку підприємства та підвищення його позицій у ринковому середовищі є здійснення 

інвестиційних процесів. 

Інвестиційна привабливість підприємства при цьому відіграє ключову роль, адже саме вона є тим 

індикатором, значення якого дозволить потенційним інвесторам зробити висновки про доцільність 

вкладення коштів в даний об’єкт [1].  

Дослідженням проблем інвестиційної діяльності підприємств займалися такі вітчизняні та 

зарубіжні науковці, як Бажал Ю.М., Бланк І.О., Козаченко Г.В., Майоров Т.В., Пересад А.А., 

Федоренко В.Г., Хрущ Н.А., Дж. Бейлі, Г. Бірман, С. Брігхем, Л. Гітман, Г.С. Шмідт та ін. [2].  

Інвестиційна привабливість підприємства для інвестора полягає у максимізації можливого 

прибутку від вкладення капіталу та мінімізації ризику. Під час прийняття інвестиційного рішення 

інвестору важливо оцінити фінансово-майновий стан підприємства, техніко-економічні показники 

діяльності та приналежність до певної стадії життєвого циклу підприємства. Отже, інвестиційна 

привабливість підприємства - це сукупність характеристик його фінансово-господарської та 

управлінської діяльності, перспектив розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів [4, 

с.98].  

Інвестиційну привабливість підприємства не можливо розглядати окремо від такої важливої її 

складової як інвестиційний клімат країни чи регіону, у якому функціонує підприємство, адже якщо 

клімат в країні несприятливий, то уявити в цих умовах високий рівень інвестиційного іміджу 

підприємства важко. Так, зокрема згідно із дослідженнями Європейської бізнес-асоціації, інвестори 

відзначили низку негативних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в економіці України та не 

сприяють припливу капіталу : корупція (15%); недосконале правове середовище (11%); 

непрозорість судової системи (5%); 5% респондентів зіткнулися з проблемами під час отримання 

банківських кредитів і позик. Значно ускладнює ситуацію й стан війни на сході країни [5, с.505-

506].  

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства застосовують ряд методик, 

найпопулярнішими з яких є: 

1) методика рейтингової оцінки емітентів; 

2) методика інтегральної оцінки, що базується на аналізі окремих фінансових показників 

підприємства. 

На думку експертів оцінка інвестиційної привабливості підприємства повинна базуватися на 

порівнянні значень показника досліджуваного об’єкта з результатами виміру цього показника для 

інших підприємств або з максимально можливою величиною показника, якщо її можна встановити 

з метою ухвалення рішення про доцільність інвестування, при цьому необхідним є врахування 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на підприємство [3]. 

Враховуючи те, що інвестиційні рішення передбачать довгострокове вкладення капіталу, 

забезпечення інвестиційної привабливості сучасного підприємства неможливе без розробки його 

інвестиційної стратегії, що забезпечить диверсифікацію форм інвестиційної діяльності, здатність 

ефективно реагувати на зміни в ринковому середовищі, зберігаючи таким чином високий рівень 

інвестиційної привабливості [2].  

Отже, оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємства є не лише основою для 

розроблення ефективної інвестиційної стратегії підприємства, а й можливістю виявити недоліки в 

діяльності підприємства, передбачити заходи щодо їх ліквідації та покращити можливості 

залучення інвестиційних ресурсів. Інвестиційна привабливість підприємства в сучасних ринкових 

умовах є вагомим фактором, який впливає на економічний ефект від ведення бізнесу.  

 

1. Аранчій Д.С. Інвестиційна привабливість підприємств:сутність, фактори впливу та оцінка 
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існуючих методик аналізу [Електронний ресурс] / Аранчій Д.С., Гончаренко С.А. // Режим доступу 

до статті: pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.../59.pdf/ 2. Довгаль Л. В. Стратегія 

інвестиційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Довгаль Л. В. // Режим доступу до 

статті: repository.hneu.edu.ua/Довгаль%20Л.%20В/ 3. Лівошко Т.В. Інвестиційна привабливість 

підприємств [Електронний ресурс] / Лівошко Т.В., Моргунова К.І.// Режим доступу до статті: 

zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_101.pdf/ 4. Тридід О.М. Розробка інвестиційної стратегії підприємства 

як напрям забезпечення його інвестиційної привабливості / Тридід О.М. // Управління проектами 

та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 1(37). – С. 92- 

99. 5.Швець В.Я. Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращення / 

Швець В.Я. // Економічний нобелівський вісник –2014. – № 1(7). – c. 502- 508. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Страховий ринок сьогодні є найрозвиненішим сектором ринку небанківських фінансових послуг 

України, який акумулює майже 83,2 % від загального обсягу активів цього сектору. Проте 

український страховий ринок не можна назвати таким, що успішно розвивається. Більше того, на 

фоні розвитку світового страхового ринку ринок страхування в Україні значно відстає. Розглянемо 

що саме відрізняє його на світовій арені. 

По-перше, це невелика частка у складі світового ринку – 0,073% і у складі ринку Східної Європи 

– 6,36% (у той час як питома вага Росії та Польщі в страховому ринку країн Східної Європи 

становить 77,7%) [1]. 

По-друге, відносно невисока частка у ВВП країни. Частка чистих страхових премій у ВВП 

України у 2013 р. становила 1,4%, а у 2014 р. – 1,6%. Загалом обсяги валових страхових премій за І 

півріччя 2014 року зменшилися порівняно з І півріччям 2013 року на 23,0%, чисті страхові премії 

зменшилися на 16,5%. Зростання частки страхових премій у ВВП протягом 2012-2013 рр. пов'язане 

із відновленням економіки України після фінансової кризи 2008-2009 рр. та одночасним помірним 

зростанням цих показників. Водночас, у порівнянні з країнами Європи рівень показника є 

незадовільним та має потенціал зростання до 2-2,2% [1]. 

По-третє – це певний рівень монополізації окремих видів страхування та недостатня 

капіталізація страхових компаній. Проблема недостатньої капіталізації страхових компаній України 

змушує страховиків перестраховувати ризики за кордоном, а також залучати іноземних інвесторів, 

тим самим сприяючи витоку грошових коштів з України. Ось чому і є проблематичним питання 

доступу до національного страхового ринку філій іноземних страховиків-нерезидентів. Такий 

допуск має відбуватися поступово та з урахуванням його подальшого впливу на стан національного 

страхового ринку. 

По-четверте - високі темпи зростання кількості страховиків. При цьому більшість з них мають 

незначний обсяг активів і змушені питому вагу своїх зобов'язань передавати в перестрахування 

страховим організаціям інших країн. Станом на 30.06.2014р. обсяг загальних активів страховиків 

становив 66 156,7 млн. грн., що на 3,6% більше в порівнянні з відповідним показником минулого 

року [2]. 

І по-п’яте – це низька ступінь захищеності за основними ризиками. Загалом рівень розвитку 

вітчизняного страхового ринку охоплює не більше ніж 10% ризиків, що є в Україні, водночас у 

розвинених державах цей показник становить 90–95 % [1]. 

Суттєвою проблемою ринку страхування в Україні є відсутність підтримки держави і низький 

рівень довіри до страхових компаній. Громадяни України, які не мають жодного страхового полісу, 

не виявляють бажання страхуватися в основному через недовіру до вітчизняних страхових 

компаній. Підтвердженням цього є наступні дані: 

– кількість укладених договорів страхування з фізичними особами від нещасних випадків 

зменшилася у 2014 р. на 165,7 тис. одиниць у порівнянні з відповідним показником 2013 року;  
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– кількість укладених договорів страхування життя аналогічно зменшилася на 58,3 тис. одиниць 

[2]. 

Отже, як бачимо на українському страховому ринку наявні значні проблеми, які потребують 

негайного вирішення. Можна запропонувати такі шляхи вирішення основних проблем страхового 

ринку: 

1) Розроблення напрямів удосконалення законодавчої та методологічної бази ринку страхових 

послуг. 

2) Визначення стратегічних орієнтирів розвитку страхового ринку. 

3) Перегляд умов ліцензування страховиків. 

4) Посилення конкурентоспроможності, стійкості та інвестиційної привабливості страхового 

ринку України, зокрема: 

- підвищення рівня капіталізації страхових компаній; 

- запровадження європейських стандартів класифікації ризиків у страхуванні; 

- забезпечення розвитку довгострокового страхування життя; 

- підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг; 

- підвищення прозорості діяльності страхового ринку. 

5) Розширення спектра та підвищення якості страхових послуг, шляхом: 

- забезпечення створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування 

життя; 

- створення правових основ для введення і розвитку інвестиційного та пенсійного страхування; 

- оптимізації кількості обов’язкових видів страхування. 

6) Забезпечення розвитку страхової культури громадян і підвищення фінансової грамотності 

учасників страхового ринку. 

 

1.Державний комітет статистики України/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ukrstat.gov.ua. 2.Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг./[Електронний ресурс]. – Режим доступу: nfp.gov.ua. 
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Фінансово-господарська діяльність підприємств пов'язана з різноманітними ризиками. У 

ринкових умовах ризик – це важливий елемент підприємництва, тому підприємець, який вміє вчасно 

ризикувати, отримує винагороду. Серед усіх ризиків діяльності суб’єктів господарювання 

основними є фінансові ризики, аналіз яких необхідно проводити при ухваленні будь-якого 

фінансового рішення. 

Слід зазначити, що ризик – це усвідомлена можливість небезпеки виникнення непередбачених 

втрат очікуваного прибутку, майна, грошей через випадкові зміни умов економічної діяльності, 

несприятливі обставини [1, с. 498]. 

Фінансовий ризик є результатом вибору власниками підприємства фінансового рішення, 

спрямованого на досягнення бажаного результату фінансової діяльності при ймовірності настання 

фінансового збитку через невизначеність умов його реалізації. 

Фінансові ризики поділяють на 3 групи: 

1) ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей; 

2) ризики, пов’язані із вкладенням капіталу; 

3) ризики, пов’язані із формою організації діяльності [3, с.51]. 

Виділяють зовнішні та внутрішні причини виникнення фінансових ризиків. До зовнішніх причин 

належать такі, як фінансова криза, нестабільна економіка країни, інфляція, політичні чинники тощо. 

Ці причини підприємство контролювати не може. До внутрішніх причин відносять: підвищення 

витрат підприємства, неефективне управління фінансовими результатами, незадовільну фінансову 
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політику та інші. Особливістю внутрішніх причин виникнення ризиків є можливість їх виявлення 

та попередження [4, с. 216]. 

Для запобігання дестабілізуючого впливу фінансових ризиків на діяльність підприємства 

необхідно здійснювати постійне управління ризиками, що є основною функцією ризик-менеджерів. 

Управління фінансовими ризиками підприємства є сукупністю фінансових рішень, що 

забезпечують всебічну оцінку ризиків і нейтралізацію їх можливих негативних фінансових 

наслідків [5, с.212]. 

Механізми нейтралізації фінансових ризиків поділяють на зовнішні і внутрішні. Зовнішні 

передбачають нейтралізацію ризиків з допомогою страхових компаній, які беруть на себе 

відповідальність за понесені втрати. До внутрішніх механізмів відносять ті методи, які реалізуються 

в межах самого підприємства [3, с. 241]. 

Оскільки підприємство практично не може впливати на зовнішні ризики, то основну увагу 

необхідно приділяти внутрішнім механізмам нейтралізації ризиків. Доцільно виділити наступні 

методи нейтралізації фінансових ризиків:  

 ухилення від ризику (найпростіший метод, який дозволяє повністю уникнути ризик, але не 

дозволяє отримати прибуток); 

 передача ризику (трансферт ризику партнерам по фінансових операціях шляхом укладання 

контрактів);  

 розподіл ризиків (часткова передача ризику фінансовим партнерам підприємства);  

 об’єднання ризику (залучення до вирішення загальних проблем інших підприємств і фізичних 

осіб, зацікавлених в успіху загальної справи); 

 мінімізація ризику (шляхом диверсифікації, лімітування, хеджування) [2, с. 53-54]. 

Щоб фінансова-господарська діяльність підприємств у конкурентному ринковому середовищі 

була ефективною, підприємствам необхідно приймати нетрадиційні рішення. Однак саме такі 

рішення підвищують можливість виникнення фінансового ризику. За таких умов підприємства 

мають своєчасно виявити можливий ризик, ефективно управляти ним та нейтралізувати його дію з 

метою обмеження негативного впливу на діяльність підприємства та мінімізації обсягів фінансових 

втрат. 

 

1. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник/ А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк// Львів: Вид-во 

НУ "Львівська політехніка". - 2005. – 498 с.; 2. Землячова О.А. Класифікація фінансових ризиків та 

методи їх зниження/ О.А. Землячова, Л.С. Савочка// Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 

2012. - №3. – С.50 – 57.; 3. Партин Г.О. Фінансовий менеджмент / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко// 

Навч. Посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2010. – 332 с.; 4. Партин Г.О. 

Фінансові ризики підприємства/ Г.О. Партин, О.А. Бурба// Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. 

– Вип. 20.9. – С. 215 – 220.; 5. Посохов І.М. Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій/ І.М. 

Посохов// Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. - №2(15). – С. 211-217. 
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НЕОБХІДНІСТЬ І ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Важливим показником в економіці підприємства є прибуток, оскільки він є найважливішим 

узагальнюючим показником оцінки ефективності функціонування підприємства. 

В економічній літературі існує безліч визначень поняття “прибуток”. Економіст Бойчик І.М. 

трактує поняття прибутку як частину доходу, яка залишається на підприємстві після відшкодування 

всіх витрат, що пов’язані з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності [1]. 

Згідно з Господарським кодексом, прибуток (доход) суб'єкта господарювання є показником 

фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми 



Кафедра фінансів 

277 

валового доходу суб'єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму 

амортизаційних відрахувань [2]. 

В умовах конкуренції, яка призводить до боротьби підприємства за споживача, виробник 

змушений щоразу вдосконалюватись, та шукати шляхи для покращення своєї діяльності для того, 

щоб забезпечити собі необхідний обсяг прибутку. 

Для того, щоб забезпечити виконання одного з найважливіших завдань діяльності підприємства, 

а саме, максимізацію отримання прибутку у поточному та перспективному періодах, необхідно 

приділяти увагу проблемі підвищення ефективності процесів формування і розподілу доходів та 

витрат. 

Управління прибутком – це процес розроблення та прийняття управлінських рішень з метою 

формування і розподілу прибутку для оптимізації доходу власників [3]. 

При управлінні прибутком підприємства необхідно дотримуватись певної послідовності: 

сформувати належну інформаційну базу; дослідити вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на 

формування та використання прибутку підприємства; визначити напрями розподілу прибутку з 

врахуванням цілей підприємства; розробити систему управлінських рішень щодо забезпечення 

повного та ефективного використання прибутку та здійснювати контроль за виконанням 

управлінських рішень; корегувати окремі управлінські рішення щодо розподілу та використання 

прибутку [4]. 

За даними Державного комітету статистики України у 2013 році 34,1% підприємств працювали 

збитково, а сума чистого збитку становила 204889,4 млн. грн. Необхідно зазначити, що 65,9% 

підприємств, які працювали прибутково, отримали лише 29602,8 млн. грн. чистого прибутку, що 

свідчить про значний спад економіки України [5]. 

Для того, щоб забезпечити ефективність системи управління прибутком, необхідно організувати 

службу контролінгу, яка повинна стати основним елементом організаційної структури 

підприємства. Принципова її відмінність від інших фінансово-економічних служб полягає в тому, 

що ця служба комплексно вирішує завдання поліпшення виробничо-господарської і економічної 

роботи підприємства. 

Велике значення в системі контролінгу має оперативний аналіз відхилень витрат підприємства. 

Він дає змогу своєчасно оцінити ситуації, пов'язані з формуванням витрат діяльності, виявити 

негативні причини і вади в роботі, внутрішньогосподарські резерви покращення використання 

ресурсів підприємства, забезпечити оперативне маневрування ресурсами і капіталом з метою 

раціоналізації витрат [6]. 

В умовах нестабільності економіки і постійного зростання цін багато підприємств не планують 

прибуток, і пояснюють це складністю прогнозування, однак без планових розрахунків рівень 

керованості фінансовими результатами істотно знижується. Тому необхідно впроваджувати 

ефективне внутрішньофірмове планування, яке має бути гнучким і адаптивним, своєчасно 

реагувати на зміни зовнішнього середовища підприємства. Участь у формуванні планів мають брати 

ті, хто буде потім впроваджувати в життя ці розроблені плани. 

 

1. Денисенко Л.О., Сусик Н.В. Шляхи поліпшення процесу формування прибутку на підприємстві 

/ [Електронний ресурс] - Режим доступу: knutd.com.ua/our-publikation/132/139/184/317/2240/ 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV 3. Висоцька А.В., Гончаров Ю.В. 

Управління прибутком на підприємстві та шляхи його покращення / [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: knutd.com.ua/ our- publikation/132/139/184/317/2248/ 4. Четверикова А.Г. Управління 

прибутком підприємства / [Електронний ресурс] - Режим доступу: bulletin.uabs.edu.ua 

/store/eco/2012/3ea4118bce4fe00b7478a3de251f74f1.pdf. 5. Офіційний сайт Державного комітету 

статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: ukrstat.gov.ua/ 6. Арапочкіна А 

Особливості управління прибутком підприємства/ [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

sophus.at.ua/publ/ 2013_12_19_20_kampodilsk/sekcija_5_2013_12_ 19_20/osoblivosti _upravlinnja 

_pributkom_pidpriemstva/47-1-0-822   
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ФАКТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для забезпечення успішного функціонування підприємств в Україні важливе значення має 

формування належної системи управління усіма видами ресурсів, зокрема обіговими коштами. 

Суб’єкти господарської діяльності потребують збільшення обсягу обігових коштів для розвитку 

економічного потенціалу. На сучасному етапі наростити суму обігових коштів підприємства можна 

не лише шляхом отримання банківського кредиту, але й з використанням факторингу [3]. 

Проблемі факторингу присвячено низку наукових праць. Серед вчених, що вивчали управління 

дебіторською заборгованістю в Україні найбільш відомими є С. Биконя, Ф. Бутинець, Є. 

Дубровська, Л. Гутко, І. Колесова, О. Остафіль [3]. 

Останніми роками у світі спостерігається зростання обсягів виконаних факторингових операцій. 

Найбільші річні обсяги факторингових операцій здійснюють у Великобританії, Італії та США. Дуже 

швидке зростання факторингу спостерігається і в країнах Східної Європи.  

Факторингові операції проводять на фінансовому ринку України банківські установи відповідно 

до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Згідно цього Закону факторинг є 

придбанням права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи 

надані послуги із взяттям на себе виконання таких вимог і приймання платежів [1]. 

Станом на 31.12.2013 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 163 

фінансові компанії, які мають право надавати послуги факторингу. У 2011-2012 рр. спостерігається 

зростання обсягу договорів факторингу та збільшення їхньої кількості. У 2011 році обсяг 

факторингових операцій становив 6845,2 млн. грн., у 2012 – 11702,8 млн.грн. Протягом 2013 року 

фінансові компанії виконали 60 524 договорів факторингу на суму 9167,8 млн. грн.  

Факторинг досить часто ототожнюють із кредитом. Однак, ці види операцій спрямовані на 

задоволення різних потреб і мають різну природу. Характерні особливості факторингу і 

банківського кредиту подано в табл. 1 [2]. 

Таблиця 1 

Характерні ознаки факторингу і банківського кредиту 

Ознака Факторинг Кредит 

1. Термін Надається на термін відтермінування 

платежу (до 90 днів) 

Обумовлений в кредитній угоді на 

фіксований термін 

2. Забезпечення Застава не потрібна Надається під заставу 

3. Погашення боргу Відбувається з грошей дебіторів Повертається клієнтом 

4. Обсяг фінансування  Може збільшуватись залежно від обсягу 

продажів 

Надається на обумовлену в договорі 

суму 

5. Процедура отримання 

коштів 

Орієнтується на майбутні досягнення 

компанії. 

Орієнтована на успіхи компанії в 

минулому, рівень довіри до неї. 

Здійснюючи факторингові операції, постачальник прискорює процес отримання грошових 

коштів за відвантажені товари, зменшує ризик неповернення боргу, що в свою чергу, підвищує 

ліквідність активів, платоспроможність і рентабельність компанії та покращення економічного 

добробуту власників підприємств [4]. 

Варто зазначити, що для визначення ефективності здійснення факторингової операції необхідно 

порівняти рівень витрат за цією операцією з середнім рівнем відсоткової ставки за 

короткотерміновим банківським кредитом [5, c. 136]. 

Факторинг в Україні поступово розвивається. Проте через економічну нестабільність, 

суперечливість у законодавстві, низьку зацікавленість у вивченні закордонного досвіду фінансового 

управління, факторинг так і не отримав належного значення. Для вдосконалення механізму 

рефінансування дебіторської заборгованості необхідна стабілізація фінансового ринку та економіки 

країни, створення належних інвестиційних умов та узгодження нормативно-правового 

регулювання.  
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, ЯКІ 

ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасній економічній літературі не існує єдиного визначення сутності фінансового 

менеджменту. Вартим уваги є наступне: фінансовий менеджмент – це процес управління 

формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та 

оптимізації обороту його грошових коштів. 

Реалізація ж функцій фінансового менеджменту пов’язана з процесом безперервного і 

цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, орієнтованих як на прийняття 

стратегічних рішень, так і на ефективне поточне управління фінансовою діяльністю. 

Дані, які характеризують загальноекономічний розвиток країни можна віднести до двох підгруп, 

а саме показників макроекономічного розвитку та галузевого розвитку. 

Статистичні дослідження засвідчують, що чинники макроеконо-мічного середовища сприяли 

розвитку підприємницької діяльності в Україні (див. табл. 1). 

Як причини слід відзначити збільшення розміру ВВП країни. Таке зростання, пояснюється 

зростанням кількості вироблених товарів та наданих послуг. Це в свою чергу позитивно впливає на 

рівень доходів та стан зайнятості (як наслідок, — вартість робочої сили), рівень процентних ставок 

за кредитами тощо. Однак, треба пам’ятати про регулярне зростання цін і можливість збільшення 

номінального ВВП саме через це. 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників макроекономічного розвитку країни за 2008-2013 р.р [1,2]. 

Рік 

Показник 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП (млрд. грн.) 948,1 913,3 1082,6 1302,1 1411,2 1444 

Грошові доходи населення 634,5 661,9 847,9 989 1149,2 1149,2 

Вклади населення в банках 217,8 214,1 275,1 310,4 369,3 - 

Індекс інфляції 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 

Облікова ставка центрального банку 12 10,25 7,75 - 7,5 6,5 

Щодо впливу рівня інфляції, то її зміна впливає на вартість ресурсів, що купуються 

підприємством, рівень процентних ставок за кредитами, структуру попиту на певні групи товарів; 

щодо ринку праці, то рівень реальних доходів трудящих не знижується, хоча накопичені раніше 

грошові заощадження втрачають свою цінність. Як бачимо індекс інфляції теж продемонстрував 

позитивну зміну з 122,3 до 100,5%. До речі, незначна інфляція (3-4%), яка супроводжується 

зростанням грошової маси, здатна стимулювати виробництво.  

Збалансована інфляція є нестрашною для бізнесу, адже зростання цін на ресурси просто 

спричинятиме відповідне подорожчання кінцевого товару. Справжньою ж бідою є незбалансована 

інфляція, за якої неможливо раціонально вибрати сфери застосування капіталу, розрахувати і 

порівняти прибутковість варіантів інвестування, а отже промисловість розвиватися не може [3,4].  

Щодо грошових доходів населення та депозитів, то в умовах ринкової економіки вони повинні 

трансформуватися в інвестиційні ресурси. Однак розрахунок ефективності використання депозитів 

в Україні свідчить про їх надзвичайно низький рівень [5]. 
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У країнах з розвиненою економікою облікова ставка впливає на ціну та обсяги кредитних 

ресурсів центробанків, що змінює вартість грошей в цілому в країні. Зменшення облікової ставки 

позитивно впливає на позичальників за умови укладання договорів з плаваючою ставкою, яка 

прив’язана до облікової, а також зміни пені. 

Отже, на мою думку, будь-які, навіть мінімальні зміни, зовнішнього економічного середовища 

матимуть значний вплив на підприємство і саме тому для прийняття правильних фінансових рішень 

необхідно слідкувати за всіма змінами макроекономічного середовища і оперативно на них 

реагувати. 

 

1. Офіційний сайт державного комітету статистики України [ukrstat.gov.ua/]; 2. Офіційний 

сайт Національного банку України [bank.gov.ua/control/portalmap]; 3. Бровко В. Інфляція 2006: без 

гальм // 2000-2006-7апреля (№ 14); 4. Івасів Б.С. Гроші та кредит [Текст]: Підручник. – Вид. 3-тє, 

змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.:Кондор, 2008. – 528 с.; 5. О.О. Драган/Аналіз бюджету 

вітчизняних домогосподарств в посткризовий період: Електронне видання "Ефективна 

економіка"/ [ economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2302]; 
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УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 

Стабільний розвиток економіки значною мірою залежить від ефективності функціонування 

банківської системи і діяльності органів грошово-кредитного регулювання, адже саме ефективний 

перерозподіл тимчасово вільних коштів між різними суб’єктами бізнесу створює можливості для 

економічного зростання. Важливим аспектом у забезпеченні ефективності діяльності банківської 

системи є досягнення оптимального рівня її ліквідності.  

Під ліквідністю банку слід розуміти, що його активи є досить мобільними для забезпечення 

вчасного виконання заздалегідь узятих зобов’язань та вимог, що виникли у процесі 

господарювання. З іншого боку, це обов’язкова збалансованість між строками і сумами погашення 

активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку [5].  

Основною причиною виникнення ризику неліквідності в комерційному банку є невідповідність 

строків і сум надходження й витрат коштів. Банки не завжди можуть задовольнити попит на грошові 

кошти за рахунок їх надходження у свою фінансово-кредитну установу [3].  

З проблемою кризи ліквідності вітчизняні банки зіткнулися на початку 2008-2009 рр. 

Національний банк України був змушений упровадити мораторій на відкликання депозитів. 

Унаслідок припинення кредитування з кінця 2009 р. у банків відчувався надлишок ліквідних коштів 

та незбалансованість ресурсної бази, що негативно вплинуло на формування в них прибутку [1].  

Для виходу з кризи НБУ застосував всі інструменти грошово-кредитної політики: знизив 

облікову ставку з 12% до 11% у 2009 році, а впродовж наступних років до 7,5 % (станом на 

01.01.13.); знизив норми обов’язкових резервів до 0% у національній валюті та 9-10 % в іноземній 

валюті; застосував механізм рефінансування комерційних банків [2].  

Управління ліквідністю передбачає, що в разі, коли джерела і обсяги використання ліквідних 

коштів не співпадають, у банку виникає розрив ліквідності, який кількісно вимірюється як різниця 

між сумою задіяних і використаних коштів. У разі надлишку ліквідних коштів вони повинні бути 

інвестовані в доходні активи, а в разі дефіциту – залучені з найбільш дешевих і доступних джерел 

[1].  

Слід зазначити що на сьогодні існує декілька підходів щодо управління ліквідністю: 

1. Управління активами. Сутність цього підходу полягає в нагромадженні високоліквідних 

активів, які повністю забезпечують потреби ліквідності банку. У разі виникнення попиту на ліквідні 

засоби, активи продаються доти, доки не будуть задоволені потреби у грошових коштах. Отже, 

відбувається перетворення активів у грошову форму [3].  

2. Управління пасивами (запозичення ліквідних засобів). Управління ліквідністю через 
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запозичення ліквідних засобів вважається найбільш ризиковим підходом, він реалізується шляхом 

запозичення ресурсів на ринку. Основними джерелами запозичення ліквідних засобів для банків є 

позики на міжбанківському ринку, угоди РЕПО, врахування векселів, отримання позик у 

Центральному банку, випуск цінних паперів [4].  

3. Управління активами і пасивами. Згідно цього підходу до управління ліквідністю частина 

попиту на ліквідні кошти задовольняється за рахунок нагромадження високоліквідних активів, а 

решта – за допомогою проведення операцій запозичення коштів [3].  

Отже, варто зазначити, що щоденна робота з підтримання достатнього рівня ліквідності є 

неодмінною умовою самозбереження і виживання банку та забезпечує стійкість його 

функціонування.  

Підвищення ефективності управління ліквідністю банків України залежить, перш за все, від 

професійно налагодженої аналітичної роботи, яка має здійснюватися за такими напрямами: оцінка 

ризиковості окремих активів банку, їх доходності й можливості перетворення на засоби платежу; 

аналіз впливу на стан ліквідності окремих банківських операцій, здійснення яких супроводжується 

зміною структури активів та пасивів банку, а отже, і зміною стану його ліквідності; передбачення 

зміни співвідношення обсягу залучених вкладів та виданих кредитів з урахуванням макро- і 

мікроекономічних факторів; оцінка можливостей використання зовнішніх джерел поповнення 

ліквідних коштів.  

 

1. Євенко Т.І. Управління ліквідністю банківських установ / Т.І. Євенко // Економічний часопис - 
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ФУНКЦІЇ І ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРАТАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В економіці будь-якої держави успішне функціонування реального сектору економіки є вагомою 

передумовою її розвитку, що забезпечує економічну, політичну і соціальну стабільність країни. 

Питання управління витратами підприємства на сьогоднішній день вкрай актуальним, що 

зумовлено як політичною, так і економічною ситуацією в країні, а також функціонуванням 

підприємств в умовах жорсткої конкуренції на ринку.  

Над дослідженням у сфері управління витратами працюють такі вчені: Великий Ю.М., 

Давидович І.Є., Череп А.В., Бутинець Ф.Ф., Партин Г., Грещак М., Дробязко С., Юданов А., 

Пилипенко А., Амосов О., та ін. [2,3,4,5]. 

Управління витратами – це динамічний процес, який включає управлінські дії, мета яких полягає 

у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства [3, с. 7]. 

Критерієм оптимізації системи управління витратами є мінімізація витрат підприємства при 

забезпеченні постійного рівня якості виконання бізнес-процесів [2]. Однак варто зауважити, що 

оптимізація зводиться не тільки до зниження витрат, а поширюється на всі елементи управління 

підприємством [3, c. 35]. 

Будь-який процес управління витратами на підприємстві реалізується через систему функцій 
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управління, кожна з яких має на меті вирішення певного переліку завдань. Наприклад, на етапі 

реалізації функції «планування діяльності з управління витратами підприємства» завданнями є 

планування обсягів витрат, прогнозування їх змін, планування напрямів економії витрат, тощо.  

На етапі реалізації функції «Організація та реалізація завдань щодо управління витратами 

підприємства» вирішуються розподіл завдань щодо організації функціонування системи управління 

витратами та їх реалізації.  

Щодо реалізації функції «Мотивація працівників підприємства задіяних в управлінні витратами 

підприємства», то її основним завданням є розробка системи стимулювання працівників, критеріїв 

оцінки ефективності праці.  

Контроль діяльності з управління витратами підприємства передбачає здійснення моніторингу і 

аналізу витрат та перевірок обґрунтованості витрат підприємства [1,с. 46-48]. 

Щоб забезпечити ефективне функціонування підприємства на основі формування системи 

управління витратами необхідно: 

1) провести реорганізацію організаційної структури підприємства та виділити у складі 

структурних одиниць центри відповідальності;  

2) організувати облік витрат у розрізі центрів відповідальності, місць їх виникнення та видів 

продукції; 

3) запровадити раціональні методи обліку витрат і калькулювання;  

4) виявити і використовувати чинники економії ресурсів і зниження витрат за допомогою методів 

сучасного аналізу; 

5) розробити норми витрат усіх видів ресурсів на основі даних про організаційно-технологічні 

умови виробництва;  

6) оцінювати і прогнозувати зміну кон'юнктури ринку продукції підприємства; 

7)підвищити ефективність рівня внутрішньогосподарських зв'язків;  

8) впровадити бюджетування, контролінг; постійний моніторинг за рівнем витрат та вживати 

заходи для їх зниження; 

9) формувати систему мотивації працівників щодо зменшення рівня витрат. 

Отже, управління витратами – це один з найефективніших способів забезпечення ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства. Виявлення резервів економії ресурсів і 

максимізація віддачі від них, планування, облік, аналіз витрат та стимулювання ресурсозбереження 

є необхідною передумовою підвищення ефективності функціонування підприємства. Тому, 

спираючись на швидкий розвиток ринкових відносин, вважаємо, що у майбутньому тотальне 

управління витратами є неодмінним для успішної діяльності підприємства на ринку. 

 

1. Балан А.А. Система управління витратами на промисловому підприємстві / А.А. Балан, 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

 

Процес економічних реформ в Україні неможливий без ефективного функціонування ринку 

фінансових послуг. Дана сфера економічних відносин кардинально впливає на становлення, 

розвиток, структуру та специфіку фінансової системи країни.  
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Важливу роль у переміщенні капіталів між учасниками фінансового ринку забезпечують 

фінансові посередники. Згідно з Господарським кодексом України фінансовим посередництвом є 

діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, 

передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та 

іншими фінансово-кредитними організаціями [1]. 

Посередницькі фінансові установи, акумулюючи та об’єднуючи заощадження індивідуальних 

власників, мають унікальну можливість використовувати їх в інтересах всього суспільства країни 

шляхом інвестування фінансових ресурсів у різні галузі економіки у вигляді довгострокових 

кредитів, участі у капіталі інших суб’єктів господарювання, активній діяльності, зокрема, на ринку 

цінних паперів [2]. 

Фінансове посередництво являє собою професійну діяльність як банківських, так і небанківських 

фінансових установ. Проте, фінансове посередництво в Україні представлене в основному банками 

(рис. 1). 

Сукупні активи комерційних банків та небанківських фінансових установ станом на 31.12.2013 

р. становили 1 533,7 млрд. грн., у тому числі банків –1 408,7 млрд. грн. (91,9%), небанківських 

фінансових установ – 125,0 млрд. грн. (8,1%). 

 
Рис. 1. Динаміка активів банківських на небанківських фінансово-кредитних установ упродовж 

2011-2013 рр [3]. 

Небанківський фінансовий сектор за обсягом активів менший за банківський, але темпи росту 

його активів значно перевищують темпи росту активів комерційних банків: якщо за 2012-2013 рр. 

середньорічний приріст активів банків становив 7,9%, то небанківських фінансових установ – 

23,2%.  

У 2013 році позитивні темпи приросту активів спостерігалися майже на всіх ринках 

небанківських фінансових послуг. Найбільший приріст активів спостерігався у інших кредитних 

установ (+39,9%; станом на 31.12.2013 р. активи становили 12,6 млрд. грн.) та у фінансових 

компаній (+33,9%; станом на 31.12.2013 р. активи становили 39,8 млрд. грн.). Зростання активів 

продемонстрували також страхові компанії (+18,1%; станом на 31.12.2013 р. активи становили 66,4 

млрд. грн.) [3]. 

Домінування банків як фінансових посередників в Україні пояснюється нетривалим періодом 

розвитку ринкових відносин, відсутністю значних капіталів, нерозвинутим ринком фінансових 

послуг небанківських установ. Також на дану ситуацію впливають уподобання клієнтів, їх 

економічна обізнаність, володіння інформацією. 

Щодо банківських установ, слід відмітити низький рівень їх капіталізації, що суттєво обмежує їх 

діяльність, оскільки призводить до зростання вартості кредитних операцій банків, а також 

залучених ресурсів. При цьому, якість послуг залишається на тому самому рівні або навіть 

погіршується, тоді як ризиковість банківських операцій підвищується. 

До переваг небанківських фінансових посередників слід віднести той факт, що їх розвиток 

створює конкуренцію банкам, опосередковано стимулюючи останніх підвищувати якість послуг, 

які ними надаються. Крім того, небанківські фінансові установи можуть здійснювати такі операції, 

реалізація яких комерційними банками взагалі заборонена.  

Саме тому, важливим завданням держави є стимулювання розвитку небанківського фінансового 

сектору. Цьому можуть сприяти: зростання доходності населення; формування надійних механізмів 

захисту коштів громадян та інвесторів; сприяння розвитку грошового, страхового, фондового та 

валютного ринків; покращення інвестиційного клімату в Україні; побудова інституційних засад 

розвитку небанківського сектору. 

Такі зміни зумовлять підвищення довіри населення та іноземних учасників світового ринку 
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фінансових послуг. В свою чергу, зросте капіталізація фінансових установ, що допоможе 

ефективніше працювати на шляху розвитку фінансового ринку України. 

 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/. 2. Гайдукович Д. С. Фінансове посередництво та його вплив 

на розвиток фінансового ринку / Д. С. Гайдукович // Економічний простір. - 2014. - № 84. - С. 122-

129. 3. Звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nfp.gov.ua/content/richni-zviti-nackomfinposlug. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання грошові потоки є інструментом, яким опосередковується не 

тільки фінансова, але і виробнича, інвестиційна та операційна діяльність будь-якого підприємства.  

Серед економістів існують різні тлумачення визначення терміну «грошовий потік». Під 

грошовими потоками слід розуміти надходження (приплив) і виплати (відтік) грошових коштів і їх 

еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю. Грошові потоки групуються за видами 

діяльності на грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності [1, c.87-92]. 

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної 

системи управління фінансово-господарською діяльністю, яке дозволяє вирішувати різноманітні 

задачі фінансового менеджменту. Основна мета управління – це забезпечення платоспроможності 

підприємства, шляхом збалансування обсягів надходжень і витрат коштів та їхньої синхронізації в 

часі.  

Ефективна система управління грошовими потоками забезпечує виконання як стратегічних, так 

і короткочасних планів підприємства на основі підтримки його платоспроможності та фінансової 

стійкості, раціонального використання активів і джерел фінансування, а також мінімізації витрат на 

фінансування господарської діяльності. Процес управління грошовими потоками підприємства 

послідовно охоплює етапи, які зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні етапи управління грошовими потоками підприємства 

* Складено на основі джерел [1,2,4] 

На першому етапі здійснюється повний і достовірний облік грошових потоків підприємства та 

формується відповідна звітність. Рух грошових коштів відображається у фінансовій звітності 

підприємства -формі № 3 “Звіт про рух грошових коштів” [3]. Аналізування руху грошових коштів 

включає: аналіз вхідних та вихідних грошових потоків; оцінку збалансованості вхідного і вихідного 

грошових потоків; оцінювання синхронності формування вхідного і вихідного грошового потоку; 

оцінку ефективності грошових потоків. Логічним продовженням аналізу грошових потоків є 

оптимізація, цілями якої є: виявлення резервів, які здатні знизити залежність підприємства від 

зовнішніх джерел фінансування та їх реалізація; забезпечення росту чистого грошового потоку; 

забезпечення збалансованості вхідних і вихідних грошових потоків у часі та їх обсягів. 

На четвертому етапі здійснюється планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їх 

видів. Планування грошових потоків має прогнозний характер і здійснюється у формі розрахунку 
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планових показників.  

На останньому етапі забезпечується проведення контролю грошових потоків підприємства, 

зокрема щодо виконання встановлених планових завдань з формування фондів грошових коштів за 

передбаченими напрямками, доцільністю, обґрунтованістю обсягів і рівномірністю витрачання 

коштів у часі; ліквідністю грошових потоків та їх ефективністю [4]. 

Досягнення ефективних результатів від планування та управління грошовими потоками 

неможливе без використання спеціальних прийомів та методів, таких як: : нормативний; 

балансовий; розрахунково-аналітичний; метод оптимізації фінансових рішень; фінансово-

математичне моделювання. 

Тож, інтегруючи оперативне, поточне і стратегічне планування грошових потоків в єдиний 

процес, можна досягнути узгодженості руху грошових потоків із виконанням різних господарських 

завдань та синхронізувати їх у просторі та часі. Ефективне управління грошовими потоками 

дозволить також підтримувати платоспроможність та фінансову стійкість підприємства на ринку. 

 

1.Заремба Є.М. Грошові потоки підприємства: сутність і класифікація /Є.М. Заремба// 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2. – С. 

87–92. 2. Брікхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є. Брікхем ; [пер. з англ.] – К. : Молодь, 

2011. – 1000 с. 3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7). Звіт про рух 

грошових коштів IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 4. Вареник В.М. 

Політика управління грошовими потоками в економіці України [Текст] / Вареник В.М.// 

Академічний огляд. – 2014. - № 1 (40). –С. 32-40. 
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АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день в Україні і в світі важливу роль у фінансовій системі займають страхові 

компанії. Вони мобілізують грошові кошти і перетворюють їх на капітал, а також здатні не лише 

забезпечувати захист суспільного виробництва, а й здійснювати необхідні інвестиції в економіку 

країни. 

Починаючи із 2010 року кількість страховиків помітно зменшувалась з кожним роком. Так, у 

першому півріччі 2014 року загальна кількість страховиків становила 400 страхових компаній, із 

них 58 СК «life» та 342 СК «non-life». Більш детально динаміка кількості страховиків та основних 

показників розвитку страхового ринку представлені у таблиці 1[1]. Одним із чинників зменшення 

чисельності учасників ринку стало посилення жорсткої політики держрегулятора щодо 

недобросовісних компаній, а саме звільнення ринку від так званих «схемних» компаній-страховиків 

та тих, які роками не здійснювали страхову діяльність [2]. 

Як бачимо із даних таблиці 1 кількість укладених договорів страхування суттєво змінилась. Із 

619,1 млн. шт. на кінець 2010 року і 618 млн. шт. на кінець 2011 року, їх кількість різко зменшилась 

до 178,2 млн. шт. (зменшилась на 71,17% у порівнянні із 2011 роком ) у 2012 р. і незначно 

підвищилась до 185,3 млн. шт. (3,98%) у 2013 р. При цьому обсяги валових страхових премій так 

кардинально не змінювались: із 23081,7 млн. грн. у 2010 році вони зменшились на 1,71% у 2011 р. і 

на 5,51% у 2012 р. у порівнянні із 2011. У 2013 році страхові премії зросли до 28 661,9 млн. грн., 

тобто вони зросли на 33,26% у порівнянні із 2012 роком.  
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Таблиця 1 

Динаміка основних показників страхового ринку України за 2010-2014 роки 

Основні показники страхового 

ринку 

Період 

Кінець 2010 

року 
Кінець 2011 року Кінець 2012 року Кінець 2013 року ІІ кв. 2014 року 

Кількість зареєстрованих 

страховиків 
456 442 414 407 400 

з них: компанії зі страхування 

життя 
67 64 62 62 58 

Кількість укладених договорів 

страхування (млн. шт.) 
619,1 618 178,2 185,3 64,6 

Валові страхові премії, млн. грн.  23 081,7 22 693,5 21 508,2 28 661,9 11 040,3 

Валові страхові виплати, млн. грн. 6 104,6 4 864,0 5 151,0 4 651,8 2 397,9 

Сформовані страхові резерви, 

млн. грн. 
11 371,8 11 179,3 12 578,0 14 435,7 13 802,9 

Основним фактором зростання валових страхових премій у 2013 р. в порівнянні з 2012 роком, 

стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахування на 5 879,6 млн. грн. (5,8 разів). Разом з цим, 

питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2013 рік становила 75,2%, що 

на 19,1 в. п. менше в порівнянні з відповідним періодом 2012 року. За 2013 рік частка валових 

страхових премій у відношенні до ВВП становила 2,0%, що на 0,5 в. п. більше в порівнянні з 2012 

роком [4]. За 2012 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,6%, що 

на 0,5 в. п. менше в порівнянні з 2011 р.[3]. 

Щодо І півріччя 2014 року, то у порівнянні із аналогічним періодом 2013 року, відбулося 

зменшення обсягу надходжень валових страхових премій на 23,3%, а чистих страхових премій – на 

16,5%. Це сталось за рахунок скорочення надходжень валових страхових премій зі страхування: 

фінансових ризиків (на 48,3%); майна (на 29,4); страхування кредитів (54,3%) та ін. У структурі 

чистих страхових виплат відбулися значні зміни в розрізі видів страхування. Так, у порівнянні з І 

півріччям 2013 року приріст страхових виплат відбувся у всіх соціально значимих сегментах і за 

видами добровільного особистого страхування (+40,3%) та з обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів (+40,9%) [2]. 

Отже, як бачимо, абсолютна величина коштів, акумульованих у резервах, постійно збільшується 

разом із зменшенням кількості чинних договорів, а також виконується нерівність, за якої страхові 

резерви більші від валових виплат, що передбачає наявність і достатність страхових резервів, 

необхідних для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань, що позитивно впливає 

на страховий ринок загалом. 

 

1. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html. 2. Підсумки діяльності страхових 

компаній за І півріччя 2014 року / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nfp.gov.ua/news/771.html. 

3. Підсумки діяльності страхових компаній 2012 за рік / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK /SK_IV_kv_% 202012.pdf. 4. Підсумки діяльності страхових 

компаній за 2013 рік / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nfp.gov.ua/files/ 

OgliadRinkiv/SK/sk_%202013.pdf. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ 

САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

 

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у 

глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато банків, які не мають змоги вчасно 

виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов'язання. 

Неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної банківської системи є санація комерційних 
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банків. Лише в такому разі можна буде відновити їх платоспроможність і прибутковість. 

Аналіз фінансової діяльності комерційних банків за 2013 – 2014 рр. показав негативні тенденції 

погіршення їх фінансового стану. Зокрема це відбулося за рахунок зниження валюти балансу, 

нестачі власних фінансових ресурсів, як наслідок це призвело до збільшення кількість збиткових 

банків.  

За даними НБУ, протягом I і II кварталу року 2014 року прибуток отримали 153 банки в сумі 4,8 

млрд. грн., натомість, сума збитків 22 банків сягає 2 млрд. грн. [1].  

Одним із елементів антикризового управління банківською діяльністю є дослідження надійності 

комерційних банків на основі різних методик.  

В процесі дослідження було обрано дві методики: методика інтегрального показника Кромонова 

та методика Рейтингового Агентства “Прозора Україна”. За основу було взято банки, які НБУ 

відносить до різних груп залежно від складу активів, капіталу, зобов’язань, наданих депозитів та 

кредитів. Це Приватбанк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Універсал Банк, Златобанк. 

Методика інтегрального показника Кромонова ґрунтується на застосуванні індексного методу і 

найповніше відображає фінансово-економічні аспекти діяльності банківських установ. 

 
Рис.1. Графічна інтерпретація поточного індексу надійності (N) комерційних банків за II квартал 

2014 року 

Як ми бачимо за II квартал 2014 року коефіцієнт надійності найвищий в Укрсоцбанку, 

найнижчий показник у Златобанку, що свідчить про різну капіталізацію капіталу. 

За методикою «Прозора Україна» ми визначаємо кредитний рейтинг на основі п'яти груп 

показників. Методика припускає присвоєння балів кожному коефіцієнту, де сумарна кількість 

становить 100%. 

Таблиця 1 

Рейтинг надійності станом на II квартал 2014 р. 

Банк Показник Рейтинг 

1. Приватбанк 281,79 C2+ 

2. Ощадбанк 281,76 C2+ 

3. Укрсоцбанк 246,14 C2- 

4. Універсал Банк 238,26 C2- 

5. Златобанк 185,41 C3+ 

З цього випливає, що загалом за II квартал 2014 року, банки отримали кредитний рейтинг С2, що 

свідчить про низький ступінь їх фінансової надійності, прибутковості. Це пов’язано насамперд з 

фінансовою та політичною кризою в Україні.  

Кредитний рейтинг, який розрахований на основі публічної інформації виступає лише 

орієнтиром. Він не дозволяє оцінити діяльність банку так усебічно, як вона оцінюється для 

присвоєння офіційного кредитного рейтингу НБУ. 

Фахівці рейтингових агентств у своїй діяльності підкреслюють, що важливість і цінність 

кредитних рейтингів полягає в тому, що вони являють собою інформацію для прийняття 

учасниками фінансових ринків різних економічних рішень [2]. 

Отже, найважливішою складовою програми фінансового оздоровлення банку є каталог 

санаційних заходів. Враховуючи ту обставину, що збитки від кредитних операцій, як правило, є 

основною причиною кризи, у програмі санації слід передбачити такі заходи щодо зниження 

кредитних ризиків: диверсифікацію кредитного портфеля; перманентну роботу з підвищення 

кваліфікації фахівців кредитних відділів; виконання вимог НБУ щодо формування резервних 

фондів; контроль за цільовим та ефективним використанням коштів позичальника; створення банку 

даних недобросовісних позичальників; поширення практики консорціумного кредитування [2].   
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1. Міністерство фінансів України: minfin.com.ua/banks.2. Санація комерційного банку. 

Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
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ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Впродовж останніх десятиліть однією з найгостріших проблем в Україні залишається 

забезпечення населення житлом. Одним з інструментів вирішення житлової проблеми є іпотека. За 

допомогою іпотечного кредитування можливо вирішити соціально-побутові проблеми, а це, в свою 

чергу, позитивно впливає на зростання національного доходу та ВВП. Крім цього, ефективне 

використання іпотечного кредитування сприяє поступленню інвестицій в економіку країни, а також 

зумовлює об’єднання ринків нерухомості, фондового ринку та ряду суміжних ринків.  

Законодавством встановлюються стандарти іпотечного кредитування, основним призначенням 

яких є мінімізація ризиків, забезпечення гарантій стабільного функціонування фінансово-кредитних 

установ, захист інтересів учасників іпотечного ринку. 

Аналізуючи динаміку обсягу іпотечних кредитів наданих фізичним особам, встановлено, що в 1 

кварталі 2014 р. спостерігалось пожвавлення на ринку іпотечного кредитування, сума іпотечних 

кредитів становила 59,5 млрд грн. (рис. 1). Зменшення обсягу іпотечного кредитування з 98,8 млрд. 

грн. у 2009 р. до 52,4 млрд. грн. у 2013 р. обумовлене зниженням реальних доходів населення, на 

тлі зростання відсоткових ставок та відсутності вільних коштів у банківській системі [1].  

Серед основних проблем іпотечного кредитування в Україні можна виділити низький рівень 

кредитоспроможності населення та неможливість його довгострокового прогнозування. Через 

залежність економіки, та банківської системи зокрема, від іноземної валюти для іпотечного 

кредитування характерна висока частка валютних позик, що спричинило кризу заборгованості 

українців перед банками і зростання обсягу прострочених іпотечних кредитів у портфелях банків. 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу іпотечних кредитів наданих фізичним особам за 2007- 1кв. 2014 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних НАБУ [1] 

Проте, в Україні була створена Державна іпотечна установа (ДІУ), основним завданням якої є 

сприяння розвитку іпотечного кредитування в Україні, зокрема шляхом рефінансування іпотечних 

кредиторів. За даними ДІУ, на сьогодні в Україні діє ставка рефінансування іпотечних кредитів, що 

надаються банками на рівні 15,3% річних. В 2013 році ДІУ направила на розвиток ринку іпотечного 

кредитування майже 740 млн грн., а з початку 2014 року, станом на 08.09.2014 р., підтримкою ДІУ 

скористалася 271 родина. Сума, спрямована Установою на рефінансування іпотеки склала 71,6 млн. 

грн. [2].  

Крім зазначених вище проблем існує ряд інших перешкод, котрі стримують розвиток іпотечного 

кредитування в Україні [3, 4, с. 212-215]: 

 відсутність розуміння населенням процесів іпотечного фінансування та недосконалість 

правової бази (не узаконено механізми функціонування вторинного іпотечного ринку); 

 недостатньо розвинутий фондовий ринок; 
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 розвиток тіньового та напівлегального секторів ринку житла; 

 відсутність спеціалізованих іпотечних банків; 

 довготривала і витратна для кредитора процедура стягнення предмету іпотеки. 

Отже, для успішного розв’язання даних проблем та забезпечення подальшого розвитку 

іпотечного кредитування в Україні необхідно провести уніфікацію нормативно-правової бази у 

сфері іпотечного кредитування з міжнародним законодавством, стимулювати інвестиційну 

діяльність фінансово-кредитних установ на ринку житла, встановити прозорі механізми 

ціноутворення на ринку нерухомості, створити в Україні постійно діючу консультаційну службу з 

питань іпотечного кредитування, яка б надавала необхідну інформацію учасникам ринку. 

Використання складніших фінансових схем та механізмів, ширшого набору іпотечних інструментів 

сприятиме загальній підтримці іпотечного ринку в Україні. 

 

1. Офіційний веб-сайт НАБУ [Електронний ресурс].– Режим доступу: nabu.com.ua/ukr/. 

2. Офіційний веб-сайт ДІУ [Електронний ресурс].– Режим доступу: ipoteka.gov.ua/. 3. Ляхова О.О. 

Іпотечне кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.О. Ляхова, А.В. Майстер 

// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» №11. – 2012–[Електронний ресурс] 

– Режим доступу: economy.nayka. com.ua/?op=1&z=1560. 4. Онисько С.М. Ринок іпотечного 

кредитування житла в економічному і соціальному розвитку України / С.М. Онисько, Р.І. Содома 

// Бізнесінформ № 2 ’2014 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: business-

inform.net/pdf/2014/2_0/211_215.pdf. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Будівельна галузь займає значну частку у структурі ВВП і є однією з найважливіших галузей 

економіки держави, від якої залежить ефективність функціонування системи господарювання в 

країні загалом. Тому питання визначення стану та проблем її розвитку в Україні набуває особливої 

актуальності. 

Важливість цієї галузі для економіки держави полягає у тому, що капітальне будівництво, 

створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного 

господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті 

коштів, вкладених у будівництво [2, с. 193]. 

Отже, ріст будівельної галузі неминуче викликає економічне зростання у країні і формує 

необхідні умови для розв'язання багатьох соціальних проблем. 

Таблиця 1 

Індекси зростання обсягів будівельної продукції України за її основними видами протягом 

2011-2013 р. р.* 

 2011 2012 2013 

Будівництво, всього 118,6 91,7 88,9 

Будівлі 114,6 93,5 95,6 

- житлові 101,0 92,4 110,4 

- нежитлові 122,0 94,0 89,0 

Інженерні споруди 122,1 90,2 83,3 

*складено на основі [5] 

Фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. негативно вплинула розвиток будівельної галузі в 

Україні. Тільки за останні 3 роки ринок будівельної продукції зменшився майже на 30% [1, с.23]. 

Аналізуючи дані таблиці 1, можна стверджувати, що протягом 2011-2013 років відбувався спад 

будівельної галузі загалом. Найбільш стрімке зниження спостерігається у сегменті «інженерні 

споруди».  

Значну увагу щодо аналізу та вивчення основних чинників, які зумовили зниження обсягів 
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будівельних робіт приділяється як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Перелік основних 

чинників та їх характеристика подано у табл. 2 

Основним чинником який здійснює негативний вплив на розвиток будівельної галузі є падіння 

інвестиційної активності. Для виходу із кризової ситуації, будівельним організаціям необхідно 

раціонально залучати усі можливі джерела фінансових ресурсів. 

Таблиця 2 

Чинники скорочення обсягів будівництва в Україні* 

Чинники Характеристика впливу чинників 

Обмежені можливості 

фінансування проектів 

Будівництво є капіталомісткою галуззю з тривалим фінансовим циклом. При 

цьому переважна частина будівельних компаній не має достатнього обсягу 

власних коштів для реалізації проектів, тому залежить від залучених коштів.  

Недостатній рівень 

кредитування будівельної 

галузі 

Обсяг нових кредитів, наданих банками підприємствам будівельної сфери 

упродовж січня-вересня 2013, склав 25,4 млрд грн. Це вдвічі менше, ніж обсяг 

фінансування, наданого сільськогосподарським підприємствам, і майже в 20 

разів менше, ніж обсяг кредитів, наданих підприємствам торгівлі.  

Низький рівень 

платоспроможного попиту 

на нерухомість 

Значна частина населення, не має фінансової можливості придбати житло. У 

такій ситуації попит залежить переважно від умов кредитування, які зараз є 

неприйнятними для рівня доходів більшості громадян. За ІІІ квартал 2013 р. 

банківські установи надали фізичним особам кредитів на придбання 

нерухомості на суму 1,7 млрд.грн., у 2012р. - 2,8 млрд.грн. *складено на 

основі [4, с. 19-21] 

Ріст будівельної галузі значною мірою залежить від державного регулювання, спрямованого на 

підтримку галузі за допомогою інформаційно-нормативного забезпечення, законодавчо – правової 

бази, оптимального податкового навантаження тощо [3, с. 440]. 

Потрібно створювати дієвий механізм конкуренції на ринку підрядних робіт, акцентувати увагу 

на інноваційній політиці, здійснювати модернізацію інфраструктури галузі. 

Оскільки ріст будівельної галузі неминуче призводить до збільшення кількості робочих місць, 

розвитку суміжних галузей економіки, зростанню ВВП, вирішенню багатьох суспільних проблем, 

то питання щодо визначення шляхів вирішення проблем розвитку даної галузі, зокрема вибору 

ефективних джерел фінансування, потребує подальших досліджень. 

 

1. Кадол Л.В. Етапи реструктуризації підприємств будівельної галузі / Л.В. Кадол // Вісн. 

Криворіз. техн. ун–ту: зб. наук. пр. – Кривий Ріг, 2011.– Вип.6.– С. 193. 2. Державне регулювання 

економіки : навч. посіб. / [С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін.]. – 2-ге вид., доопрац. 

і доповн. – К. : КНЕУ, 2005. – 440 с. 3. Дзюбенко С.В. Проблемибудівництва в умовах кризи / 

С.В. Дзюбенко // Журнал ”Український юрист”. – 2009. – № 11. – с. 19-21. 4. Молчанов І.В. Уроки 

кризи і оновленебаченнябудівництва / І.В. Молчанов // Журнал ”Дзеркалотижня”. – 2010. – №14. – 

с. 23. 5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http: // ukrstat.gov.ua/ 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Інвестиційна діяльність усіх суб’єктів господарювання має вагоме значення для розвитку 

економіки країни. Велика роль у залученні інвестицій в національну економіку відводиться 

страховим організаціям. Це пов’язано з тим, що в їх розпорядженні протягом тривалого часу 

знаходяться залучені фінансові ресурси у вигляді страхових внесків, які на певних умовах можуть 

бути використані в якості джерела інвестицій.  

Базова операційна діяльність страховика, яка пов’язана зі страхуванням економічних інтересів 

суб’єктів господарювання від різноманітних ризиків, доволі часто є збитковою. Доходи від 

інвестиційної діяльності допомагають компенсувати ці збитки і забезпечити ефективне 
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функціонування страхової компанії [1, с. 177]. 

Інвестиційна діяльність саме страховиків сьогодні є досить актуальною, оскільки ринок 

страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових 

ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2013 становила 407, у тому числі СК 

"life"1– 62 компанії (станом на 31.12.2012 – 414 компанії, у тому числі СК "life" – 62 компанії) [2]. 

Для дослідження інвестиційної активності страховиків використаємо дані фінансової звітності 

двох страхових компаній: АСК «ОМЕГА» та ПрАТ «СК «Українська страхова група «Життя» 

(страхування життя). Інвестиції компаній у загальному обсязі активів займають досить вагому 

частку, про що свідчать побудовані діаграми (див. рис.1 та рис.2).[4]. 

  
Рис. 1. Частка довгострокових та 

поточних інвестицій в активах АСК 

«ОМЕГА» 

Рис. 2. Частка інвестицій в активах ПрАТ «СК 

«УСГ «Життя» 

 

Як видно з графіка у АСК «ОМЕГА» у 2013 році зросла частка довгострокових фінансових 

інвестицій порівняно з попередніми роками, а поточних інвестицій – знизилась, що може свідчити 

про переорієнтацію інвестиційної політики. Така ситуація виникла у результаті фінансової кризи, 

оскільки інвестиції страховиків тепер головним чином йдуть у надійні цінні папери, такі як 

держоблігації. 

Що стосується частки довгострокових та поточних інвестицій у загальному обсязі активів ПрАТ 

«СК «Українська страхова група «Життя», то тут можна спостерігати іншу картину: частка 

поточних фінансових інвестицій кожного року зростає, а довгострокових – зменшується. Це може 

свідчити про «недалекоглядність» подібних страхових компаній.  

Слід зазначити, що фінансова криза (йдеться про другу фазу фінансової кризи 2011 року, що 

пов’язана із кризою суверенних боргів в Єврозоні) внесла корективи в інвестиційну політику 

страхових компаній в бік посилення консервативної стратегії в частині спрямування ще більшої 

частини коштів страхових резервів у більш ліквідні і надійні активи, а саме, банківські вклади і 

державні облігації, зі значним скороченням інвестицій в акції. Такий підхід притаманний як 

вітчизняним, так і світовим страховикам [1, с.181]. 

Отже, спираючись на дані фінансової звітності двох страхових компаній, що діють в Україні, 

можна зробити висновки, що вони використовують дві різні інвестиційні політики. АСК «ОМЕГА», 

як і більшість вітчизняних страховиків, здійснює довгострокове інвестування, а Life- компанія 

ПрАТ «СК «Українська страхова група «Життя» спирається на поточне інвестування, яке за 

сучасного стану фінансового ринку досить ризикове, хоч і дає можливість швидше отримати 

прибуток. 

 

1. Юркевич О.М. Роль та значення страхових компаній в інвестиційному процесі / О.М. Юркевич // 

Фінансовий простір. - №1 (13). – 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: fp.cibs.ck.ua/files/ 1401/ 

14jomrtz.pdf. 2. Підсумки діяльності страхових компаній / сайт Національної комісії, що здійснює 

регулювання ринків фінансових послуг України. [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

nfp.gov.ua/files/docs/zvit/straxovi213.pdf. 3. Фінансова звітність АСК «ОМЕГА» за 2011-2013 рр. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: omega.ua/m1.aspx?lang=r&m_uid =35975302-cc37-410c-9f48-545f3205ae1b&c_uid 

=04888362-3b97-4b5a-b735-5db7d0c81f24. 4. Фінансова звітність ПрАТ «СК «Українська страхова група 

«Життя» за 2011-2013 рр. [Електронний ресурс] – Режим доступу: uiglife.com.ua/ua/about/finpokaz/.  
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МІНІМІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ У СУЧАСНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 

 

Кредити є одним з найбільш прибуткових банківських активів і формують, як правило, 

найбільшу частину доходів банку. Проте висока дохідність неодмінно супроводжується 

підвищеним ризиком, тому кредитні операції залишаються найбільш ризиковою складовою активів 

банку. Ризик кредитної операції матеріально проявляється в неповерненні, несплаті заборгованості, 

а юридично - у невиконанні зобов'язань. З одного боку, використання форм забезпечення кредитів 

є трудомістким у кредитних операціях, а з іншого - позичальник не завжди має достатню можливість 

забезпечення кредиту. 

Поділ методів мінімізації кредитних ризиків наведено на рис. 1 [2, 4]. 

 
Рис 1. Методи мінімізації кредитних ризиків 

Зовнішні методи зниження кредитного ризику свідчать про те, що банк прагне перерозподілити 

ризик шляхом перекладання частини ризику на інші суб'єкти та/чи об'єкти правовідносин. Оскільки 

кредитні операції здійснюються в умовах ризику неповернення кредиту, то необхідно більш 

детально розглядати внутрішні методи мінімізації названих ризиків, зокрема оцінку 

кредитоспроможності позичальника. 

Під кредитоспроможністю позичальника банку розуміють наявність у клієнта передумов для 

отримання кредиту і його здатність повернути кредит та відсотки за ним у повному обсязі та в 

обумовлені строки [1]. Аналіз кредитоспроможності проводиться з метою отримання інформації 

для прийняття рішення про можливості й умови надання позики. 

 
Рис. 2. Концепція визначення кредитоспроможності позичальників банку 

Слід зазначити, що кожен банк розробляє характерну для себе систему оцінки, враховуючи 

особливості кредитної політики, спеціалізації банку, пріоритетів у роботі, 
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конкурентоспроможності, місця на ринку, умов договору, стану взаємовідносин із клієнтами, рівня 

економічної та політичної стабільності в країні тощо. 

Концепція визначення кредитоспроможності як основного критерію в побудові ефективних 

кредитних відносин між кредиторами і позичальниками схематично зображена на рисунку 2 [3]. 

Отже, оптимізація кредитної діяльності насамперед повинна передбачати підвищення 

ефективності заходів запобігання, уникнення несприятливих для банку ситуацій щодо повернення 

основної суми боргу за виданими позиками та нарахованих відсотків. Якісна оцінка 

кредитоспроможності є тим напрямом, оптимізація якого дасть максимальний результат щодо 

мінімізації кредитного ризику. 

 

1. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих 

втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління НБУ № 279 від 6 

липня 2000 року.- [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  zakon.rada.gov.ua. 2.Васильчак С.В. 

Теоретичні основи фінансово-економічної безпеки кредитних операцій / С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк 

// Науковий вісник НЛТУ України. - 2013.- № 23.2.- с. 196. 3. Табачук Г.П. Механізми забезпечення 

кредитоспроможності підприємницьких структур: дис.. на здобуття наук. ступеня к. е. н.: спец. 

08.06.02 “Підприємництво, менеджмент та маркетинг”/ Г.П. Табачук. – Л., 2001.– 24 с. 

4. Шевченко К.О. Методи мінімізації кредитних ризиків / К. О. Шевченко // Управління розвитком.- 

2013.- №19.- с. 129. 
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ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

З того часу, як українська економіка перейшла до ринкових умов господарювання, і як наслідок, 

відбувалося значне економічне зростання, з’явилась необхідність впроваджувати нові методи і 

інструменти управління фінансами. Саме фінансовий контролінг є одним з таких інструментів, який 

об’єднує процеси обробки фінансової інформації, аналізу, планування та контролю фінансів 

підприємства. 

Фінансовий контролінг допомагає здійснити правильне, якісне та ефективне управління 

фінансами підприємств, а саме підвищити ефективність виробництва та розподілу продукту, що є 

одним із головних завдань, які покладаються на фінансовий менеджмент [1, с. 196]. Це підтверджує 

той факт, що фінансовий контролінг є важливим компонентом при здійсненні фінансового 

менеджменту.  

Фінансовий контролінг – це центральна складова системи управління підприємством або 

окремими його процесами, яка контролює діяльність усіх функціональних управлінських одиниць 

з метою пристосування їхньої діяльності до зміни зовнішніх умов [3, с. 31]. 

Завдання фінансового контролінгу полягає у пошуку та забезпеченні підприємства «дешевими» 

фінансовими ресурсами, тобто фінансово вигідними для підприємства, які б гарантували 

максимальну віддачу від їх використання з мінімальним рівнем ризику[1, с. 196].  

Процедура проведення фінансового контролінгу має виконуватися у наступній послідовності. 

Перш за все, необхідно вибрати оптимальні методи збору і аналізу інформації для певного 

підприємства. Після цього потрібно виконати збір інформації для розрахунку показників його 

діяльності. Наступний етап процедури проведення контролінгу полягає у порівнянні фактичних 

показників з прийнятими нормативами. На цьому ж етапі необхідно проаналізувати вплив відхилень 

на ймовірність досягнення мети діяльності підприємства, виявити причини відхилень, розробити 

пропозиції альтернативних управлінських рішень. На останньому етапі оброблену інформацію 

необхідно подати у вигляді рекомендацій щодо вибору найефективніших напрямів розвитку 

підприємства та очікуваних результатів при їхньому впровадженні та використанні [3, с. 32]. Така 

процедура проведення фінансового контролінгу повинна забезпечити ефективне функціонування 

http://zakon.rada.gov.ua/
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підприємства шляхом пристосування його діяльності до змін умов зовнішнього фінансового 

середовища.  

Тобто, фінансовий контролінг допомагає передбачити всі можливі несприятливі економічні 

ситуації та уникнути їх. За допомогою здійснення фінансового контролінгу виконується 

спостереження за процесами реалізації фінансових завдань, проводиться вимірюванням рівня 

відхилення фактичних результатів діяльності від передбачених, а також розробляються оперативні 

управлінські рішення щодо стабілізації фінансової діяльності підприємства. Також, фінансовий 

контролінг проводить коригування певних завдань і показників фінансового розвитку [2, с. 199].  

Незважаючи на те, що за допомогою фінансового контролінгу підприємствам значно легше 

управляти своєю діяльністю, на жаль, здійснення його на практиці не набуло широкого 

використання. Проте розвиток теорії контролінгу незначною мірою, але збільшує поширення сфери 

його застосування. На сьогодні, впровадження фінансового контролінгу набуло найбільшого 

розповсюдження у банківській сфері [1, с. 197]. 

Таким чином, в Україні існує необхідність розвитку фінансового контролінгу і його 

впровадження в діяльність підприємства як важливої складової системи управління. Використання 

фінансового контролінгу підвищить економічну ефективність здійснення різних напрямів 

функціонування підприємства. Тому, значення фінансового контролінгу в системі управління 

діяльності підприємства є надзвичайно важливим, а виконання його завдань безумовно необхідним. 

 

1. Карцева В.В. Місце фінансового контролінгу в системі фінансового менеджменту 

підприємств та організацій споживчої кооперації / Г.О. Партин // Економіка. - №3 (40), 2012. – 

С.195-199. 2. Партин Г.О. Види та місце фінансового контролінгу на підприємстві / Г.О. Партин 

Г.О., Я.В. Маєвська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. – С. 199 – 202. 

3. Прокопенко О.В. Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством 

/ О.В. Прокопенко, Л.Б. Криворучко // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. – 2011. – №4. – С. 30-36. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

В міжнародній практиці одним з найефективніших методів боротьби з інфляційними процесами 

є інфляційне таргетування. Уряд України вирішив, що в теперішній економічно та політично 

нестабільній ситуації для України перехід до інфляційного таргетування допоможе побороти 

наслідки інфляційних процесів. НБУ почав поступовий перехід до інфляційного таргетування ще в 

2011 році. З тих пір вже вдалося досягти певних результатів, а саме знизити інфляцію до 0,6 %, 

станом на лютий 2014 року. 

Як показує міжнародний досвід багатьох країн ефективним інструментом в боротьбі з 

інфляційними процесами є інфляційне таргетування (далі - ІТ). ІТ - це монетарний режим, при якому 

центральний банк бере на себе відповідальність за дотримання значення офіційного показника 

інфляції протягом визначеного періоду часу. 

Експерти Міжнародного валютного фонду стверджують, що Україні, з урахуванням її 

економічно нестабільної ситуації, потрібно виконати ряд умов для переходу до ІТ, а саме: 

інституціональна незалежність центрального банку; високий рівень кваліфікації аналітиків та 

надійна статистична база, оскільки для використання режиму таргетування інфляції необхідно мати 

можливість достовірно її прогнозувати; досконала структура економіки в країні, яка використовує 

політику таргетування інфляції : ціни мають бути вільними, економіка має бути вільною від 

коливань цін на експорт сировини та валютного курсу, а також мінімальний рівень доларизації; 

розвинена фінансова система, для забезпечення стабільності якої необхідно мати стійку банківську 

систему і розвинений фінансовий ринок [1, c. 136]. 

Рівень інфляції в Україні на даний час розраховується не вкрай раціонально, оскільки не 

враховуються соціальні фактори (доходи різних верств населення та соціальних груп). Дуже 
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важливо для виконання другої умови є удосконалення методів прогнозування інфляції, оскільки 

зараз підхід не є диференційованим до розрахунку індексу споживчих цін. Тобто, потрібно 

враховувати, що інфляція по-різному впливає на різні прошарки населення. 

Теперішня ситуації в країні показує, що перші дві умови фактично виконані, проте потребують 

підсилення. Через політично нестабільну ситуацію в країні Національний банк України не може 

повноцінно використовувати фінансові інструменти для активізації впливу на інфляційні процеси, 

хоча ми і спостерігаємо досягнення оптимального значення інфляції. 

Після досягнення бажаного рівня інфляції стає можливим перехід до наступного етапу ІТ – етапу 

цінової стабільності. На цьому етапі всі зусилля центрального банку мають спрямовуватися на 

підтримання інфляції на оптимальному рівні. Як показує світовий досвід, оптимальний рівень 

інфляції для розвинутої економіки є вищим за нуль, але не перевищує 3%. 

У світовій практиці відомі такі форми інфляційного таргетування: 

- залежно від гнучкості: точкове, точкове з діапазоном відхилень, діапазонне з визначенням 

центральної точки та без визначення; 

- залежно від горизонту встановлення: короткострокове (1 рік), середньострокове (2-3 роки), 

довгострокове (більше 3 років), з невизначеним горизонтом; 

- залежно від початкових умов впровадження: повне, вибіркове, спрощене, суворе, гнучке; 

- залежно від комбінації органів державного управляння, що приймають рішення про 

оголошення рівня інфляції: уряд в співпраці з центральним банком або центральний банк в співпраці 

з урядом; 

- залежно від можливості відхилення від встановлення цілі: безумовне або з визначеними 

умовами. [2, с. 10-11].  

Проаналізувавши статистичні дані України та статистичні дані міжнародних країн можна 

побачити, що Україна, попри складну економічну ситуацію, має чудові шанси отримати хороші 

результати від застосування інфляційного таргетування. Головною перепоною, на мою думку, що 

перешкоджає Україні розвивати її економіку, є політичний фактор. Проте, якщо уряд України зможе 

виконати всі необхідні умови, зокрема, удосконалення економічної структури та фінансової 

системи, а також докладе зусиль до припинення бойових дій на території країни, то можна буде 

очікувати максимально ефективного ефекту від застосування інфляційного таргетування в 

майбутньому, що дозволить Україні показувати високі результати не тільки в сфері економіки, а й 

підняти рівень життя населення на вищий рівень. 

 

1. Карцева В.В. Врахування особливостей економічного розвитку України для переходу до 

таргетування інфляції. // Збірник наукових праць Національного університету державної 

податкової служби України, № 1, 2009.с. 135-141. 2. Семенова Ю.С. Таргетування інфляції: 

світовий досвід та можливості застосування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні 

- 2008, № 1.-с.10-14. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЕННЯ В 

СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

На сучасному етапі становлення ринкової економіки для багатьох вітчизняних підприємств 

характерні такі проблеми як збитковість діяльності, неплатоспроможність, низька ліквідність тощо. 

Однією з причин такої ситуації є неефективний рівень менеджменту, зумовлений недосконалим 

управлінням можливостями підприємства. Тому постає питання удосконалення системи 

контролінгу, основною метою якого є забезпечення ефективного функціонування підприємства на 

основі максимізації прибутку і мінімізації ризику втрати платоспроможності [1].  

На підприємствах України існує необхідність розвитку контролінгу та його використання як 

самостійної складової системи управління.  
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Проблему формування системи контролінгу на підприємствах досліджували такі зарубіжні 

економісти: О. Акентьєва, Ю. Журавльова, Г. Партин, Т. Говорушко, Д. Кроніковський, 

І. Давидович, Е. Єсаян, О. Зоріна, З. Іванова, Т. Климович, О. Ситняк, Л. Ліпич, І. Гадзевич, 

Л. Пустовіт, В. Шило, С. Ільїна, І. Меньша, А. Череп, І. Нагаєць та ін. 

Найважливішим ресурсом контролінгу є інформація, тому що саме від організації інформаційних 

потоків, їх достовірності і оперативності залежить ефективність здійснення функції управління. 

Система контролінгу забезпечує апарат управління інформацією, яка використовується для 

планування, управління та контролю за діяльністю підприємства. Для отримання достовірної 

інформації підприємству пропонується створення служби контролінгу як «системи інформаційної 

підтримки управління» [2]. 

Щоб створити досконале інформаційне забезпечення служби контролінгу можна використати 

процесний підхід до управління, який поєднує принципи управління організацією та методи 

менеджменту якості. Це дає змогу ефективно управляти кожним процесом та об’єднувати їх в одну 

систему. Процес має складається із потоків вхідної і вихідної інформації [3]. 

Входи процесу – це первинна, інформація, отримана як із внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища. Виходи - кінцевий результат діяльності. Кожен з працівників служби контролінгу має 

свої функціональні обов’язки, а отже і потоки інформації різняться [3].  

Можна стверджувати, що служба контролінгу є проміжною між нижніми ланками управління та 

вищестоящим керівництвом. Чітко розмежовані функції фахівців служби контролінгу забезпечують 

якість окремих процесів у діяльності підприємства в цілому, допомагають уникнути зайвої роботи 

або дублювання функцій, підтримують контроль і матеріальну відповідальність за виконанням 

завдань працівників тощо [3]. 

Стратегічний контролінг визначає мету і завдання оперативного контролінгу. Основною 

функцією стратегічного контролінгу є своєчасне встановлення причин відхилення з метою внесення 

виправлень у стратегію підприємства до виникнення оперативних недоліків [3]. 

Стратегічний контролінг несе відповідальність за обґрунтованість стратегічних планів. 

Перевірка стратегічних планів містить у собі, як мінімум, перевірку на повноту планів, їх 

взаємозв’язок та відсутність внутрішніх протиріч. За результатами проведеної перевірки слід або 

розробити систему контролю за виконанням плану, або приступити до розробки альтернативних 

варіантів стратегічного плану. Тому стратегічний контролінг потребує відповідного 

інформаційного забезпечення, одним з джерел якого може бути стратегічний облік, який являє 

собою модель поєднання фінансового і управлінського обліку [4]. 

 

1. Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Г.О. Паптин, 

Н.Є. Селюченко. 2-ге вид., перероб. І доп. – Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка».- 2011. – 348 с.; 2. Маркіна І.А. Принципи організації контролінгу на 

підприємстві. Контролінг для менеджерів: навч. посіб. / І.А. Маркіна. – 2013. – 304 с.; 3. Черкас 

А.В. Проблематика впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах / А.В. Черкас // 

Економіка і управління. – 2013. - №4. – с. 140 – 143.; 4. Мелих О.В. Статистичний аналіз організації 

фінансового контролінгу на підприємстві / О.В. Мелих, М.В. Яковлєв // Наукові записки НаУКМА. – 

2011 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : academia.edu/3340353/%D0%A1%. 
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ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Згідно ЗУ «Про інноваційну діяльність» під інноваційною діяльністю розуміють діяльність, що 

спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і 

зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1]. 

В сучасних умовах господарювання рівень конкурентоспроможності підприємств визначається 

здатністю до нововведень, тобто істотно залежить від рівня інноваційної діяльності. Інноваційна 
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діяльність неможлива без відповідного фінансового забезпечення, яке мало б сприяти розвитку та 

удосконаленню інноваційних процесів в економіці суб’єктів господарювання. 

Таблиця 1 

Джерела фінансування інноваційної діяльності [2] 

Рік Загальна сума витрат 
У тому числі за рахунок коштів: 

власних державного бюджету іноземних інвесторів інші джерела 

млн. грн. 

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

На основі даних, приведених у табл. 1, можна стверджувати, що основним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності є власні кошти підприємств. Тоді як джерелом власних 

коштів підприємств, що спрямовуються на інноваційну діяльність, є прибуток, стає зрозумілою 

причина низького рівня інноваційної активності: значна кількість підприємств працює збитково, а 

ті, що отримують прибуток, не поспішають ним ризикувати, адже інноваціям притаманний високий 

рівень ризику. Щодо державного стимулювання інноваційної діяльності, то воно займає останнє 

місце у інноваційному розвитку вітчизняних підприємств. Інвестиції іноземних інвесторів у 2009, 

2010 та 2013 роках збільшилися, проте їх частка в структурі фінансування підприємств залишається 

досить малою (2009 р. – 19,03%, 2010 р. – 29,97%, 2013 р. – 13,11%). Це зумовлено нестабільним 

інвестиційним кліматом в Україні. Інвестори не впевнені у законодавчій, політичній та економічній 

стабільності в державі і не довіряють державним органам влади, які дуже часто є корумпованими.  

 
Рис. 1. Показники інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств у 2000–2013рр.[2] 

Як видно з рис. 1, питома вага підприємств, що впроваджували інновації, менша за питому вагу 

підприємств, що займались інноваціями. Це пояснюється тим, що не кожне нововведення можна і 

доцільно впроваджувати. Крім того, нестача фінансового забезпечення є суттєвою перешкодою для 

розробки і впровадження новітніх технологій на підприємствах України. 

Рівень витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт (ННТР) за рахунок 

держбюджету в Україні є одним з найнижчих у порівнянні з розвинутими країнами світу. У 2010 

році витрати на ННТР в Україні становили 0,34 % від ВВП. Для прикладу, у кризовому 2009 році 

витрати державного бюджету на ННТР в Японії становили 0,77 % від ВВП, в країнах ЄС – 0,74 % 

від ВВП. Питома вага підприємств, що займалися інноваціями, в Україні є у 4-6 разів меншою, ніж 

в країнах ЄС [3]. Це говорить про те, що в Україні необхідно проводити глибокі реформи щодо 

розвитку інновацій та інших напрямів діяльності суб’єктів господарювання. 

Тому недостатній рівень фінансового забезпечення інноваційної діяльності є однією з основних 

причин низького рівня інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств. Саме тому 

для активної інноваційної діяльності необхідно збільшити фінансове забезпечення, створити 

мережу спеціалізованих комерційних банків, які б займались інноваційним кредитуванням, та 

удосконалити вітчизняне законодавство. 
 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.; 2. Державний комітет статистики України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : ukrstat.gov.ua.; 3. Національний інститут стратегічних досліджень при 

Президентові України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : niss.gov.ua/articles/654#_ftnref9. 
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ПРОБЛЕМИ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

 

Українська економіка відрізняється високим рівнем монополізму. Але на відміну від більшості 

країн світу переважний шлях формування монополізму в Україні – не укрупненням конкуруючих 

підприємств, а результат переходу підприємств-гігантів у недержавні форми власності. 

Економічна наука і господарська практика переконують, що економічно доцільний рівень 

монополізації на внутрішньому ринку не повинен перевищувати 10-12% [1]. За даними АМКУ за 

2010 р., рівень монополізації виріс в 29 галузях, зокрема, газовій, електроенергетиці, імпорті 

нафтопродуктів, гірничо-металургійному комплексі та хімічній промисловості. Зменшення цього 

рівня спостерігалося тільки у 14 галузях. Частка «чистої монополії» збільшилася у всіх секторах 

економіки з 14,2 до 17,2%. [2] 

За даними Антимонопольного комітету найбільш монополізованими галузями України є: 

паливно-енергетичний комплекс; ринок реалізації світлих нафтопродуктів. Сюди можна віднести 

ВАТ „Укрнафта”, ринок послуг із реалізації авіаційного пального. На цьому ринку існують такий – 

монополіст як ЗАТ “Спільне українсько-голландське підприємство “КРЕБО” (м. Кременчук, 

Полтавська обл.); вугільна галузь [3].  

Монополії як господарські організації відіграють вагому роль у соціально-економічному 

розвитку будь-якої країни. Величезні монополістичні об’єднання вносять вагомий вклад у ВВП 

країни, забезпечують конкурентоспроможність національної економіки. 

Монополія, як економічне явище, має результатами своєї діяльності певні негативні наслідки: 

- придушення конкуренції, без якої неможливе нормальне існування ринку; 

- завищення цін і заниження обсягів виробництва порівняно з їх конкурентними значеннями 

призводять до чистих втрат суспільства; 

- монополіст нерідко зловживає своїм становищем на ринку, порушуючи правові, економічні, 

етичні норми і правила поведінки на ринку; 

- за діяльності монополійспостерігається тенденція до стримування НТП; 

- монополія може спричинити негативні зовнішні ефекти не тільки в економічній, але й у 

політичній та правовій сферах суспільства [4]. 

Таким чином, монополізм має суперечливі економічні наслідки. Однак незаперечним є те, що він 

підриває конкуренцію як основу ринкового саморегулювання. Тому однією з функцій держави в 

сучасних умовах вважається обмеження монополізму, підтримка конкурентного середовища.  

 

1. Шморгун Л. Свобода монополізму: Про законодавче забезпечення антимонопольного 

регулювання цін // Віче.-2000. 2. АМКУ визнав зростання рівня монополізації на українських ринках 

[Електронний ресурс] // Науковий журнал «Дзеркало тижня. Україна» 19.03.2011 – Режим 

доступу: tyzhden.ua/Economics/57500. 3.Офіційний сайт Антимонопольного комітету України -

[Електронний ресурс] – Режим доступу: amc.gov.ua 4.Филюк Г. Соціально-економічні наслідки 

монополії: теоретичний і практичний аспекти / Г Филюк // Економіка України – 2007. - №1, ст.241;  
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК РУШІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Волонтерський рух — доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах 

неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та 

процвітання спільнот і суспільства в цілому. Він сприяє покращенню якості життя, поглибленню 

солідарності, реалізації основних потреб на шляху будівництва більш справедливого і мирного 

суспільства, більш збалансованому економічному і соціальному розвитку [1]. 

У Законі України "Про волонтерський рух" визначено, що волонтер – це фізична особа, яка 

добровільно здійснює благодійну неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно 

корисний характер [2]. 

У незалежній Україні розвиток волонтерського руху датується початком 90-х років XX ст., коли 

було створено службу під назвою "Телефон Довіри". Із 1992 року в Україні почала активно 

розвиватися мережа соціальних служб для молоді, яка дала поштовх до активного розвитку цього 

руху. 

Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що найчисельнішою групою 

волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є учнівська та студентська молодь. Участь молодих 

людей у русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв’язання соціальних проблем, випробувати 

свої можливості, беручи участь у проектах та програмах соціальної спрямованості [3]. 

Саме поняття "волонтер" може мати різне значення для різних людей. Дослідження показали, що 

волонтерською діяльністю вважається і донорська здача крові, і робота на якусь політичну партію, 

і участь у релігійних церемоніях, отже питання критеріїв волонтерської діяльності є важливим. 

Виділимо на основі [4] критерії волонтерської діяльності: 

1. Має суспільну користь. 

2. Виконується у вільний час. 

3. Має добровільний характер.  

4. Не передбачає оплату праці.  

Волонтерська діяльність як прояв милосердя і доброчинності буде існувати доти, доки існує 

потреба людей у тій чи іншій допомозі та обмежена державна участь у задоволенні потреб громадян, 

їхній соціальній підтримці [3]. 

У зв'язку з сучасними подіями в Україні, волонтерство набуває ще більшої ролі в житті 

суспільства. Вони для армії– незамінні помічники. Адже допомагають нашим військовим шляхом 

збору матеріальної допомоги, продуктів харчування, закупівлею лікарських засобів та необхідного 

якісного обмундирування. 

Доцільно виділити й економічне значення, адже дана діяльність сприяє економії 

державнихкоштів та сприяє постійному контролю за процесом державного управління. А це в свою 

чергу змушує чиновників чесно працювати. 

Основною характеристикою волонтерства є поєднання християнських мотивів (благодійності і 

милосердя) з непрямими економічними стимулами соціального розвитку суспільства. І оскільки у 

цей нелегкий час в Україні існує багато таких людей, то незабаром можна очікувати покращення 

соціально-економічного становища. 

 

1. Молодіжне лідерство і волонтерство в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=73474 2. Закон України "Про волонтерський 

рух" № 3236-VI від 19.04.2011 (редакція від 03.02.2013) 3. Волонтерство в Україні [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: volonteriinua.blogspot.com 4. Рудєва Л.С. Сутність волонтерського руху 

як виду соціально-психологічної роботи [Електронний ресурс] / Л.С. Рудєва – Режим доступу: 

psyh.kiev.ua /   
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МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ 

 

Монополія є ринковою структурою, яка характеризується наявністю одного продавця та багатьох 

покупців, відсутністю близьких замінників для даного товару, існуванням бар’єрів для входу 

конкурентів на ринок. З перших років незалежності Україна намагається зменшити вплив 

монополій на українську економіку, адже це призупиняє її розвиток. Проведення ефективної 

антимонопольноїполітики є одним з найважливіших завдань. Існування монополій не є порушенням 

законодавства. Порушення – це зловживання монопольним становищем.  

В Україні монополії існують в багатьох сферах господарської діяльності: НАК 

”НафтогазУкраїни”, ”Укрспецекспорт”, ”Енергоатом”. На жаль, держава мало стимулює ефективну 

роботу монополій. 

Одним з найкращих прикладів української монополії є “Укрзалізниця”. Це приклад природної 

монополії - для неї нема єпередумов для входження нових гравців, адже вартість входження на 

такий ринок є надто високою, щоб інвестори зацікавились проектом. Але багато підприємств у 

складі “Укрзалізниці”, які функціонують на конкурентному ринку (наприклад, вантажні та 

пасажирські перевезення) насправді залишаються монополіями. Це призводить до відсутності 

стимулів для покращення якості товарів та послуг, гальмування НТП, необґрунтованого підвищення 

цін. Для підвищення ефективності діяльності природніх монополій необхідне створення 

конкурентного середовища, вдосконалення механізму ціноутворення [1]. 

Держава через відповідні органи регулює діяльність монополій. В Україні з цією метою був 

створений Антимонопольний комітет, але в нашій державі АМКУ, на жаль, не відіграє тої ролі, яка 

на нього покладена, і часто його рішення не мають дієвого впливу. 

Повністю усунути монополізм неможливо, можна лише звузити його шляхом відокремлення 

ринків природних монополій від змішаних або впровадження нових технологій. 

Існує ще один вид класичного монополізму, коли підприємства однієї галузі діють за офіційної 

підтримки органі ввлади. В Україні це спостерігається усюди: у вугільній і гірничорудній 

промисловості, у виробництві газу, електроенергії, цукру, борошна, хліба і ліків, у банківському 

секторі, на залізниці і в авіації, у сегменті мобільного зв'язку. Створюється ілюзія конкуренції, адже 

логічно, що між великою кількістю виробників товарів та послуг вона повинна існувати, протее 

органи влади можуть диктувати асортименти виробів та встановлювати планки цін [2]. 

Олігархи, що зазвичай перерозподіляють наявне національне багатство, замість того щоб 

створювати нові активи, намагаються при цьому витиснути по максимуму з придбаних підприємств, 

нехтуючи їх модернізацією. Натомість усі отримані надприбутки воліють спрямовувати на здобуття 

контролю над іншими об’єктами, які потім знову вичавлюють, як лимон. Таким чином країну 

прирікають на деградацію. 

На разі, українська влада, протидіючи монополіям, здатна лише накладати мінімальні штрафи, 

та й це не у всіх випадках, адже вона не готова стати на заваді олігархічній формі ведення 

господарської діяльності. 

 

1. Гречко А.В. Виявлення оптимальної форми власності природної монополії (на прикладі 

системи залізничного транспорту) / А.В. Гречко // Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 71 – 74. 

2. Пузіна Г.В. Приватизація природних монополій як стратегічно важливих підприємств / 

Г.В. Пузіна // Держава та регіони. – 2006. – № 6. – С. 254 – 259.  
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МЕТОДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ. СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА 

 

Особливий інтерес за останні десятиліття науковці та політики світу проявляють до проблеми 

обмеження такого явища як корупція. Боротьба з корупцією перетворилась на важливе завдання як 

української влади, так і, насамперед, суспільства. За результатами досліджень Transparency 

International індексу сприйняття корупції у 2013 році (Corruption Perceptions Index, CPI), рейтинг 

України за рівнем корумпованості залишився практично незмінним – 25 балів зі 100 можливих. 

Таким чином країна посіла 144 місце серед 177 держав у 2013 році. 

Корупція – протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їх прав і 

посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і 

політичних діячів. 

Під час дослідження щодо сприйняття корупції в Україні було визначено перші чотири причини 

цього явища: 

- зловживання службовим становищем серед держслужбовців; 

- занадто складне й недосконале законодавство України; 

- тривалий час корупція була звичкою, тому її важко викорінити; 

- недосконалість системи контролю за корупцією та запобігання їй або недосконалість методів 

відстеження та покарання [1]. 

Досвід розвинутих країн засвідчує, що для більш ефективної боротьби із корупцією держави 

контролюють всі процеси. Існує 2 види контролю: внутрішній та зовнішній. До методів боротьби із 

корупцією відносять: (1) приведення нормативно-правової бази (у т.ч. виборчого законодавства) у 

відповідність з найкращими антикорупційними практиками у світі; (2) залучення широкої 

громадськості (у т.ч. інститутів громадянського суспільства) до заходів протидії корупції; (3) 

реформування системи державної служби щодо підвищення рівня доброчесності та 

ефективності[2].  

На думку фахівців, ефективність боротьби залежить від чотирьох головних складових: (1) 

наявності належної правової бази антикорупційного спрямування; (2) ефективного і повного її 

застосування; (3) розвитку системи громадського контролю та формування антикорупційної 

громадської свідомості; (4) організаційно-управлінського забезпечення антикорупційної діяльності 

[3].  

Щоправда ефективність антикорупційних заходів в різних країнах різна. Наприклад, Грузія 

обрала не найдемократичніший, але дуже ефективний шлях – боротьба відбувалась шляхом арештів 

та звільнень [4]. Азіатська або Сінгапурська стратегія боротьби з корупцією відрізняється строгістю 

і послідовністю. Спроби викоренити корупцію ґрунтуються на прагненні мінімізувати або 

виключити умови, що створюють стимул і можливість схилення особи до здійснення корумпованих 

дій. У Швеції після проведення антикорупційної реформи всього за декілька років чесність стала 

соціальною нормою серед бюрократії. Зарплати високопоставлених чиновників спочатку 

перевищували заробітки робітників в 12—15 разів, проте з часом ця різниця знизилася до двократної 

[5]. 

Для України проблема протидії корупції продовжує залишатися однією з найактуальніших. Саме 

тому необхідно впроваджувати ряд заходів, які виявились ефективними в ряді країн, таких як 

Сінгапур, Грузія, Швеція та ін. Однак, слід враховувати і риси українського менталітету та 

геополітичні особливості.  

 

1.Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби 

/ Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано-Франківськ: 2012. – 237 с. 

2. Валюшко І.В. Антикорупційна політика: концептуальні підходи / І.В. Валюшко // Стратегічні 

пріоритети. — 2013. — № 4 (29). — С. 101-105. – Бібліогр: 22 назви. 3. Бондаренко К. Актуальні 

питання антикорупційної політики держави [електронний ресурс]: (Буковинський вісник 

дерслужби та місцевого самоврядування). – Режим доступу: buk-visnyk.cv.ua/perepidhotovka-ta-
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psdvyshennya-kvalifikaciji/187/ (дата: 11.12.2013). – Назва з екрану. 4.Бережна І Україна на шляху 

подолання корупції в державі [електронний ресурс]: (газета) / Кореспондент. – Режим доступу: 

blogs.korrespondent.net/blog/celebrities/3258849-ukraina-na-shliakhu-podolannia-koruptsii-v-derzhavi 

(дата: 22.02.2011). – Назва з екрану. 5. Засади запобігання і протидії корупції на державній службі 

та службі в органах місцевого самоврядування: методичні матеріали для державних службовців 

та посадових осіб органів місцевого самоврядування [електронний ресурс] / [Будішевський Ю.Ж., 

Хабчук О.М., Коваленко І.Г. та ін.]. – Житомир,2012. – Режим доступу: zhitomir-region.gov.ua/doc 

/uprav/centr/metod_centr_3.pdf. – Назва з екрану.  
 

 

Кіцкайло І.І. 

Ст. гр.ФК-14 

Науковий керівник – асист. Линник О.О. 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

За останні роки Україна зіткнулась із рядом проблем, які підірвали ітак не надто міцний 

економічний фундамент. Початок виникнення кризових явищ датується 2008 роком, коли 

зміцнилась та різко обвалилась національна валюта. Економічна криза в Україні наклала свій 

відбиток на функціонування української економіки та засвідчила її неспроможність до швидкої 

реабілітації. Не встигла Україна оправитись від попередніх проблем, як зіткнулась із новими, ще 

більш масштабними – рекордним падінням промислового виробництва, падінням курсу гривні, 

відтоком інвестицій, зростанням дефіциту бюджету, інфляційними очікуваннями.  

На даний час прогнозується, що в поточному році дефіцит держбюджету очікується на рівні 

4,5%. В той же час уряд України пропонує скоротити його в 2015 році до 3,5-3,7% ВВП завдяки 

зміні податкового і бюджетного законодавства, що дозволить залучити до держбюджету додатково 

62 млрд. грн. [1]. В новому Економічному огляді та макроекономічному прогнозі Світового банку 

вказується, що реальний ВВП скоротиться на 8 відсотків 2014 року і на 1 відсоток наступного року 

порівняно з 0 відсотків 2013 року [2]. 

Критичною залишається ситуація із валютними резервами. Станом на 1 жовтня 2014 року обсяг 

міжнародних резервів України становив 16 мільярдів 200 мільйонів доларів США в еквіваленті. 

Девальвація не дала змогу покращити зростання експорту, яке обмежувалось загостренням ситуації 

на сході країни (через закриття виробництва і руйнування інфраструктури) і санкціями в торгівлі з 

Росією [3].  

Промислове виробництво, скорочення якого склало 5,8% за перше півріччя, впало на 12,1 та 20,1 

% у липні та серпні відповідно. Єдиним сектором, який продовжує демонструвати зростання 

залишається сільське господарство (6,3% за період з січня по серпень) завдяки хорошому врожаю. 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) досягнув 14,2 відсотка у серпні через девальвацію та зростання тарифів 

на газ та комунальні послуги [4].  

Основними рисами сучасного економічного становища України є: 

 величезна зовнішня корпоративна та державна заборгованість держави; 

 різке скорочення експорту та відповідно валютних надходжень для обслуговування зовнішньої 

заборгованості; 

 паливно-енергетична залежність від Росії; 

 криміналізація стосунків між державним установами і бізнесом, розподілення між кланами 

найприбутковіших секторів економіки України; 

 різке падіння курсу гривні, критично малі обсяги валютних резервів, відтік капіталу із України.  

В контексті поточної економічної ситуації в Україні великі обсяги втечі капіталу накладають 

значні обмеження на подальше економічне зростання та посилюють загрози фінансовій стабільності 

[5].  

Отже, на даний час в Україні спостерігається спад у всіх галузях економіки. Військовий конфлікт 

на сході держави підкріплюється суттєвим падінням промислового виробництва, підвищенням 

курсу долара, скороченням валютних резервів, масовим відтоком інвестицій з України, наростанням 

зовнішньої державної заборгованості та ін.   
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1. Кабмін сподівається скоротити дефіцит бюджету в 2015-му до 3,5%. [електронний ресурс]: 

(газета) / Дзеркалотижня. – Режим доступу: dt.ua/ECONOMICS/kabmin-spodivayetsya-skorotiti-

deficit-byudzhetu-v-2015-mu-do-3-5-151125_.html (дата: 15.08.2014). – Назва з екрану. 2. Для 

відновлення економічного зростання і стабільності Україна мусить неухильно дотримуватися 

курсу реформ [електронний ресурс]: (Офіц. Інтерн.-представн. Світового Банку в Україні). – 

Режим доступу: worldbank.org/uk/news/press-release/2014/10/02/staying-on-the-reform-path-critical-

to-restoring-growth-and-stability-in-ukraine (дата: 02.10.2014). – Назва з екрану. 3. Динаміка 

міжнародних резервів у вересні 2014 року [електронний ресурс]: (Офіц. Інтерн.-представн. НБУ). 

– Режим доступу: bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9987312&cat_id=55838 (дата: 

07.10.214). – Назва з екрану. 4. Україна. Економічний огляд [електронний ресурс]: (Офіц. Інтерн.-

представн. Світового Банку в Україні). – Режим доступу: worldbank.org/content/dam/ Worldbank/ 

document/eca/ukraine/World%20Bank%20Macro%20Update_October%202014_UKR_FIN.pdf (дата: 

02.10.2014)5. Вдовиченко А.М. Втеча капіталу з України та загрози фінансовій стійкості 

[електронний ресурс] / А.М.Вдовиченко // – Бюджетно-податкова реформа як каталізатор 

соціально-економічного розвитку в Україні: пост.діюч.інтерн.конф. – Режим доступу: 

ndifp.asta.edu.ua/thesis/99/#.VDbo35R_v1Y. – Назва з екрану.  

 

 

Кутна Х.О. 

Ст. гр. МЕ 14 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Скорик Г.І. 

 

ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ  

 

Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від його 

рівня залежить ефективне функціонування національної економіки. 

Закони України «Про енергозбереження», «Про енергетику» та «Про енергопостачання», 

законодавчі акти Верховної ради України, хоча і порушують проблему енергетики, проте на 

практиці особливих позитивних зрушень не виявляють. 

Україна кожного року споживає енергоносіїв на суму 12 млрд. доларів. Протягом останніх років 

темпи споживання інтенсивно зростають. Україна на сьогоднішній день є першою країною у світі 

за показником споживання енергоносіїв на одиницю продукції.  

Серед основних видів використаних енергетичних ресурсів в Україні у 2010р. найбільшою 

питомою вагою виділяється природний газ, традиційно значними є частки вугілля та нафти сирої, 

включаючи газовий конденсат. 

Важливим є аналіз використання ресурсів у розрізі споживачів, тобто за видами економічної 

діяльності. На рисунку 1 наведенні дані щодо використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти підприємствами та організаціями України без урахування реалізації 

населенню. Дані наведені в тонах умовного палива дозволяють дослідити структуру його 

споживання за основними видами економічної діяльності (Рис.1). 

Основними споживачами енергетичних ресурсів у 2010 р. є промисловість та комунальний 

сектор, їх сумарна питома вага в структурі використання палива підприємствами та організаціями 

України дорівнює 91%. 

 
Рис.1 Розподіл використання палива в Україні за видами економічної діяльності в 2010 р. 

Джерело: складено автором на основі [1] 
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Серед головних проблем енергозбереження необхідно виділити: недостатній рівень 

забезпечення власними паливно-енергетичними ресурсами і значна кількість імпортованих 

ресурсів; необхідність створення стратегічних запасів для забезпечення енергетичної незалежності 

України; недостатній рівень використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел 

енергії; високий рівень витрат енергоресурсів при їх виробництві, транспортуванні та споживанні; 

формування ефективно діючої системи державного управління сферою енергозбереження [2]. 

 

1. Ве6-сторінка. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] Режим доступу 

: ukrstat.gov.ua/ 2. «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» (від 15 березня 2006 

року) – [Електронний ресурс] - Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/ 

 

 

Лемеш Д.В. 

Ст. гр. ОА-сп 14 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Стецюк П.І. 

 

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ В УКРАЇНІ. ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 

 

Державний борг – це нагромаджена заборгованість уряду, яка визначається сумою дефіцитів 

бюджету за вирахуванням його надлишків. Державний борг поділяють на внутрішній і зовнішній. 

Державний зовнішній борг складається з: позик на фінансування державного бюджету та 

погашення; зовнішнього державного боргу; позик на підтримку національної валюти; позик на 

фінансування інвестиційних та інституціональних проектів [1]. 

Джерелами погашення зовнішнього боргу є: бюджет; валютні надходження від експорту; 

золотовалютні резерви; кошти, отримані від приватизації державного майна; рефінансування [2]. 

Наслідками державного боргу є вплив на зміни обмінного курсу та породження ефекту імпорту, 

загроза послаблення економічної незалежності держави, затримка реального виходу з економічної 

стагнації, поглиблення економічної кризи внаслідок «виборчих циклів», посилення впливу МВФ на 

економіку держави, перекладення «боргового тягаря» на майбутні покоління[2]. 

Характерним є те, що заборгованість держави у всіх країнах відрізняється. Наприклад, 

Державний борг України досяг 60.069.131,69 тис. дол. США, а державний зовнішній борг - 

27.827.097,22 тис. дол. США. Станом на кінець 2013 фінансового року державний борг Японії 

сягнув рекордних для країни понад 10 трлн. доларів. За інформацією Світової книги фактів, яку веде 

ЦРУ, максимальний державний борг належить США – 15 трлн. дол., що становить 108.9% ВВП 

найбільшої економіки світу. Також вагомі обсяги запозичень мають європейські країни, серед яких 

Велика Британія, Німеччина, Франція, також Японія. Обсяги українських запозичень є на 39 місці 

у світі, яке ми займаємо між Казахстаном та Катаром. Фахівці визначають рівні боргу відносно ВВП, 

які є безпечними для країни та загрожують її дефолтом. Для України він складає близько 35% від 

ВВП. Відповідно до законодавства, за Бюджетним кодексом України, величина основної суми боргу 

не має перевищувати 60 % фактичного річного ВВП[3]. 

Але ці країни не єдині з такою ситуацією – майже кожна впливова світова економіка має борги 

понад трильйон доларів, про що свідчать дані Міжнародного валютного фонду. Хоча в цій ситуації 

важливо дивитись на контекст, адже борг не завжди є настільки серйозною проблемою, якщо країна 

має прибуток для його покриття. 

 

1. Ватамнюк О., Гнатюк Н., Кузик О. Економічна теорія: Підручник/ За ред. О. Ватаманюк. - 

Інтелект-Захід, 2011. - 354с. 2. Державний борг: причини виникнення та наслідки існування - 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: eworks.com.ua/work/3320_Derjavnii_borg_ prichini 

viniknennya_ta_naslidki_isnyvannya.html 3. Державний борг, причини і наслідки його зростання, 

управління державним боргом - [Електронний ресурс] – Режим доступу: ex.ua/1584986  

http://zakon4.rada.gov.ua/
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Лукаш Д.Б. 

Ст. гр. ФК-14 

Науковий керівник – асист. Линник О.О. 

 

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

В наші дні існує безліч міжнародних рейтингів та оцінок рівня розвитку країн світу. Одним із 

таких є індекс конкурентоспроможності, який прийнято визначати шляхом аналізу 113 змінних, які 

детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, що знаходяться на різних рівнях 

економічного розвитку.  

Результати цьогорічного звіту свідчать про те, що наша країна за останній рік у рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності втратила 11 позицій, опустившись із 73 до 84 позиції, та 

отримавши показник 4,05 бали з 7 можливих. Найгіршими серед показників складових індексу 

конкурентоспроможності у 2013-2014 роках стали управлінська сфера та впровадження інновацій. 

Остання безпосередньо пов’язана із конфліктом на сході України, макроекономічними проблемами 

та масовим відтоком інвестицій з держави. Лідируючі позиції займають здоров’я населення та 

початкова освіта, вища освіта та підготовка, що формують людський потенціал. Дещо гірша 

ситуація із інфраструктурою, технологіями, фінансами та бізнесом [1].  

Іншою вагомою складовою дослідження є визначення ступеня впливу найбільш проблемних 

факторів для ведення бізнесу в країні. В Україні такими факторами є податкова політика, корупція, 

нестабільність державної політики, бюрократія, відсутність доступу до фінансів, робота 

правоохоронних органів та незалежність судів, якість доріг, стійкість банків, захист матеріальних 

та інтелектуальних прав власності.  

Хоча згідно індексу глобальної конкурентоспроможності в Україні найкращий стан справ з 

охопленням населення освітою, все ж помітна тенденція падіння рівня вітчизняної науки та якості 

освітніх послуг. Це зумовлено перш за все низькою ефективністю українських освітніх закладів з 

точки зору інноваційних досліджень, провадження наукоємних технологій, інтеграції в міжнародні 

освітні та наукові мережі, мобільності викладачів і студентів, зв'язків з бізнесом. За рейтингом 

здатності країни на втримання талантів Україна посіла 140 місце з 148. Найпопулярнішими 

напрямами еміграції фахівців стають Канада, США та Європа. Одним з практичних кроків 

запобігання відтоку інтелекту з Китаю стало прийняття в цій країні закону, згідно з яким 

закордонним університетам було дозволено відкривати свої філії у Китаї за умови, що останні 

мають налагоджене співробітництво з місцевим університетом [2]. 

Для підвищення конкурентоспроможності української економіки пропонуються наступні кроки: 

1. Покращення продуктивності праці, підвищення якості людського капіталу, створення 

відповідних умов праці та розвитку для запобігання втечі інтелекту за кордон.  

2. Покращення умов формування конкурентного середовища на ринках товарів і послуг шляхом 

зниження бюрократичних бар’єрів, захисту споживачів та виробників, попередження монополізації.  

3. Покращення рівня інвестицій та залучення наукоємних технологій у виробництво.  

4. Забезпечення стабільного макроекономічного середовища.  

Протягом наступних кількох років потрібно сконцентрувати зусилля на розвитку більш 

динамічних та ефективних секторів економіки, насамперед високотехнологічних, розвитку 

фінансового ринку та ринку ділових послуг [3].  

Отже, незважаючи на значний потенціал розвитку української економіки, її 

конкурентоспроможність на світовому ринку залишається невисокою, що зумовлено рядом 

чинників, а саме нестабільним макросередовищем, поганою інфраструктурою та фінансовим 

забезпеченням, низькою концентрацією наукоємних технологій, сировинною структурою 

українського експорту та ін. Для підвищення конкурентоздатності української продукції, необхідно 

брати приклад з розвинутих країн, де конкурентоспроможність постійно перебуває в центрі уваги 

державних діячів та ділових кіл.  

 

1. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. [електронний ресурс]: 

(інформаційно-аналітичний ресурс) / Infolight. – Режим доступу: infolight.org.ua/content/analiz-

indeksu-konkurentospro mozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr. – Назва з екрану. 2. Міжнародна міграція 
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висококваліфікованих фахівців / О.В. Кузнецов // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету. – 01/2010. – Вип. 1 Сер.:Економіка, право,політологія, 

туризм. – С. 43-48. 3. Сисюк Л.П. Шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки України 

[Електронний ресурс] / Л.П. Сисюк, С.В. Слободянюк. – Режим доступу: rusnauka.com/33_PRNIT_ 

2012/ Economics/2_120143.doc.htm.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНОЇ 

СКЛАДОВОЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Цінність будь-якого підприємства - перш за все люди, які працюють на ньому. Ефективна 

діяльність робочого персоналу може сприяти процвітанню підприємства і реалізації цілей, що 

стоять перед компанією. Менеджер – це та людина, яка зможе не лише створити сприятливе 

середовище для забезпечення ефективної роботи, але й змотивувати працівників зробити 

неможливе. 

Розуміння того, що мотивує співробітників є дуже важливим фактором якісного функціонування 

того чи іншого підприємства. Загалом фактори мотивації поділяють на: економічні, законодавчі, 

мобільність, соціально-економічні умови життєдіяльності, соціально-демографічні, соціально-

психологічні [1]. 

Слід також пам’ятати, що мотиваційні фактори залежать від віку працівників. Якщо для 

молодого спеціаліста вагомим стимулом буде навчання, отримання практичного досвіду задля 

конкурентних переваг, то для старшого покоління - підвищення статусу, престижу, бажання 

займати керівні посади. Різними будуть мотиваційні стимули для людей, які не зв’язані сімейними 

вузами та для сімейно орієнтованих працівників. Впливовими факторами у виборі засобів мотивації 

є стать працівників. Так, матеріальне заохочення впливає на незаміжніх жінок і чоловіків і на тих 

одружених чоловіків, які, не зважаючи на свій громадянський стан, дозволяють собі вести насичене 

особисте життя. На результати праці заміжніх працівниць і неодружених чоловіків має позитивний 

вплив публічна похвала та суспільна повага [2]. Окрім того, для заміжніх жінок важливим є гнучкий 

графік роботи для вирішення особистих питань.  

На Заході існує безліч теорій мотивації праці. Найбільш показовими є американський, 

європейський та японський досвід з мотивації персоналу. На підприємствах американського типу 

має місце підвищення розмірів оплати праці при наданні переважного значення кваліфікаційному 

рівню працівника, що відображає характер освіти, кількість освоєних спеціальностей. Наприклад, 

автомобільна компанія “Лінкольн” виплачує своїм працівникам і службовцям заробітну плату за 

виконану конкретну роботу і додаткову річну винагороду за якість виконаної роботи. Розмір річної 

винагороди дорівнює в середньому 97% від заробітної плати за рік. В результаті протягом останніх 

40 років в компанії практично відсутні плинність кадрів, а продуктивність праці в 3 рази вища, ніж 

на аналогічних підприємствах [3]. 

Матеріальнезаохочення практикується в різних видах. Велике розповсюдження у британських 

фірмах зазнало заохочення у формі подарунків. Так, в компанії “BritishTelecom” винагороджують 

цінними подарунками та туристичними путівками [4]. 

Також, до матеріальних заохочень входять доплати, надбавки, премії, передача у власність акцій 

підприємства.  

Але потрібно пам’ятати, що мотивування лише тоді приносить результати, коли підлеглі 

відчувають визнання своєї діяльності та підвищення свого статусу. Робоче місце, участь у 

престижних конгресах, представництво фірми на міжнародних зустрічах - все це підкреслює статус 

співробітника в очах колег. До інших нематеріальних заохочень відносять можливість навчання, 

кар’єрний ріст, соціальний пакет, почесні звання, організація відпочинку. 

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності підприємства та збільшення 

продуктивності праці його співробітників, керівництво повинне своєчасно впроваджувати 



Кафедра теоретичної та прикладної економіки 

307 

матеріальне та нематеріальне стимулювання; заохочувати до підвищення кваліфікації; формувати 

сприятливе для розвитку робоче місце праці, відслідковувати зміну цінностей працівників. 

 

1. Лепьохіна І.О. Мотиваційний процес економічної активності трудових ресурсів підприємств 

в умовах ринку [Електронний ресурс] / І.О Лепьохіна.// Теоретичні і практичні аспекти економіки 

та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип.1. – Том 2. – [4 c.]. – Бібліогр: 2 назви. – Режим 

доступу: journals.uran.ua/index.php/2225407/article/download/19070/167142. Механізм впливу 

мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці / В.А. Соколенко, А.С. Клиженко // 

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ 

«ХПІ», 2013. – № 69(1042). – С. 83-87. Бібліогр.: 7 назв. 3. Досвід мотивації праці у розвинутих 

країнах світу [електронний ресурс]: (проект) / Аграрний сектор України. – Режим доступу: 

agroua.net/economics/documents/category-82/doc-242/. – Назва з екрану. 4. Мехеда Н.Г., Кулик А. 

Ефективна система мотивації як засіб зміцнення кадрової безпеки[Електронний ресурс]: 

Черкаський нац. унів. ім. Б. Хмельницького rusnauka.com/31_ONBG_2011/ 

Economics/5_96723.doc.htm 
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КРИЗА ЯК РУШІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ  

 

Криза є найскладнішою та найсуперечливішою фазою економічного циклу. З нею, з одного боку, 

пов'язані руйнівні процеси, а з другого - криза виконує творчу функцію. Прискорюючи відмирання 

застарілих економічних систем, вона одночасно є важливою ланкою, що прискорює технічне і 

технологічне оновлення виробництва, структурну перебудову економіки [1]. 

Сьогодні Україна переживає не найкращий період. Падіння реального ВВП України у 2014 році 

складе 4,6% (оцінки коливаються від 2,9% до 8%). Номінальний ВВП прогнозують на рівні 1,513 

млрд грн. [2]. Гостро постала проблема цілісності нашої держави. Російська Федерація анексувала 

Крим - півострів із значним ресурсним потенціалом. Гинуть невинні люди, відбувається руйнація 

інфраструктури на Сході держави. Війна ще більше поглинає нашу економіку в безодню. Замість 

того, щоб вкладати кошти на розбудову держави влада зобов’язана робити акцент на збереженні 

цілісності України. 

Україні доведеться вибудовувати повністю нову ринкову інфраструктуру, щоб подолати 

кризу.Для цього необхідна вдосконалена система оподаткування з активною стимулюючою та 

регулюючою функціями [1]. 

Існує низка заходів, які допоможуть українській економіці піднятись на вищий рівень розвитку, 

а саме: 

1. Інвестування національної економіки, починаючи з галузей виробництва споживчих товарів.  

2. Підвищення заробітної плати має здійснюватися переважно неінфляційними методами.  

3. Екстраординарні заходи антикризового характеру щодо формування попиту та стимулювання 

збуту вітчизняної продукції.  

4. Збільшення кількості робочих місць, бо саме це є основним критерієм ефективності 

внутрішньої, зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності. 

5. Активний експорт товарів на ринки Східної Європи і налагодження ділових зв’язків з ними. 

6. Повне оновлення та модернізація виробництва. 

7. Перехід на енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології. 

8. Нова економічна політика держави. 

В цілому слід зазначити, що перелічені заходи, безумовно, не охоплюють увесь спектр 

антикризових чинників, тому що нагромаджений комплекс проблем являє собою надто складну 

систему [1]. 

Криза – це не катастрофа. Після будь-якої кризи приходить період економічного пожвавлення і 

піднесення. Це не тільки руїна, а й можливість нової розбудови на основі нових принципових 
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підходів до організації виробництва, його модернізація та оновлення. Криза спонукає почати пошук 

нових більш ефективних і раціональних методів ведення господарства. У цьому і полягає її творчий 

і розбудовчий процес. 

 

1. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання – [Електронний ресурс]- Режим доступу : 

e-works.com.ua/work/2185_Ekonomichna_kriza_v_Ykraini_ta_shlyahi_ii_podolannya.html 2. Падіння 

ВВП в Україні подолання – [Електронний ресурс]- Режим доступу : dt.ua/ECONOMICS/padinnya-

vvp-ukrayini-u-2014-roci-sklade-4-6-konsensus-prognoz-minekonomiki-143584_.html 
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МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ГЕОГРАФІЧНУ 

СТРУКТУРУ ЕКСПОРТУ 

 

Економічний розвиток України супроводжується значним впливом геополітичних процесів, що 

значною мірою впливає на макроекономічну стабільність в країні.  

Ускладнення стосунків із Російською Федерацією, яка традиційно була одним із основних 

торговельних партнерів України, поставило питання про більш активну переорієнтацію вітчизняної 

продукції на інші ринки збуту. Так, лише за перше півріччя 2014 р. експорт у РФ скоротився на 

2,326 мільярда доларів і становив 7,724 мільярда [1].  

За оцінками фахівців [1], втрати України внаслідок зниження обсягів торгівлі з країнами 

Митного Союзу, і Російською Федерацією зокрема, можна компенсувати за рахунок інших 

зовнішніх ринків. Завдяки підписанню 27 червня 2014р. торговельно-економічної частини Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, і, зокрема зниженню ставок ввізного мита ЄС, є можливість 

значно збільшити обсяги експорту та отримати українським експортерам певну цінову перевагу на 

ринках країн-членів Євросоюзу. За інформацією митної служби, вже у червні 2014 року Україна 

поставила до країн ЄС продукції на суму 1,365 млрд. дол, що на 21,55% більше, ніж за аналогічний 

період минулого року [2]. 

Серед основних секторів економіки, де є можливими збільшення обсягів експорту, фахівці 

виділяють сільське господарство (вітчизняні агрокомпанії вже проходять сертифікацію своєї 

продукції відповідно до євростандартів [3]), харчову, текстильну та шкіряну промисловість, 

виробництво неенергетичних матеріалів, послуги юридичним особам, транспорт, металургію та 

оброблення металу, хімічне виробництво, видобування вугілля і торфу [2]. 

Завдяки поступовій переорієнтації на ринки країн ЄС, Азії та Близького Сходу Україна вже 

компенсувало до половини втрат від закриття російського ринку [3]. Відбулися і певні зміни в 

структурі товарного експорту. На 20% збільшився експорт українського зерна. Іспанія і Голландія 

суттєво збільшили обсяги імпорту української кукурудзи. Крім цього, країни ЄС, особливо Італія й 

Польща, збільшили закупівлю українського чавуну і сталі. Це дало змогу зберегти обсяги експорту 

чорних металів на рівні минулого року [2]. 

Існують певні проблеми з експортом продукції машинобудування, обсяги яких різко 

скоротилися. На даному етапі вітчизняна машинобудівна продукція не здатна конкурувати на 

ринках країн-членів ЄС. Ринки інших країн, зокрема Азії та Африки, також є важкодоступними, 

оскільки уряди країн ЄС, США та Китаю надають цим країнам пільгові кредити для закупівлі їхньої 

машинобудівної продукції [2]. На самому ж ринку Російської Федерації за деякими напрямами вже 

реалізовуються програми імпортозаміщення [1]. Це зокрема, стосується виробництва вагонів і 

піввагонів, що тривалий час було вагомою складовою українського експорту. 

У харчовій промисловості значно знизилися обсяги експорту шоколаду і кондитерських виробів 

з какао (майже на 40%), молочної продукції - майже на 20% [2]. 

Незважаючи на певні труднощі, українські експортери вже активно використовують надані 

преференції з боку ЄС. Зміни у географічній структурі українського експорту на користь ринків 

країн-членів ЄС позитивно впливатимуть на підвищення рівня конкурентоспроможності 
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вітчизняних товарів, залученню іноземних інвестицій та сприятимуть поглибленню торговельно-

економічної співпраці України з країнами світу. 

 

1.Іщенко Г. Потенціал. Експортна дислокація [Електронний ресурс] / Г. Іщенко // Урядовий 

кур’єр. Газета центральних органів виконавчої влади України. Електрон. дані. – 2014. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/uk/articles/eksportna-dislokaciya/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 

07.10.2014 2.Охріменко О. Експорт України до ЄС збільшився на 22% - наша країна кардинально 

переорієнтується [Електронний ресурс] / О. Охріменко // Електрон. дані. – 2014. – Режим доступу: 

news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2014/07/07/329437 – Назва з екрану. – Дата звернення: 05.10.2014 

3.Україна готова на належному рівні представити свої товари на ринку ЄС, - Мінекономрозвитку 

[Електронний ресурс] / Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі // Урядовий 

портал. Електрон. дані. – 2014. – Режим доступу: kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? 

art_id=247422010&cat_id=244276429 – Назва з екрану. – Дата звернення: 06.10.2014  



 

310 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

 

АнтоневськаА.В. 

ст. гр. ЕП-31 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ 

 

Інтернет займає вагоме місце в формуванні і розвитку світової інформаційної спільноти. Це 

ефективний інструмент досліджень, розвитку торгівлі і бізнесу, а також впливу на 

аудиторію.Інтернет є одним із маркетингових інструментів.  

Варто зазначити, що інтернет-маркетинг – це комплексне застосування інструментів, методів і 

принципів класичного маркетингу з метою реклами в мережі інтернет [1]. 

Якісна реклама приносить користь як постачальнику, так і споживачу. 

Інтернет надає потрібний сервіс, що допомагає в зручний час повністю або частково 

автоматизувати процес обслуговування потенційних клієнтів. 

Завдяки засобам інтернет-маркетингу помітно скорочуються витрати коштів на просування 

товарів та послуг. 

Інтернет заощаджує час і кошти на міжнародних переговорах, листуванні, та телефонних 

переговорах. 

Важливою перевагою інтернету, як маркетингового інструменту, є те що він дозволяє добути 

свіжу маркетингову інформацію, на відмінно від інших традиційних методів. 

Інтернет дозволяє повністю або частково автоматизувати процес обслуговування потенційних 

клієнтів, надаючи потрібний сервіс в зручний час. Він став своєрідним всесвітнім форумом, який 

дозволяє об'єднати зусилля на шляху до прогресу. 

Найголовнішим плюсом інтернет-маркетингує прозорість, тобто можливість набагато простіше 

і дешевше виміряти результат акції, визначити ефективність тих чи інших інструментів залучення 

покупця, відслідкувати весь шлях клієнта від виникнення інтересу до продукту чи послуги до 

покупки, а також зробити висновки про ефективність методик. Додатковим плюсом є вартість, адже 

поки що реклама в Інтернеті дешевша [2]. 

Крім переваг, інтернет-маркетинг має певні недоліки, основні з яких це: 

 Хаотичність сайтів ; 

 Інформаційна перевантаженість; 

 Наявність шахрайства; 

 Проблеми з безпекою фінансових операцій. 

Всі ці проблеми ускладнюють залучення і утримання потенційних клієнтів. Згідно з даними 

досліджень, користувач повинен протягом перших восьми секунд побачити на сайті щось корисне 

для себе, інакше він просто піде далі. Тому, якщо потрібний сайт повільно завантажуватиметься і 

інформаційно перевантажений, то велика ймовірність, що відвідувач не стане вашим клієнтом. Щоб 

вирішити дану проблему варто звернутись до фахівців з реклами та психологів [3]. 

Загалом, можна визнати, що інтернет-маркетингє основою сучасного ринку. Завдяки економії 

бюджету підприємства, можливість зручного отримання та використання інформації, постійне 

обновлення актуальної інформації. інтернет займає передову ланку маркетингових інструментів. 

Оскільки відбувається постійний розвиток торгівлі, політики збуту та інформаційних систем, то 

можна передбачити, що інтернет- маркетинг має великі перспективи. І, отже, в майбутньому 

відбуватиметься стрімке зростання даного напрямку збуту продукції. 

 

1. Студія веб-рішень «WebBuilding» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

webbuilding.com.ua// 2. Інтернет проект Києво-Могилянськоїбізнес-школи/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: www.innovations.com.ua 3. UAmarketingМаркетинг в Україні /[Електронний 

ресурс] – Режим доступу: www.uamarketing.ru/  
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ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ 

 

Через зростаючу конкуренцію та мінливе ринкове середовище на ринку все більше уваги 

приділяється вибору та впровадженню ефективних цінових заходів. Тактика цінових дій має 

ключове значення, оскільки еквівалентом обміну товарів є ціна як важлива складова ринкової 

економіки. Тому вважаю доцільним давати визначення ціни як економічної категорії не в 

трактуванні К. Маркса, а як суму грошей, за яку продавець бажає продати товар, а покупець — 

купити його. Питанням ціноутворення та цінової політики висвітлюється в роботах багатьох вчених 

економістів: В.Л. Корінєв, В.Г. Герасимчук, Ю.Г. Тормоса, О.В. Черниш, Л.О. Шкварчук та ін. [3]. 

Метою дослідження є вивчення основних факторів та можливих варіантів вирішення проблем, 

що спрямована на досягнення його головної мети за допомогою цін. Головна увага буде приділятися 

ціновій ситуації та різним існуючим методам їх ціноутворення для встановлення цін на вироби на 

основі рівня їх конкурентоспроможності. Як правило, вирізняють три основні завдання 

ціноутворення: збільшення продажу, отримання найбільшого прибутку, збереження існуючого 

становища [3]. 

За результатами опрацьованих джерел, було визначено, що підприємства, фірми підходять до 

питання ціноутворення по-різному. Вони прагнуть призначити на товар таку ціну, щоб вона 

повністю покривала всі витрати з його виробництва, розподілу і збуту, включаючи прибуток [1]. 

Загальний алгоритм розрахунку ціни можна подати у такій послідовності дій: 

1) Постановка завдань ціноутворення. Фірма має вирішити, яких саме цілей вона прагне 

досягнути. 

2) Визначення попиту. Попит — один із найсуттєвіших ціноутворюючих чинників. Тому фірмі 

важливо знати попит на свій товар, і специфіку свого ринку. 

3) Оцінка витрат. Фірма при формування цінової політики, повинна прагнути призначити на 

товар таку ціну,щоб вона ще і отримувала прибуток, і продукція була конкурентоспроможна. 

4) Аналіз цін і витрат конкурентів. Щоб встановити фірмі середній діапазон цін, на це впливають 

ціни конкурентів та їх ринкові реакції. 

5) Вибір методу ціноутворення. Знаючи попит, витрати і ціни конкурентів, фірма готова до 

вибору ціни власного товару. 

6) Встановлення остаточної ціни. Мета всіх методик ціноутворення — звузити діапазон цін, у 

межах якого буде обрана остаточна ціна товару і нормальне функціонування фірми [3]. 

Таким чином, можна стверджувати, що ціноутворення є дуже складним, багатогранним 

процесом цінової стратегії для врахування всіх чинників, які можуть впливати на здійснення цього 

процесу. Цінова політика має формуватись з урахуванням кон'юнктури ринку відповідних товарів 

при різних формах і напрямках реалізації цінової політики. Необхідно враховувати ситуація на 

ринках продукції постійно змінюється, потрібно розглядати ціноутворення як процес, на який 

впливає ряд факторів і приділяти увагу різним факторам [4]. 

 

1. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 122 с. 

2. ШкварчукЛ.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. 3-тє вид., виправл.— К.: Кондор, 2005. —

214 с. 2. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. − К.: КНЕУ, 2001. − 257 с 3. К.О. 

Неділько, студ., Ціноутворення на підприємстві в сучасних умовах. [Електорний ресурс]: 

eztuir.ztu.edu.ua/3969/1/101.pdf  
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ІННОВАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Функціонування підприємств в умовах ринку диктує необхідність постійного оновлення 

продукції, впровадження нових методів управління та сучасних технологій. Інноваційність стає 

невід’ємною властивістю сучасного підприємства. При цьому впровадження чи розроблення 

нововведень вимагає від підприємства достатнього рівня потенціалу, який сприятиме інноваційній 

діяльності.  

Здатність підприємства до інноваційного розвитку відображає інноваційний потенціал 

підприємства. На думку Смерічевської С.В. та Сидич О.В.[1], інноваційний потенціал – це 

сукупність виробничих, наукових, фінансових, маркетингових, кадрових, організаційних ресурсів і 

можливостей, що забезпечують готовність і здатність підприємства здійснювати інноваційну 

діяльність при постійному удосконалені системи управління нею з урахуванням факторів 

нестабільності ринкового середовища. 

При цьому, на різних етапах інноваційного процесу, від сфери досліджень до сфери збуту, роль 

окремих складових інноваційного потенціалу є різною. 

Таким чином, дослідження інноваційної здатності підприємства полягає у визначенні: здатності 

підприємства сприймати нововведення; здатності підприємства розробляти та (або) виготовляти 

інноваційну продукцію; здатності підприємства просувати інноваційну продукцію на ринок. 

Здатність до сприйняття інновацій та відчуття необхідності інноваційних змін у виробничому 

апараті забезпечується в більшій мірі інтелектуальною, інформаційною, організаційною та 

кадровою сторонами інноваційного потенціалу промислового підприємства. інтелектуальна 

складова визначає можливості генерації та сприйняття ідей, задумів новацій і доведення їх до рівня 

нових технологій, конструкцій, організаційних і управлінських рішень. Це передбачає наявність на 

підприємстві фахівців з високою фаховою підготовкою та творчими здібностями, здатних 

застосовувати свої знання і уміння для продукування нових практично орієнтованих знань, 

втілювати їх в інновації конкретної спрямованості, що відповідають потребам ринку. 

Здатність розробляти та (або) виготовляти (за умов придбання ліцензій) інноваційну продукцію 

забезпечується в більшій мірі фінансовою, матеріально-технічною, ситуаційно-ринковою 

сторонами інноваційного потенціалу промислового підприємства. 

 Здатність просувати інноваційну продукцію на ринок забезпечується в основному 

маркетинговою складовою інноваційного потенціалу підприємства, яка визначається силою впливу 

підприємства на ринок споживачів нового продукту. Тому метою розвитку маркетингової складової 

інноваційного потенціалу, на нашу думку, є формування ринку потенційних споживачів 

інноваційної продукції, що забезпечить відтворення попиту на неї. 

Отже, під інноваційною здатністю підприємства ми розуміємо наявність реальних можливостей 

здійснення інноваційних змін, що забезпечується фінансовою, матеріально-технічною, ситуаційно-

ринковою, інтелектуальною, інформаційною, організаційною та кадровою сторонами інноваційного 

потенціалу промислового підприємства з врахуванням вагомості впливу кожної з його складових на 

різних етапах інноваційного процесу.  

 

1. Смерічевська С.В. Оцінка інноваційного потенціалу / С.В. Смерічевська, О.В. Сидич // 

Економіка промисловості. — 2006. — № 2 — С. 14—18.  
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 

 

Історія розвитку торговельних центрів сягає далекого минулого. Першим торговим центром була 

агора, біля підніжжя Парфенону в Афінах, за 600 років до настання нашої ери. Такі осередки торгівлі 

як ринки, ярмарки, базари, торгові ряди площі, пасажі, були предками сучасних торгових центрів. 

Інститут міського планування Великобританії торговий центр визначає як групу комерційних 

закладів, що планується, створюється, управляється як одиниця і співвідноситься розміщенням, 

розміром, типом магазинів з районом обслуговування. Торговий центр розміщується в одному або 

кількох компактно розміщених будівлях. Об’єднання великої кількості магазинів під одним дахом 

викликає ефект синергізму - приваблює більше покупців, ніж ті ж магазини окремо. У сучасних 

торговельно-розважальних центрах (ТРЦ) є не тільки магазини роздрібної торгівлі, але й дитячі 

розважальні зони, заклади харчування, кінозали, льодові арени, надаються різні побутові послуги, 

тощо. Так в ТРЦ Happy Mall, який планують відкрити в цьому році в Голосіївському районі Києва, 

плануються відкрити не лише кінотеатр та центри дитячого розвитку, а й спеціальні лаунж-зони для 

відвідувачів. [2] Тут і постає проблема: з однієї сторони бажання максимізувати кількість орендних 

площ, а з іншої зробити центр цікавим та комфортним для відвідувачів. 

Перша проблема з якою стикаються девелопери проектів з будівництва торгових центрів – вибір 

місця розміщення самого центру, адже він має обслуговувати якнайбільшу кількість покупців, тобто 

знаходитись в місцях великого скупчення людей. Наприклад місто Львів - через щільну 

середньовічну забудову виникає багато труднощів з розміщенням великих ТРЦ в центрі міста.  

Актуальною проблемою в розміщенні ТРЦ є шляхи доступу до них, адже не кожен центр може 

похвалитись наявністю зручного під’їзду, також не завжди є спеціально створені паркінги, що 

обтяжує доступ відвідувачів до самого центру. Таким прикладом може слугувати ТЦ «Магнус» у 

центрі Львова, Новий ТРЦ «Роксоляна» на площі Галицькій. Тут цокольні приміщення здали в 

оренду мережі «Арсен», що звичайно, економічно вигідніше, бо орендна плата за 1 м2 приблизно 8-

10 доларів, а паркінг безкоштовний. 

Заради спеціалізованих торгівельних комплексів, зазвичай це молли з будівельними 

матеріалами, потенційні покупці готові проїхати певну відстань. Так як продукція в багатьох 

випадках громіздка більшість відвідувачів не матимуть скарг на віддаленість від місця життя. Якщо 

ж торгівельний центр спеціалізується на продажі продуктів харчування або має багато різних видів 

продукції, то його потенційні клієнти є у спальних районах міста. 

Існує сьогодні і проблема пошуку орендарів, які виконуватимуть роль «магнітів». Як правило це 

відомі брендові бутіки чи торгові мережі, які своєю присутністю покликані притягувати клієнтів. 

Ще одна проблема – уникнення при проектуванні тупікових зон, куди не будуть доходити 

відвідувачі. Такі площі важко здати в оренду, або плата буде низькою. 

Для того, щоб відкрити дійсно успішний ТРЦ потрібно врахувати масу факторів. Важливе місце 

також займають соціально-психологічні фактори, так репутація певного центру може апелювати до 

різних економічних верств населення, що не може не призвести до вигод з боку орендодавця та 

орендаторів. 

 

1. lordex.com.ua/ua/informaciya/ 2. likolife.kiev.ua/Forum/ Default.aspx?g=reportpost&m=31333 

3. Пилипенко Е.В., Габрук Е.В. Феномен торговых центров как отражение особенностей 

экономики знаний / Е.В. Пилипенко, Е.В. Габрук // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2009. – № 3 (141) Экономика. – Вип. 19.   
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ 

 

На сьогоднішній день Україна у великій мірі залежить від імпорту енергетичних ресурсів. Наша 

держава задовольняє свої потреби в природному газі за рахунок власного видобутку лише на 24-

27%, у нафті – на 10-15%, а решту необхідних обсягів даних ресурсів змушена імпортувати. У 

постачанні даних видів ресурсів монопольне становище займає Російська Федерація. Така 

залежність, помножена на те, що близько 60 % українських переробних потужностей контролюють 

російські нафтові компанії є головним чинником ризиків на паливному ринку України [1].  

Сучасні реалії засвідчують хибність подібної політики енергозабезпечення. Потрібна орієнтація 

на розробку власних родовищ вуглеводнів, диверсифікацію джерел імпорту та забезпечення 

економного витрачання енергетичних ресурсів. Енергозбереження в економіці України регулюється 

двома Енергетичною стратегією України до 2030р. [2] та Галузевими програмами 

енергоефективності та енергозбереження.  

Однією з основних цілей Енергетичної Стратегії України до 2030 р. є зниження питомих витрат 

у виробництві та використанні енергопродуктів за рахунок раціонального їхнього споживання, 

впровадження енергозберігаючих технологій і устаткування, раціоналізації структури суспільного 

виробництва й зниження питомої ваги енергоємних технологій. Відповідно до основних напрямів 

Енергетичної стратегії до 2030р. за рахунок енергозбереження енергоємність ВВП у 2030 р. повинна 

зменшитися в 2 рази – з 0,89 кг до 0,41 кг умовного палива/дол. [2]. Проте на сьогодні наша держава 

поставлена перед новими викликами і не має можливості тривалий час вирішувати завдання 

підвищення власної енергоефективності. Потрібні рішучі дії, спрямовані на швидке й своєчасне 

вирішення завдань забезпечення теплом та енергію населення та економіки. 

Одним із таких джерел, яке дозволяє не тільки економити органічне паливо, але і позитивно 

позначається на екології, є використання потенціалу біомаси (надлишків соломи, що залишається 

на полях, відходів деревообробки, неліквідної деревини тощо). Вже існують технології створення 

систем опалення на базі спалювання соломи. Причому автоматичне управління цією системою дає 

можливість досягати ККД в 95%. Особливо важливо, що крім створення альтернативної системи 

опалення, яка не вимагає наявності стаціонарного газового опалення чи підвезення палива, відпадає 

необхідність спалювання на полях надлишків соломи. Дане джерело енергії характеризується 

значним енергетичним потенціалом. До прикладу, один рулон соломи вагою близько 300 кг має 

теплоту згоряння близько 140 м3 природного газу і замінює майже 140 літрів солярки [3].Досить 

перспективним є використання і біогазу, що утворюється в результаті розкладання органічних 

відходів. Розрізняють біогаз, який отримують в результаті переробки відходів тваринницьких 

комплексів, побутових відходів, переробки стічних вод і сміття.Ці два напрямки використання 

альтернативних джерел енергії забезпечують не тільки зменшення потреб у природному газі, але й 

сприяють вирішенню ряду екологічних питань. Значну роль на ринку альтернативного палива 

здатен відіграти «зелений тариф». В Україні його застосування розпочали у 2008 р. До переліку 

альтернативних видів палива не включили біогаз, що негативно позначилося на розвитку 

альтернативної енергетики. Якщо б весь приватний сектор перевести на альтернативні види 

енергетики, то можна було б зекономити до 30% природного газу. 

 

1. Юдін М.А. Напрями вдосконалення політики енергозбереження в Україні /М.А. Юдін. 

Проблеми фундаментальних і прикладних наук. Праці Одеського політехнічного університету. 

2011. Вип. 3(37). – с.17-26. 2. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 145-р. 3. kolonka-

astra.ru/opalennya/9-alternativni-vidi-opalennya.html  
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

В сучасних ринкових умовах для прийняття ефективних управлінських рішень підприємство 

повинне використовувати систему інформаційного забезпечення. Хороше інформаційне 

забезпечення являється показником конкурентоспроможності підприємства, а в деяких випадках, 

навіть засобом виживання в умовах жорсткої конкуренції. Адже саме на основі інформації із 

зовнішнього середовища підприємство визначає та аналізує, яка саме продукція потрібна 

споживачам, яка ціна цієї продукції, а також якої вона буде якості. Отже, можемо зробити висновок, 

що успіх підприємства великою мірою залежить від уміння своєчасно і достовірно оцінити 

отриману інформацію із зовнішнього середовища.  

Інформаційне забезпечення підприємства – це процес задоволення потреб підприємства в 

інформації, за якого використовуються спеціальні засоби і методи для її одержання, опрацювання, 

накопичення і передачі користувачам для прийняття рішень. 

Варто зауважити, що інформаційні потреби підприємства повинні бути співвіднесені з 

можливостями їхнього задоволення. 

З метою ефективного інформаційного забезпечення і правильного прийняття рішень щодо 

подальшої діяльності, отримана підприємством інформація повинна відповідати певним вимогам: 

об’єктивність; повнота; оптимальність; своєчасність. 

Загалом інформаційне забезпечення здійснюється на певних принципах, зокрема: цілісність, 

контроль, єдність та гнучкість. Саме за допомогою такого інформаційного забезпечення 

підприємство може здійснювати контроль за своєю продукцією на ринку та зовнішнім 

середовищем. 

Необхідно відзначити кілька недоліків інформаційного забезпечення, якими наділені багато 

підприємств. В першу чергу, це відсутність повної і достовірної інформації щодо технічного рівня 

продукції, її аналогів за кордоном. Також інформація, яка надходить підприємству, не завжди 

використовується для розроблення нової продукції або інших цілей. Ще одним істотним недоліком 

інформаційного забезпечення на підприємствах є недосконалість автоматизованих систем збору та 

обробки інформації, а також їх невідповідність сучасним вимогам. 

З метою підвищення оперативності інформаційного забезпечення, його дієвості та ефективності 

потрібно підвищувати рівень забезпеченості підприємств новітньою комп’ютерною технікою, 

забезпечувати підприємства доступом до мережі Інтернет, автоматизовувати облікові процеси, 

застосовувати новітні інформаційні технології, а також своєчасно збирати, оброблювати і 

аналізувати оперативні дані зі всіх технологічних і виробничих ділянок підприємства. 

Отже, застосування належного інформаційного забезпечення відіграє важливу роль в ринкових 

умовах, адже воно робить будь-яке підприємство конкурентоспроможним, що є однією з головних 

цілей його діяльності. 

 

1. Кінг У. Стратегічне планування і господарська політика / У. Кінг, Д. Кліланд. – М.: Прогрес, 

1982. – 400 с. 2. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в управлінні підприємством / 

С. Мельниченко // Вісник КНТЕУ. – 2010. - №2. – С.131-143. 3. Стоян К.С. Вдосконалення механізму 

інформаційного забезпечення підприємств з надання послуг міжнародному туризму / К.С. Стоян // 

Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2013. - №1. – С.44-47. Герцик В.А. Інформаційне 

забезпечення організаційно-економічного механізму управління розподілом продукції / В.А. Герцик // 

Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 199-204.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ 

 

В Україні державне замовлення на різноманітні спеціальності вузів не відповідають попиту 

ринку праці, тому молодим спеціалістам важко працевлаштуватися. Не слід розчаровуватись і про 

своє працевлаштування краще попіклуватись перед завершенням навчання. Можливості Інтернету 

сьогодні не знають меж – можна починати звідси. 

Багато роботодавців пропонують роботу студентам та молодим спеціалістам. Така зацікавленість 

здебільшого викликана невеликою зарплатнею та вільним графіком роботи. Однак, варто 

спробувати, якщо інших пропозицій немає. 

Якщо зацікавили певні роботодавці, необхідно розіслати їм своє резюме. У резюме необхідно 

якнайкраще розписати свої позитивні якості, але надавати лише правдиву інформацію, адже у разі 

вибору роботодавець захоче переконатись у її достовірності. Переважно саме з нього починається 

зацікавленість роботодавця у співробітнику. 

Як правило, усі роботодавці хочуть бачити досвідчених спеціалістів, але одразу після завершення 

ВУЗу практичного досвіду ще немає. Більшість підприємців не хочуть вчити молодь працювати, 

тому що на це потрібно багато часу. Якщо дозволяє професія, можна починати з бюджетних 

організацій – їхні вимоги нижчі за приватні компанії.  

Також не менш важливою проблемою є те, що самі молоді спеціалісти не мають бажання 

працювати та розвиватись, одні допомагають батькам продовжуючи їх бізнес, інші “сидять на шиї 

у батьків” не маючи навіть на думці того, що потрібно працювати.  

У конкурентній боротьбі за робочі місця молодь має гірші шанси на працевлаштування. Велика 

частка молоді, яка не витримала конкурентної боротьби з представниками старших вікових 

поколінь, виштовхується на нерегульований ринок праці. Серед молоді досить поширеною є тіньова 

зайнятість, що не сприяє нормальному розвитку робочої сили молоді.Оплата праці молоді низька і 

не відповідає вимогам повного відтворення робочої сили, зміцнення здоров'я і відновлення рівня 

працездатності молоді. Серед молоді формується високий рівень безробіття і його реальні обсяги 

перевищують офіційні дані. 

На сьогодні державна політика зайнятості не ефективна, тому що по суті являє собою пасивні 

заходи по виплаті допомоги по безробіттю. Розвинені країни застосовують активні заходи, але в 

Україні це неможливо, і тому ці заходи застосовуються лише у регіонах із середнім рівнем 

безробіття. Значно кращу перспективу в українських умовах можуть мати заходи, спрямовані на 

комплексне регулювання попиту й пропозиції праці.  

Щорічно розробляються та запроваджуються заходи, програми зайнятості на місцях і як показує 

практика, ці питання повинні вирішуватись саме у районах та містах області. Необхідно 

здійснювати заходи, щодо регулювання зайнятості населення, аналізу, прогнозування, формування 

та регулювання ринку праці. 

На сьогоднішній день є багато напрямків бізнесу, в яких успішно працюють та можуть 

працювати молоді спеціалісти. По спеціальності на сьогоднішній день важко знайти роботу, 

оскільки багато факторів перешкоджають цьому, але найнаполегливіші все ж працевлаштовуються. 

Сприяла б цьому розробка нормативних актів щодо умов, прав та гарантій зайнятості, механізму 

працевлаштування та соціального захисту на регіональному ринку праці саме молоді і забезпечило 

б легке входження молоді в економічну сферу та задоволення попиту на робочу силу молоді. 

 

1. kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2013-2/doc/2/22.pdf 2. oldconf.neasmo.org.ua/node/2876  
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ І РЕЗЕРВИ ЇХ ЗРОСТАННЯ 

 

Для оцінки діяльності суб'єктів виробничої сфери використовують систему фінансових 

показників та результатів. 

Фінансовий результат - це приріст (зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що 

накопичується в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. Основним фінансовим 

результатом діяльності підприємства є прибуток, збільшення якого вказує на збільшення кількості 

фінансових ресурсів та зростання фінансових результатів.  

При втраті фінансових ресурсів підприємств, якщо збитки є регулярними, то ймовірно, що 

будуть витрачені всі фінансові ресурси і підприємство збанкрутує.  

Фінансовим результатом діяльності підприємства може бути прибуток (збиток), який 

формується протягом фінансово-господарського року.  

Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді 

різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.  

В сучасних умовах розвитку суб'єктів підприємницької діяльності остаточний фінансовий 

результат (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів 

звичайної та надзвичайної діяльності та включає: чистий дохід (виручку) від реалізації продукції; 

валовий прибуток (збиток); фінансові результати від операційної діяльності; фінансові результати 

від звичайної діяльності до оподаткування; фінансові результати від звичайної діяльності; фінансові 

результати від надзвичайної діяльності; чистий прибуток (збиток) [3]. 

Зокрема, аналіз фінансових результатів передбачає аналіз: складу прибутку; прибутку від 

реалізації продукції; асортиментної політики; рівня середньо-реалізаційних цін; інших фінансових 

результатів; показників рентабельності; резервів зростання прибутку і рентабельності [2]. 

Основними резервами зростання прибутку від реалізації є: 

- збільшення обсягу реалізації продукції; 

- зниження собівартості реалізованої продукції; 

- поліпшення якості продукції. 

Збільшення обсягу реалізації продукції досягається за рахунок: зростання обсягу виробництва 

продукції; зменшення залишків готової продукції на кінець звітного періоду; підвищення рівня цін.  

Загальний резерв зростання прибутку визначається шляхом підсумування резервів зростання за 

всіма видами продукції, за якими здійснювались розрахунки. 

Поліпшення якості продукції часто призводить до зростання цін і водночас нерідко і зростання 

собівартості. Тому збільшення прибутку в такому разі залежить від співвідношення зростання цін і 

собівартості. 

На основі результатів проведеного аналізу з виявлення резервів зростання прибутку органи 

управління повинні зробити систему заходів щодо впровадження їх у виробництво. 

Резерв можливого зростання рентабельності визначається як відношення загального резерву 

прибутку від реалізації продукції до обсягу реалізованої продукції у відсотках. 

 

1. Навчальні матеріали онлайн (pidruchniki.website) © 2010 - 2014. 2. Економічний аналіз 

діяльності підприємства [Електронний ресурс] pidruchniki.com/1151051341354/ ekonomika 

/analiz_finansovih_rezultativ_diyalnosti_pidpriyemstva. 3. Фінанси підприємства: планування та 

управління у виробничій сфері [текст]: навч. посіб. / Г.І. Базецька, Л.Г. Суботовська, 

Ю.В. Ткаченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 292 с.   
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ПОШУК ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ ПОСТРАЖДАЛИХ РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ 

 

Соціальна політика – система, котра служить для досягнення соціальних цілей. Охоплює всі 

сфери діяльності людини виробничого, соціального, політичного характеру та регулює стосунки 

між суспільством, громадою, особою, колективом у кожній з цих сфер. 

Соціальні потреби – особливий вид потреб людини. Потреби в чому-небудь необхідному для 

підтримки життєдіяльності організму людської особистості, соціальної групи, суспільства в цілому 

[1]. 

В Україні постає питання відновлення постраждалих регіонів (Донецької, Луганської областей), 

а значить є необхідність запровадження нових заходів в політиці стосовно відновлення цих 

територій. 

Помилковою є стратегія економічного розвитку, яка будується на відмові від мобілізації 

внутрішніх ресурсів, безпідставній надії на зовнішню фінансову, науково-технологічну та 

матеріально допомогу, на іноземні інвестиції. 

Держава повинна намагатися самостійно вирішити проблему неоднорідності регіонального 

розвитку та якнайшвидшої реалізації економічних, соціальних та гуманітарних реформ. 

Прикладом відновлення є Німеччина, яка у післявоєнний період провела ряд реформ задля 

відновлення країни [3,с.34]: 

воєнні злочинці, ті, хто брав участь у плануванні або здійсненні нацистських заходів, що тягнули 

за собою або мали своїм наслідком звірства і воєнні злочини, були заарештовані та віддані до суду; 

розвиток сільського господарства і мирної промисловості для внутрішнього використання; 

вживалися заходи з метою відновлення виробництва; реформа цін. 

Також прикладом може слугувати Грузія, яка у свій час постраждала від тиску Росії і для 

відбудови теж впроваджувала певні реформи, зокрема: реконфігурацію державного управління; 

боротьби із криміналом. 

Україна сьогодні також потребує подібних рішень по відновленню держави: 

1. Щоб відбули покарання всі ті хто причетні у злочинах на сході України (терористи), належний 

збір документів про злочини, вчинені озброєними терористичними групами; системність 

розслідувань збору доказів, зокрема в будівлях де розташовувались озброєні формування. 

2. Необхідно провести вседержавну люстрацію для зменшення корупційності у країні, а також 

для притягнення до відповідальності високопосадовців, що протягом років грабували нашу Україну. 

3. Сільськогосподарський потенціал нашої країни є високим, що дозволяє вивести економіку на 

світовий ринок і зайняти стійкі позиції в Європі, але для цього необхідним є введення нових 

технології,використання сучасних засобів праці та їх автоматизація. Формування соціальної 

інфраструктури сільських територій. 

4. Необхідність підтримувати постійний зв’язок між членами територіальної громади та владою 

для запобігання відірваності східної України у інформаційному полі. 

5. Громадський моніторинг діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. 

6. Утвердження системних змін в освітній галузі України задля її наближення до найкращих 

європейських практик. 

7. Сприяння захисту прав вразливих груп населення в сфері громадського здоров’я. 

8. Організація обмінів найкращим міжнародним досвідом, інноваціями. 

9. Подальше спрощення та забезпечення стабільності податкової системи,зменшення 

податкового тиску на виробника. 

 

1.Горкіна А.П. та ін Соціальна енциклопедія. - М., 2000. 2. Ракитський Б.В. Концепція соціальної 

політики для сучасної країни / Інститут перспектив і проблем країни. - М., 2000. 3. Гончар Б.М., 

Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М. Всесвітня історія. – К., 2002.  
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

 

Електроенергія є невід’ємною частиною людського господарства та життя загалом. Транспорт, 

виробниче обладнання, засоби зв’язку та обробки інформації – всі вони базуються на її 

використанні. На сьогодні існує широкий спектр шляхів її здобуття, серед яких є як давно освоєні, 

так і новітні методи. Традиційними методами здобуття електроенергії вважаються ті, використання 

яких є добре освоєним – серед них: теплова, ядерна та гідроенергетика – способи, перевірені у 

різних умовах експлуатації. Проте, саме ТЕС та АЕС є потужними джерелами забруднення 

навколишнього середовища, оскільки їх діяльність базується на переробці сировини та певних 

хімічних елементів, що супроводжується викидами у атмосферу. В той же час їх частка у світовій 

електроенергетиці – близько 90% (85% і 5% відповідно). Також характерним для діяльності даних 

галузей є обмеженість ресурсів. В зв’язку з даними фактами актуальним на сьогодні є пошук 

альтернативних джерел електроенергії [1]. 

В сучасному розумінні альтернативними шляхами отримання електроенергії є безпечні для 

навколишнього середовища методи, використання яких вимагає мінімальних ресурсних витрат. 

Оскільки одним з пріоритетних параметрів є саме економність, інновації у сфері альтернативної 

енергетики активно втілюються у господарській сфері людської діяльності. Однією з перспективних 

інноваційних ідей у даній сфері є використання енергії людини. Ідея базується на процесі 

перетворення механічної енергії в електричну і з кінця минулого десятиліття набуває поширення у 

використанні в приміщеннях для занять спортом. Генератори, що перетворюють механічну енергію 

обертання людиною педалей в електричну, встановлені на велотренажерах більш ніж у 

восьмидесяті містах Сполучених Штатів, включаючи клуби My Sports Clubs в Нью-Йорку та 

Вашингтоні. Також технологія поширюється в країнах Європи, в Австралії, Китаї та Росії.  

Застосування таких тренажерів дозволяє значно знизити затрати на утримання спортивного залу 

завдяки зниженню затрат на електроенергію. Енергогенеруючий велотренажер здатен виробляти до 

100 Вт енергії. Залишок генерованої енергії може піти як на освітлення приміщення, так і на 

підтримання роботи іншого, потребуючого електроживлення, пристрою. Також слід звернути увагу, 

що виробництво електроенергії даним шляхом не викликає викидів шкідливих речовин у 

атмосферу.  

Сьогодні вартість генеруючого електроенергію пристрою не суттєво відрізняється від вартості 

звичайного, а деякі компанії пропонують їх за ціною машини без електрогенератору. Проте 

відкриття такого залу не є єдиним способом використання праці людини як джерела енергії.  

Концепція велотренажеру також застосовується при розробці електровелосипеду – екологічно 

чистого транспортного засобу, оснащеного акумулятором, та електродвигуном. Таким чином, 

залежно від моделі транспортного засобу, акумулятор дозволяє подолати дистанцію від 30 до 70 км; 

час його зарядження – від 2 до 6 годин 

Електровелосипеди виробляються в європейських країнах та Китаї, їх вартість в 2 та більше разів 

перевищує вартість звичайних велосипедів, проте вони користуються попитом, в тому числі на 

території України [1].  

Так можна зробити висновок, що використання альтернативних джерел вигідно не лише 

екологічно, але й з економічної сторони, що має сприяти розвитку альтернативної 

електроенергетики найближчими роками та зробити перспективним їх використання у 

господарстві. 

 

1. Портал «Escooter» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: escooter.org.ua/index/0-14  
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ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ. ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ 

 

Одним з основних показників, який свідчить про рівень соціально-економічного розвитку країни, 

є рівень зайнятості. Відповідно, однією з головних проблем сьогодні залишається проблема 

безробіття та забезпечення громадян робочими місцями. 

Насамперед, станом на 2013 рік рівень безробіття в Україні склав 7,7%. Цей рівень не є 

критичним в порівнянні з іншими країнами: в США він складає приблизно 10%, в країнах ЄС – 

понад 12%. Але вже за половину 2014 року цей показник в Україні зріс до 9%[1]. Враховуючи 

поточну політичну ситуацію, яка супроводжується міграцією робочої сили зі Сходу на Захід і, як 

наслідок, створенням дисбалансу на ринку праці, необхідно вжити певних заходів для створення 

сприятливого середовища для працевлаштування працівників, що втратили роботу. 

Існує кілька способів вирішення проблеми безробіття: опанування нових професій, 

стимулювання бізнесу до створення нових робочих місць, а також розвитку малого бізнесу та 

обмеження притоку трудових мігрантів. В України є власний підхід до цього: з метою реалізації 

політики зайнятості Міністерство соціальної політики України пропонує вести соціальний діалог 

між урядом та роботодавцями. Центром зайнятості був створений інтернет-портал, де усі 

роботодавці можуть зареєструвати вільні вакансії, а ті, хто бажають знайти роботу, – залишити 

резюме. Сьогодні за мету ставиться директивним чином зобов’язати підприємства подавати 

інформацію про фактичні та потенційно вільні вакансії до Центру зайнятості за допомогою 

використання даного порталу. Також на стимулювання створення нових робочих місць для молоді 

спрямовані зміни у Законі України «Про зайнятість населення» 2014 року.  

Використовуючи світовий досвід, Україна з метою рівномірного розподілу доходів серед 

населення проводить заходи соціального захисту. 

 Одним з основних методів соціальної політики є виплата компенсацій непрацевлаштованим 

особам – допомоги по безробіттю. 

Якщо розглянути дію цього заходу, стає зрозуміло, що видатки на допомогу безробітним є 

антистимулом до працевлаштування – за наявності виплат потенційні робітники починають 

сподіватися лише на ці виплати, середній розмір яких сьогодні складає понад 1100 грн. на місяць. 

Така думка зустрічалася вже в 70-х роках XX ст. в економічній теорії пропозиції Роберта Манделла 

и Артура Лаффера. 

 Також в 2013 році в Україні було проведено соціальне опитування, за результатами якого 

більшість українців погоджуються з необхідністю надання соціальної допомоги лише 

непрацездатним громадянам. Лише за 4,5 місяці 2013-го року витрати Державної служби зайнятості 

на надання допомог по безробіттю склали 4 млрд. грн. – 63% від загальних її витрат[2].  

Спрямування цих коштів на створення нових робочих місць могло би супроводжуватися 

більшим ефектом. 

Отже проведення активної взаємодії між державою, безробітними та роботодавцями сприятиме 

стабілізації ситуації на ринку праці, а послаблення трансфертних антистимулів підвищить 

зацікавленість громадян до працевлаштування. 

 

1. «Минфин» - деловое сообщество / Електронний ресурс – Режим доступу: 

index.minfin.com.ua/people/unemploy.php  

2. Комсомольская Правда / Електронний ресурс – Режим доступу: kp.ua/economics/396146-

ukrayna-predlahaet   
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ 

 

Соціальні мережі в сучасний час заполонили велику частину вільного часу практично всіх 

людей. Це середовище, яке стало, свого роду, певною “залежністю”. В соціальних мережах за 

допомогою повідомлень, відео, аудіо файлів, діалогів чи просто у стрічці новин людина має змогу 

дізнатися велику кількість інформації без якої, здається, уже не обійтися. Також вони стали дуже 

популярним способом комунікації, тому і маркетологи зацікавилися саме у поданні інформації про 

ту чи іншу фірму саме на таких сайтах. 

В Україні великої популярності набули такі мережі як: “Вконтакте”, “Одноклассники”, 

“Facebook”. 

Для ефективного маркетингу потрібно чітко визначити цільову аудиторію, тобто на яких людей, 

з якими інтересами та захопленнями буде направлений потік певної інформації. Для більш молодої 

аудиторії краще використовувати “Вконтакте”, тому що середній вік зареєстрованих, а саме 45,86% 

становить 12-24 роки. У соціальній мережі “Одноклассники” більше 36% - користувачів з віком 25-

34 роки, а у Facebook така ж вікова група становить близько 33% [1].  

До складу соціальних мереж входять так звані спільноти, де збирається коло користувачів з 

певними однаковими інтересами.  

Також на кожній такій сторінці є так звана статистика, де можна побачити люди якої статті, віку, 

на якій території відвідують спільноту, а також хто відзначає записи «лайками» тобто підкреслює 

корисність та вподобання до поданої інформації, інколи залишаючи свої коментарі. Такі пабліки і 

можуть слугувати для поширення інформації в маркетингових цілях. 

Ще одним із методів маркетингу в соціальних мережах є Social Media Optimization (SMO) – це 

оптимізація власного форуму, блогу чи сайту під параметри соціальних мереж. Він включає 

комплекс технічних заходів, спрямованих на таке конструювання і моделювання контенту сайту, 

щоб його було максимально просто використовувати в мережах соціального характеру [2]. 

Також соцільні мережі успішно використовуються в контент-маркетингу, а саме є його 

комунікаційним каналом. Ті компанії, які без будь-якої реклами надають людям потрібну 

інформацію, отримують довіру, що дозволяє людям більш спокійно ставитися до реклами.  

По-справжньому цінна інформація розлітається миттєво і може швидко залучити до вас увагу 

важливих людей, тим самим забезпечивши вашому бренду швидке зростання і вихід бізнесу на нові 

рівні [3]. 

Велика кількість користувачів швидко обмінюються цікавою інформацією, де зразу ж вони 

перетворюються на носіїв реклами не підозрюючи про це. 

Діє, свого роду, ланцюговий ефект, адже людей з однаковими інтересами може бути багато і 

тому інформація в такому колі поширюється значно швидше.  

Зразу ж виникає бажання перевірити, спробувати чи переконатися в достовірності отриманого 

повідомлення.  

Отже, маркетинг в режимі он-лайн поширюється дуже швидкими темпами, а самі ж соціальні 

мережі уже стали сучасним потужним засобом входження або закріплення позиції компанії на 

ринку. 

 

1. Розподіл по статті, віку і доходами української аудиторії. - [Електронний ресурс] – 

www.ain.ua/2012/02/28/75248 2. Персональний блог Олега Назаревича. - [Електронний ресурс]– 

www.taltek.info 3. Майкл Стелзнер. Контент-маркетинг. Нові методи привернення клієнтів в епоху 

Інтернету. — Москва.:Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 288 с.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

 

Галуззю, якій належить одна з головних ролей в забезпеченні умов економічного зростання 

суб’єктів національного господарства і, яка є значущою в забезпеченні обороноздатності країни, є 

залізничний транспорт. 

Інноваційний розвиток залізничного транспорту України є однією з актуальних проблем, що 

існують на сьогоднішній день і потребують розв’язання в найближчому періоді часу. Це пов’язано 

зі світовими тенденціями, які характеризуються прискоренням і підвищенням якості залізничних 

перевезень. 

Для дотримання високих стандартів якості в обслуговуванні споживачів розвиток залізничного 

транспорту повинен бути спрямований на забезпечення їхніх потреб (перевезення пасажирів і 

вантажів). Цього можна досягти за рахунок ефективного функціонування і модернізації 

залізничного транспорту, постійного оновлення технічної бази та впровадження сучасних 

технологій, які забезпечуватимуть ремонт рухомого складу, передавальних пристроїв, а також 

вдосконалення процесів організації праці та управління на залізничному транспорті. 

Ефективне функціонування залізничного транспорту України відіграє особливу роль в створенні 

умов для модернізації – перехід на інноваційний шлях розвитку національної економіки. В даний 

час інновації та інноваційна діяльність набувають все більшого значення для економічної і 

фінансово-господарської діяльності транспортних підприємств, адже вони є єдиним ефективним 

засобом забезпечення конкурентоспроможності будь-якого підприємства в умовах ринку незалежно 

від форми його власності та галузевої належності. Економічна інтеграція країни в світовий простір 

можлива лише в результаті динамічного розвитку інноваційних процесів. В свою чергу Україна не 

може встати в ряд європейських держав без технологічного оновлення виробництва. 

Чинниками, які характеризують роль інноваційної діяльності для ефективної роботи 

залізничного транспорту є: 

1. висока фондомісткість залізничного транспорту;  

2. значний ступінь морального і фізичного зносу матеріально-технічної бази;  

3. скорочення можливості підтримки технічного рівня основних фондів за рахунок капітального 

ремонту, оскільки більшість ремонтних підприємств має морально і фізично застарілий парк 

устаткування і технологічне оснащення, орієнтоване на підтримку ресурсу технічних засобів, тоді 

як ситуація вимагає наявності сучасних інноваційних технологій з відновлення і продовження 

ресурсу техніки;  

4. недостатня інвестиційна активність, фінансування за рахунок власних джерел галузі 

практично вичерпано, а масштаби залучення позикових засобів незначні. 

Інноваційний розвиток залізничного транспорту має відбуватися відповідно до всебічного 

комплексного плану, в якому чітко визначені стратегія, цілі галузі та способи їх досягнення. 

Модернізація управління інноваційним розвитком повинна базуватися на врахуванні вітчизняного 

та зарубіжного досвіду.  

Стратегічними пріоритетами інноваційної політики залізниць є оновлення основних виробничих 

фондів всіх галузевих господарств, передусім рухомого складу, технічне переоснащення, 

підвищення технічного рівня та якості будівництва і ремонту, впровадження нових інноваційних 

технологій, інтегрування транспортної системи України в європейську та світову транспортні 

системи.   
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

 

За сучасних умов успіх у процесі розвитку підприємств забезпечує їх активна інноваційна 

діяльність. Це є важливою умовою для здобуття ними конкурентних переваг на ринку. Однак 

інноваційна діяльність пов’язана із достатньо високим ризиком, що створює певні перепони на 

шляху до успішного розвитку. Однією із важливих форм сучасного інноваційного підприємництва 

є стартапи. Під стартапом розуміють молоду компанію на початкових етапах її розвитку. Головною 

рисою такої компанії є те, що вона будує свій бізнес на основі інновацій та/чи інноваційних 

технологій. Основними ознаками стартапів є: швидкість розвитку; інноваційність; прозорість 

капіталу і його структури; зорієнтованість на експорт продукції та (чи) послуг за межі 

регіону.Конкурентні переваги стартапів над великими підприємствами забезпечують їх гнучкість, 

мобільність та здатність до швидкого прийняття рішень. Як наслідок, результати діяльності 

стартапів стають доступними споживачу набагато швидше, ніж це має місце у загальному випадку. 

Для сприяння процесам переходу на інноваційну модель розвитку економіки першочергова увага 

повинна приділятися підтримці стартапів державою. Проте, як зазначає С.Бланк, уряд зазвичай стає 

перепоною на шляху до інновацій, так як часто ухиляється від розробки інвестиційних пріоритетів, 

а державні чиновники не спроможні приймати швидкі ефективні рішення, які б давали сигнал 

венчурному бізнесу про вкладення інвестицій в стартапи конкретних галузей економіки [1]. 

Основною проблемою розвитку стартапів в Україні є відсутність належної підтримки з боку 

держави. Заходи із підтримки інноваційної діяльності є недостатніми для створення середовища 

сприйняття інновацій наукою та бізнесом. Інвестиційний клімат в Україні має бути значно кращим. 

Незважаючи на зазначені проблеми, за даними Forbes в Україні вже є від 500 до 1000 стартапів, і 

значна частина з них є дуже перспективними [2]. Деякі з них здобули популярність на внутрішньому 

ринку (наприклад, Rozetka чи Ukr.net), інші претендують на глобальний масштаб (Grammarly, 

InvisibleCRM, Jooble тощо). Найбільша частка стартапів припадає на ІТ-сектор. Їх розвиток 

становить для України чималу перспективу. IT-галузь в Україні є одним з лідерів за обсягами 

експорту. Навіть незважаючи на кризові явища в економіці, за даними Світового банку, 

середньорічні темпи зростання ІТ-галузі за останні десять років становлять 25%. Учасники ринку 

схильні вважати, що за належної підтримки з боку держави ці показники можуть бути значно 

вищими [3]. 

Отже, основними проблемами розвитку стартапів в Україні є недостатня підтримка з боку 

держави, вузька спеціалізація стартапів, відсутність сприятливого інвестиційного клімату. З метою 

формування сприятливих умов для діяльності стартапів слід налагодити належний рівень мотивації 

всіх учасників інноваційного процесу, що забезпечить їх продуктивні комунікації між собою з 

метою пошуку ефективних шляхів досягнення поставлених цілей розвитку. Основними умовами 

успішності стартапу є сукупність таких чинників, як об’єднана ідеєю команда, привабливий 

продукт, динамічний ринок і ефективна бізнес-модель.  

 

1. Стартап. Настольная книга основателя = The Startup Owner's Manual /С.Бланк, М.Дорф. 

Альпина Паблишер, 2014. – 616 с. – ISBN 978-5-9614-4538-1. 2. Рінгіс А. Первый раунд. Стартапы 

и бизнес-инкубаторы–как они находят друг друга в Украине [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.investgazeta.net/praktika/pervyj-raund.-startapy-i-biznes-inkubatory-kak-oni-nahodjat-

drug-druga-v-ukraine-164157/ 3. Мишко С. Як підштовхнути розвиток IT-галузі в Україні 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: forbes.ua/ua/business/1367929-yak-pidshtovhnuti-rozvitok-

it-galuzi-v-ukrayini/1367934  

http://www.investgazeta.net/praktika/pervyj-raund.-startapy-i-biznes-inkubatory-kak-oni-nahodjat-drug-druga-v-ukraine-164157/
http://www.investgazeta.net/praktika/pervyj-raund.-startapy-i-biznes-inkubatory-kak-oni-nahodjat-drug-druga-v-ukraine-164157/
http://forbes.ua/ua/business/1367929-yak-pidshtovhnuti-rozvitok-it-galuzi-v-ukrayini/1367934
http://forbes.ua/ua/business/1367929-yak-pidshtovhnuti-rozvitok-it-galuzi-v-ukrayini/1367934
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ  

 

Вітчизняний страховий ринок, попри стабільне нарощування обсягів страхових премій, 

перебуває на стадії становлення. Причиною цього є низька культура страхування і відповідно 

високий рівень недовіри населення.  

За словами директора «СІНКо Груп (Україна)» Андраша Петерфалві, мала активність 

потенційних клієнтів викликана недовірою до трастових і страхових компаній, заснованих на 

початку 1990-х років, які часто банкрутували або просто зникали, у результаті чого їхні клієнти 

зазнавали збитків [1]. Отже, причинами низької культури страхування є неефективне регулювання 

збитків, незадовільний сервіс, неввічливий персонал, відсутність заохочувальних факторів (знижки 

на подовження договору, подарунки, бонуси і т.д.).  

В Україні ж ще одною важливою проблемою є низька платоспроможність населення, яка значно 

погіршилася під час кризи. Тому багато клієнтів як фізичних осіб, так і юридичних, відмовляються 

від страхових послуг через нестачу вільних коштів.  

Щоб утриматися на ринку, страхові компанії повинні змінити свою бізнес-модель. У до кризовий 

період близько 70 % продажу страховиків забезпечували банки: користуючись тим, що в разі 

надання іпотечних та автокредитів позичальники зобов'язані придбати страховку. За прогнозами, 

обсяги банківського страхування уже знизилися на 60 %.  

Крім того, окремі страхві компанії до кризи не диверсифікували свій бізнес, спеціалізуючись 

тільки на одному виді страхування – наприклад, полісах ОСАЦВ і КАСКО. З настанням фінансової 

кризи така схема роботи виявилася недієвою, оскільки автопродаж знизився у декілька разів. А тому 

тепер страховикам доведеться розвивати одразу декілька напрямків діяльності.  

В період кризи необхідно, щоб на страховому ринку змінилася пріоритетність каналів продажу 

полісів. Якщо до кризи здебільшого приділяли увагу співпраці з банками й автосалонами та 

розширювали власну мережу відділень, то тепер страховики повинні орієнтуватися на страхових 

агентів (залучати населення до прямих продажів). Прикладом налагодженої агентської мережі, є СК 

«Провідна». З початком кризи компанія призупинила відкриття нових підрозділів, спрямувавши 

кошти на розвиток агентської мережі. 

Для залучення клієнтів під час кризи страхові компанії повинні виробити та запроваджувати нові 

стратегії розвитку. Так, СК «Наста» для залучення нових клієнтів, вирішила підняти тарифи за 

страховими полісами та страхує лише автомобілі середнього та високого цінових сегментів. СК 

«Експрес-страхування» продає страхові поліси винятково в автосалонах УкрАВТО, зовнішніх 

агентських мережах та через агентів фізичних осіб, економлячи на розвитку власної мережі.  

Нині компанії освоюють нові підходи до роботи з клієнтами – продають поліси в Інтернеті та 

активно залучають до продажу позаштатних страхових агентів. Деякі запустили послугу 

перестрахування для фізичних осіб [2]. 

Отже, в умовах сьогодення дуже важливими є розробка та ефективне впровадження 

антикризового плану страховими компаніями, реагування на зміни потреб споживачів, 

забезпечення високих стандартів в роботі з клієнтами.  

 

1. Климчук А.В., Кудельський В.Е. Тенденції розвитку ринку страхових послуг в Україні 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: intkonf.org/klimchuk-av-kudelskiy-ve-tendentsiyi-rozvitku-

rinku-strahovih-poslug-v-krayini. 2. Кучерівська С.С., Сенишина Ю.О. Вплив світової фінансової 

кризи на страховий ринок в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

www.confcontact.com/20110531/ ek8_kucher.htm  
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ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ 

 

За оцінками спеціалістів, каву п’є понад третина людства. Жоден інший напій не має стільки 

шанувальників. Майже в 60 країнах вирощують каву. У 5-ти країнах - Бразилії, Колумбії, В’єтнамі, 

Індонезії та Індії виробляють 70% усього світового обсягу кави. Вона є однією з найбільш 

стабільних на ринку товарів повсякденного попиту. 

За останні 10 років Україна стала світовим ринком кави, який розвивається найдинамічніше. 

Згідно відомостей, представлених на кавовій конференції India Internationale Coffee Festival в Делі, 

за період 2000-2010 років, середньорічне споживання кави в Україні виросло на 23%, - це світовий 

рекорд у динаміці росту. Так, в 2000 р. в країні випили 179 тис.60-кілограмових мішків кави, а в 

2010 ця цифра становила 1485 тис. мішків. 

Однак варто зауважити, що за показниками річного споживання кави на особу Україна серед 

інших країн світу займає лише 61 позицію. Так, у Фінляндії споживають приблизно 12 кг кави (це 

найвищий показник у світі), в Швеції – 8,2 кг, в Австрії – 6,1 кг, в США – 4,2 кг, а в Україні річне 

споживання на особу складає 1,4 кг. Таким чином країна має значні перспективи та цілі для розвитку 

кавового ринку. 

Рівень споживання кави в Україні все ще відстає від показників провідних країн-споживачів 

через декілька причин: велика схильність українців до чаю, більш високі роздрібні ціни на каву в 

порівнянні з цінами на інші напої та порівняно невеликі доходи основної маси населення. З іншого 

боку, різке зниження світових цін на каву у 2000 році сприяло тому, що її імпорт в Україну різко 

збільшився. Популяризація європейського способу життя також сприяє збільшенню споживання 

кави в Україні протягом останніх років. За десять років країна стала рекордсменом за темпам 

зростання споживання кави. 

Ситуація з імпортом кави Україною за останні роки повністю відповідає тенденціям, що 

спостерігаються на світовому ринку даного товару. Найбільш стабільно розвивається імпорт 

смаженої кави. У 2011 році імпорт несмаженої кави склав 6156 тонн, смаженої – 16042 тонн, 

розчинної – 30110 тонн. За останні 10 років обсяги імпорту несмаженої кави в Україну зросли на 

19,5%, смаженої – у 3,2 рази, розчинної – у 6,7 разів. 

Найбільші обсяги кави в Україну надходять з Європи. Основний обсяг зеленої кави в 2011 році 

поставлявся в Україну з Польщі (41%), Німеччини (20%) і Нідерландів (13%). На прямі поставки 

сировини з безпосередніх країн-виробників припадає лише 6% поставок.  

Загалом вітчизняний ринок кави, кавових сумішей та напоїв оцінюється в 45 тис. тонн на рік. 

Обсяг випуску натуральної кави складає до 2000 тонн на рік. В основному це ввезені та потім 

оброблені сирі зерна. Експорт кави з України знаходиться на дуже низькому рівні. Основними 

покупцями кави та кавових сумішей з України є трейдери з Молдови, Білорусії, Грузії, Литви та 

Вірменії. Українські оператори залежать від імпорту, тобто мають ризики, що пов’язані з 

коливанням курсу валют, розміру мита і змін у законодавстві. 

За підсумками дослідження українського ринку кави аналітики компанії Pro-Consulting зробили 

висновок, що він є успішним компонентом національного ринку продуктів харчування, а також 

одним із найбільш динамічних кавових ринків світу. На основі даних щодо виробництва, експорту 

та імпорту кави ними виконана оцінка ємності ринку і зазначено, що за 2013 рік вона зросла на 16%, 

а в цілому за період 2009-2013 рр. приріст склав 113,5%. Зовнішньоекономічна діяльність 

характеризується домінуванням імпорту. У 2013 році його показники перевищували відповідні 

експортні майже в 78 разів у натуральному вираженні й у 83 рази в грошовому.  

Розвиток ринку кави спрогнозовано на 2014-2016 роки. Варто зазначити, що потенціал ринку 

досить високий. Очікується стійке зростання ємності ринку. До 2016 р. цей показник складе 

приблизно 70 тис.тонн, проте темп приросту буде поступово скорочуватися.  
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ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш 

актуальними. Цьому служать ряд причин, серед яких можна виділити такі: дефіцит і постійне 

зменшення природних ресурсів; питання енергетичної безпеки України; висока енергоємність 

української економіки; поступове збільшення споживання; щорічне зростання цін на імпортовані 

Україною енергоресурси (газ, нафта). 

Представники великих виробничо-промислових компаній України вже сьогодні приділяють 

велику увагу показникам енергоспоживання, енергозбереження та підвищення енергоефективності 

виробництва. Значний крок вперед зробили провідні компанії України, що представляють 

металургійний сектор, видобувну та машинобудівну галузі. З метою виявлення потенціалу 

енергозбереження в різних регіонах України був розроблений і розрахований спеціальний індекс 

(Ukrainian Energy Index, UEI). Цей показник відображає можливості енергозбереження та рівень 

економії енергоресурсів за актуальної структури економіки України у випадку застосування 

підходів і технологій ЄС. За результатами дослідження у 2013 році, потенціал енергозбереження 

української економіки становив 13,8 млрд. євро, або приблизно 39 млрд. кубометрів природного 

газу. Потенціал енергозбереження в промислових галузях залежить від ціни імпортованих 

енергоресурсів і ступеня зношеності основних виробничих фондів. Більш актуальним питанням є 

оцінка потенціалу енергозбереження в житлово-комунальному секторі і витрата енергоресурсів 

простими домогосподарствами. Потенціал енергоефективності в житлових будівлях становить 

близько 40% від усього споживання енергії в Україні. На думку експертів Європейсько-

українського енергетичного агентства (ЄУЕА), за допомогою тепломодернізації та капітального 

ремонту в будинках можна зменшити щорічне споживання і втрати енергії на 10-25 %. При цьому, 

в цілому по Україні потенціал зменшення енергоспоживання становить 75%.  

Сектор житлово-комунального господарства (ЖКГ) здатний забезпечити до 38% 

енергозбереження від усієї величини потенціалу. Здійснюючи навіть низьковитратні 

енергозберігаючі заходи, такі як заміна вікон на енергозберігаючі, заміна системи освітлення 

приміщень, можна досягти значного ефекту, який відобразиться в загальній динаміці витрат на 

оплату енергоресурсів. Потрібно звернути особливу увагу і на виробництво енергії з 

альтернативних джерел. Сьогодні ці джерела становлять лише 4% від всієї споживаної в нашій 

країні енергії. Потужності сонячних електростанцій досягли 494 МВт, а сумарна потужність 

вітряних електростанцій до кінця 2014 року досягне 700 МВт. За заявами українського уряду до 

2020 року планується вивести виробництво альтернативної енергії до рівня 15% від усього обсягу 

виробництва енергоносіїв. Сумарне споживання енергетичних ресурсів в Україні в останні роки 

становило близько 990 млн. т у.п. При використанні енергозберігаючих технологій та обладнання 

на такому рівні, як у країнах ЄС, споживання енергоресурсів могло б зменшитися до обсягу 650 

млн. т у.п. Тобто потенціал енергозбереження України становить приблизно 35%. 

Отже, реалізовувати потенціал енергозбереження можна використовуючи впровадження систем 

обліку енергоресурсів на об'єктах, особливо електроенергії застосуванням фінансових пільг для 

певних соціальних верств населення; здійснення контролю за дотриманням державних норм при 

будівництві нових будівель.  
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Створення ефективного економічного механізму ресурсозбереження є важливим завданням, 

оскільки він має забезпечити високу ефективність ресурсоспоживання, як на етапі формування 

ринкових відносин, так і при повноцінному функціонуванні інститутів економіки.  

За прогнозами фахівців, в Україні вже в цьому десятиріччі розпочнеться так звана криза 

основних фондів. Зношеність устаткування на підприємствах гірничо-добувної, переробної та 

інших важких галузей виробництва сягає 70-80%. Країна може увійти у період техногенних 

надзвичайних ситуацій і катастроф. 

Основними шляхами вирішення проблеми ресурсозбереження, зменшення господарського тиску 

на природу реально можуть бути такі заходи: істотне зниження матеріаломісткості виробництва, 

зменшення витрат сировини на одиницю продукції; зниження електромісткості виробництва, 

зменшення витрат електричної та теплової енергії на одиницю продукції; впровадження 

ресурсозберігаючої техніки і технології та ін. 

В даному випадку основним завданням є не просто найбільш повне залучення компонентів 

природних ресурсів до господарського обігу та посилення рівня їх експлуатації, а зміна структури 

використання ресурсів з акцентом на ресурси відновлювані й невичерпні.  

Найбільші резерви підвищення рівня ефективного використання Навіть за кризових умов 

господарювання щорічно утворюється близько 600-700 млн. тонн відходів з номенклатурою більше 

ніж 50 найменувань, в структурі яких переважає видобувна, паливно-енергетична, металургійна, 

хімічна промисловість [3].  

Відповідно до Комплексної державної програми з енергозбереження від 2010 р. передбачається: 

запровадити заходи, спрямовані на скорочення енерговитрат у виробництві енергомісткої 

продукції, здійснення комплексного фінансово-економічного та енергетичного аудиту найбільш 

енергоємних виробництв і закриття збиткових підприємств і т.д. [2, 16]. 

Серед усієї сукупності можливих заходів економії матеріальних ресурсів слід відокремлювати, 

насамперед, виробничо-технічні та організаційно-економічні заходи. До виробничо-технічних 

напрямків відносять заходи, пов’язані з якісною підготовкою сировини до її виробничого 

споживання; удосконалення конструкції машин, устаткування і виробів; застосування більш 

економних видів сировини, палива та ін. 

До основних організаційно-економічних напрямків економії матеріальних ресурсів відносять: 

удосконалення та підвищення наукового рівня нормування і планування матеріаломісткості 

продукції; розроблення і впровадження технічно обґрунтованих норм і нормативів витрат 

матеріальних ресурсів тощо. 

Головним напрямком економії матеріальних ресурсів на підприємстві є: збільшення виходу 

кінцевої продукції з однієї і тієї самої кількості сировини і матеріалів.  

Для рівня країни (регіону) стратегія ресурсозбереження має розроблятися на тривалу 

перспективу наприклад, у США діє програма ресурсозбереження на 40 р.) на основі розглянутих 

вище принципів [1, 67]. 

 

1. Данченко А. Фінансові механізми ресурсозбереження на сучасному етапі розвитку // 

Банківська справа. – 2006. №3. – С. 66-70. 2. Стеценко Б. Конкуренція за ресурси // Цінні папери 

України. – 2009. - №49. – С. 16-17. 3. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету 

статистики України  
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АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСЕРЕДОК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

На сьогоднішній день залишається законодавчо неврегульованим питання порядку створення та 

функціонування інноваційних структур інших типів [1], зокрема бізнес-інкубаторів, інноваційних 

центрів, центрів трансферу технологій тощо. Проте, не зважаючи на законодавчу неврегульованість, 

широкого розвитку в Україні набуває становлення академічного підприємництва. 

Основною метою академічного підприємництва є поширення та втілення ідеї розвитку, 

заснованої на знаннях економіки серед студентів, молодих вчених, науковців, а також усіх 

креативних і інноваційно-мислячих осіб. Адже для розвитку інноваційної економіки потрібна 

високого рівня наука, яка продукує нові розробки, система ринкової апробації та відбору найбільш 

економічно ефективних винаходів і механізми організації нових виробництв на їх засадах. 

Результатом такої діяльності, стає прибуток, що покриє всі витрати на створення і впровадження 

інновацій. При цьому, прибуток отримують не за рахунок торгівлі сировиною і продуктами її 

первинної переробки, не в результаті спекуляцій готовими товарами, нерухомістю чи землею, а за 

рахунок виведення на ринок нових продуктів і технологій [2].  

Проаналізувавши діяльність бізнес-інкубаторів сусідніх Росії та Польщі можна відзначити, що в 

Росії у 2014 році налічувалося близько 182 бізнес-інкубаторів. Близько третини їх функціонує у 

складі великих державних університетів. Вони, як правило, інноваційні, орієнтовані на розвиток 

ділової ініціативи серед студентів і викладачів, комерціалізацію технологій і підвищення 

інноваційної активності малого бізнесу. Переважно російські бізнес-інкубатори є некомерційними 

організаціями, що функціонують за кошти, які виділяються адміністрацією університету, 

некомерційних організацій і венчурних фондів. 

В Польщі станом на 2014 рік налічувалося 134 бізнес-інкубатора, серед них близько половини – 

академічні. Влада Польщі йде на все, щоб підвищити процес розвитку інноваційного 

підприємництва, тому що регіональний економічний розвиток та набуття конкурентних переваг 

стають все більше залежними від темпів появи нових інноваційних підприємств [3]. 

За статистикою в Україні працює 76 бізнес-інкубаторів. При цьому, як зазначають експерти, 

ефективно діючих можна назвати не більше 10. Досвідом багатьох країн доведено, що інноваційні 

бізнес-інкубатори відіграють важливу роль у розвитку регіональної інфраструктури, мають 

позитивний вплив на ринок праці і сприяють загальнодержавному економічному зростанню. 

Саме тому, виходячи з вищеподаного, можна стверджувати, що створення та успішне 

функціонування зазначеного виду інноваційних структур, сприятимуть підвищенню темпів 

економічного розвитку не тільки окремо взятого регіону, але і держави загалом. 

 

1. Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та 

інноваційних структур інших типів / Постанова Кабінету міністрів України від 22.05.1996 № 549. 

– Режим доступу до ресурсу зі змінами: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=549-96-%EF 

2.Шишкін О.В. Iнновації в Україні. Знову без механізму розвитку?: Режим доступу: 

www.day.kiev.ua/314014 3. Філіпов В.В. Порівняльний аналіз розвитку бізнес-інкубаторів в Україні 

та світі: Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2014_ 8_1/pdf/filipov.pdf 
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ АУТСОРСИНГУ ПЕРСОНАЛУ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 

Під аутсорсингом слід розуміти передачу компанією частини її завдань або процесів стороннім 

виконавцям на умовах субпідряду [1].  

До переваг аутсорсингу відносимо: зростання рентабельності бізнесу; концентрацію всіх зусиль 

на основному бізнесі; залучення чужого досвіду; надійність та стабільність; гнучкість масштабів 

бізнесу. Cеред недоліків аутсорсингу виділяють: загрозу невиконання конфіденційності; людський 

чинник; в деяких випадках, оперативність виконання дій з обслуговування інфраструктури, 

порівняна з наявністю у замовника власного персоналу; вартість аутсорсингу досить часто може 

бути вища за вартість ведення обліку внутрішніми працівниками; загроза банкрутства 

аутсорсингової компанії [1].  

Аутсорсинг не можна назвати абсолютно новим явищем у світовій та вітчизняній бізнес-

практиці. За різними підрахунками, у США послугами професійних підрядників користуються 

близько 60% підприємств, у Європі – близько 45%. За результатами дослідження Yankelovich 

Partners, проведеного в 14 країнах світу, 63% опитаних підтвердили, що вони передали в управління 

підрядникам одну або кілька непрофільних функцій. З тих, хто здійснив аутсорсинг, 84% були 

налаштовані позитивно і стверджували, що задоволені роботою аутсорсингових компаній. 

За даним щорічного дослідження журналу Industry Week - IW Census on Manufacturing 44,7% 

американських виробничих компаній активно користуються послугами сторонніх спеціалізованих 

компаній для здійснення перевезень. Також біля половини компаній частково використовують 

аутсорсинг утримування устаткування, самого процесу виробництва. 

Найпоширенішою формою аутсорсингу є розміщення виробничих майданчиків за кордоном, 

потім слідують ІТ-послуги та розробка програмного забезпечення, дослідження і наукові розробки, 

дистрибуція та call-центри [2]. 

Приблизно з 2006-го року Україна стала повноцінним гравцем у сфері аутсорсингу. За словами 

президента Альянсу компаній-розробників ПЗ, «річна частка України у світовому аутсорсингу 

складає приблизно $600 млн»[1].  

Із проведеного в Україні дослідження, бачимо, що 36% опитуваних людей передають на 

аутсорсинг різні виробничі процеси, в тому числі: 1) ІТ-послуги – 40,5%; 2) логістику – 35,1%; 

3)ресурсне забезпечення – 27%; 4) маркетингові бізнес-послуги – 21,6%; 5) рекрутмент – 18,9%; 

6) бухгалтерську звітність – 13,5%; 7) розрахунок зарплати – 13,5%; 8) опрацювання і 

систематизацію інформації – 8,1%; 9) аутсорсинг медпрацівників – 8,1%; 10)створення кадрів – 

5,4%; 11) різні адміністративні функції – 2,4%. Опитування також свідчить про те, що 41,2% 

респондентів, задіявши аутсорсингові послуги, економлять власні ресурси, 37,6% домоглися 

оптимізації і прискорення бізнес-процесів, 32,9% - підвищення ефективності, 14,1% - поліпшення 

якості та контролю за робітниками процесами, 14,3% помітили, що його застосування дає 

можливість користуватися рішеннями, заснованими на новітніх досягненнях галузі[3]. 

 

1. Електронний ресурс. Вікіпедія. Режим доступу: 

uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0

%BD%D0%B3. 2. Електронний ресурс. Режим доступу: economy. nayka.com.ua/?op=1&z=203. 

3. Електронний ресурс. Режим доступу: cartli.ua/articles/523-autsorsing-v-ukraine-dostig-

milliardnyx-dollarovyx-oborotov.html.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОЛЕКТИВІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Конфлікт - це вияв об'єктивних чи суб'єктивних протиріч, що виражається в протиборстві сторін 

[1]. 

Предмет конфлікту - це об'єктивно існуюча чи уявна проблема, що є підвалинами конфлікту. 

Об'єкти конфлікту — це є конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Об'єктом 

може стати матеріальний ресурс, соціальна влада чи інша цінність, володіти якої прагнуть обидві 

сторони конфлікту [2].  

Серед ознак конфлікту слід виділити: словесна незгода; відсутність відкритого і довірливого 

спілкування; розділення, що зберігається, в часі або просторі; розпуск пліток про супротивника; 

негативні образи або фантазії про супротивника; підозрілість і недовірливість по відношенню до 

іншого. 

В економічній літературі виділяють такі види конфліктів: внутрішньоособовий; міжособовий; 

конфлікт між особою і группою; конфлікт між групами людей, або міжгруповий конфлікт.  

Серед причин суперечностей і конфліктів можна виділити такі: організація представляє 

об'єднання людей, а всі люди, звичайно, різні; обмеженість ресурсів; відмінність в цілях людей, груп 

людей; різні уявлення про способи діяльності, засоби досягнення мети організації; взаємозалежність 

людей, зв'язаних виробничим процесом; різні ціннісні орієнтації людей, груп; різний життєвий 

досвід людей, різне відношення людей до інших людей і т.п.; слабка організація інформаційного 

забезпечення; майнова нерівність і нерівність отримуваних почестей, винагород і т.п.; суперництво, 

конкуренція, недовір'я в організації; помилки при підборі персоналу. 

Залежно від поведінки учасників конфлікту, у тому числі і тих, хто його вирішує, розрізняють 

наступні способи вирішення конфлікту: ухилення; примушення; згладжування конфлікту; 

заохочення; компроміс; попередження конфлікту.  

Дослідивши економічну літературу, бачимо що приблизно 15 % випадків після завершення 

конфлікту між опонентами стають краще відносини, ніж було доти: конфлікт є джерелом розвитку 

особистості, міжособистісних відносин; конфлікт може покращувати якість індивідуальної 

діяльності; при відстоюванні своєї мети опонент підвищує свій авторитет в оточуючих; 

міжособистісні конфлікти служать однією з коштів самоствердження особистості [2]. 

Для визначення способу регулювання конфліктних ситуацій в колективі підприємства, 

рекомендую застосувати методику К.Н. Томаса. Методика використовується для: професійного 

відбору кадрів; дослідження типологічних особливостей поведінки людини у конфліктній ситуації; 

дослідженні професійної придатності особистості [4]. 

Також застосовують методику діагностики самооцінки мотивації схвалення (шкалу брехливості) 

Д. Марлоу і Д. Крауна, що дозволяє отримати непряму міру людській потребі схвалення із боку 

іншим людей [3]. 

Для запобігання конфліктів необхідно взаємодіяти з партнерами, на рівних. Коли працівник 

починає взаємодіяти з навколишнім людьми необхідно, поступово переорієнтовуватися під їхній 

стан й відчувати який рівень залежності для нього дискомфортній. З цього потрібні підтримувати 

баланс взаємозалежності. 

 

1. Примуш М.В. Конфліктологія. Навчальний посібник – К,: ВД «Професіонал», 2006. 

2. Конфліктологія: Навч. посіб. За заг. Петюх В.М.; Ємельяненко Л.М.; Торгова Л.В. К.: ВД КНЕУ, 

2003. 3. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: onlinetestpad.com/ru-ru/Go/SHkala-ocenki-motivacii-

odobreniya-94/Default.aspx. 4. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: onlinetestpad.com/ru-

ru/Go/Test-opisaniya-povedeniya-K-Tomasa-98/Default.aspx  
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КРЕАТИВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний стан економіки України, що базується на переході від постіндустріальної економіки 

до економіки знань, пов'язаний з необхідністю впровадження високих технологій у виробничу 

діяльність суб’єктів господарювання, розробленням нових підходів щодо управління 

індивідуальним людським капіталом на засадах системного розвитку, ефективної оцінки, мотивації, 

перекваліфікації персоналу, створення інтегрованих структур між підприємствами, що спрямовані 

на розроблення і реалізацію інновацій [4].  

За таких умов особливої уваги заслуговує розроблення нових і вдосконалення існуючих 

наукових підходів і механізмів управління розвитком персоналу підприємства, що базуватимуться 

на дослідженні індивідуально-психологічних, когнітивних особливостей працівників, формуванні 

креативності кадрів.  

Якісно нові зміни у ставленні персоналу до якості гальмуються невідповідною мотивацією і 

кваліфікацією працівників. Кризові економічні явища не сприяють проведенню системного 

оновлення знань і підвищення кваліфікації працівників, спостерігається відтік найкваліфікованіших 

кадрів за кордон.  

Досвід показує, що персонал вітчизняних підприємств не готовий до використання різного роду 

інновацій та здебільшого є стримулювальним фактором впровадження інновацій. Це пов’язано з 

тим, що у персоналу виникає страх змінювати звичний спосіб роботи, небажання прикладати 

зусилля на додаткове навчання без істотних матеріальних заохочень [2].  

Розвиток персоналу належить до одних з основних показників прогресивності суспільства та є 

вирішальним важелем науково- технічного прогресу, спрямованого на динамічне розроблення і 

реалізацію інновацій підприємствами різних галузей промисловості [1]. 

Креативність особистості займає особливе місце поряд зі знаннями, здоров’ям, інтелектом і 

навичками. Аналіз впливу даного компоненту дозволяє стверджувати, що за рахунок креативності 

персоналу досягається ефект переходу від старого до нового. 

Система управління інноваційним розвитком підприємства в цьому випадку повинна 

передбачати інтеграцію цілей, ресурсів, персоналу та його знань, навичок, інтелекту, 

вмотивованості, дій, безперервний розвиток креативності працівників, колективну співпрацю [3]. 

Таким чином, існує необхідність розгляду інноваційного становлення і розвитку підприємства через 

призму таких понять, як «креативне підприємство», «креативний персонал», «креативний продукт», 

«креативність». 

 

1. Башук Т.О., Хижняк М.О. Стимулювання та розвиток креативності в персоналу. Маркетинг 

і менеджмент інновацій, 2013, №1. 2. Калініченко Ю.Б., Смірнова Я.І. Креативність як основа 

менеджменту організації / СДУ// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. 3. Мала Н.Т. 

Креативність як складова ефективного управління / Електронний науковий архів Науково-

технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка», 2011. 4. Процак К.В., 

Просович О.П. Креативність персоналу як важливий чинник інноваційного розвитку підприємства 

// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 698.   
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ 

 

Мотиваційний моніторинг – це система постійного спостереження і контролю стану мотивації 

трудової діяльності з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, прийняття 

кваліфікованих управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності виробництва [1].  

Головною метою моніторингу в Україні на національному й регіональному рівнях є підготовка 

інформаційно-аналітичних матеріалів про фактичний стан мотивації трудової діяльності населення 

в розрізі окремих регіонів, розробка рекомендацій для подолання виявлених недоліків, 

прогнозування можливого загострення найбільш болючих проблем у сфері трудових відносин. На 

рівні підприємства мотиваційний моніторинг має сприяти визначенню найбільш дійових в даний 

період важелів і стимулів впливу на поведінку конкретних працівників з метою досягнення їх цілей 

і цілей організації. 

Запровадження мотиваційного моніторингу є актуальним для більшості підприємств, адже на 

сьогодні вивчення потреб, інтересів, мотиваційної спрямованості персоналу здійснюється в Україні 

епізодично і вкрай поверхнево. За таких умов чинні на підприємствах системи матеріальної і 

нематеріальної мотивації приречені на низьку ефективність [1]. 

В 40-і роки було проведено дослідження в одній з американських фірм, в ході якого працівникам 

було запропоновано ранжувати в порядку першості запропоновані десять видів винагород за роботу. 

Цікаво, що працівники поставили матеріальну винагороду лише на 5 місце, віддавши перші місця 

таким винагородам, як визнання та адекватна оцінка виконаної роботи, почуття належності до справ 

фірми, співчутливе ставлення з боку менеджерів та стабільність зайнятості. Аналогічне опитування 

було проведено і в 80-ті роки, в результаті якого матеріальна вигода знову опиналася на 5 місці, а 

на перше праівники поставили цікавість роботи. 

Одночасно з опитуванням робітників провели аналогічне за змістом опитування майстрів у тій 

самій фірмі. Але їх просили проранжувати за ступенем важливості потреби своїх підлеглих. Цікаво, 

що як у 40-ві, так і в 80-ті роки оцінки майстрів щодо першорядності потреб своїх підлеглих були 

однаковими, розмістивши матеріальну винагороду, просування по службі та стабільність зайнятості 

на перші місця, а такі соціальні потреби як допомога у вирішенні особистих проблем і почуття 

належності до справ фірми – на останні. 

Це свідчить про те, що майстри не змінили своєї думки щодо ієрархії потреб підлеглих і не мають 

достовірного уявлення про неї. Мотиваційний моніторинг передбачає проведення регулярних 

опитувань індивідів на аналіз наявної економічної, соціологічної, психологічної інформації [2].  

Система моніторингу мотивації трудової діяльності має базуватися на таких принципах [3]: 

системність; комплексність; аналітичність; періодичність; виробничо-територіальний підхід.  

Створення і використання в управлінській діяльності мотиваційного моніторингу дасть змогу 

оцінити і за потреби підвищити дієвість системи стимулювання щодо досягнення високих 

результатів підприємства, а також розвитку творчої ініціативи, можливостей працівників. 

 

1. Електронний ресурс режим доступу economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2561. 2. Електронний 

ресурс режим доступу finance-library.com.ua/article. php?book=47&article=3305. 3. Колот А.М. 

Мотивація персоналу :підручник /А.М. Колот, С.О. Цимбалюк; - Київ : КНЕУ, 2011. - 397 с. : іл.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРИ ЕФЕКТИВНОМУ 

УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Під управлінням персона́лом розуміємо систематично-організаційний процес відтворювання і 

ефективного використання персоналу. 

Здійснення виробничо-господарської діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б 

конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, залежить не тільки від наявності сучасних 

технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції і маркетингових досліджень, а й 

від ефективного управління персоналом.  

Керівників, які б вміли знаходити спільну мову зі своїми підлеглими, в той же час не стаючи 

настирливими, лякаючими і балакучими в житті досить мало.  

Правильно відмітив важливість спілкування Д. Леббок: «Для досягнення успіху в житті, уміння 

правильно спілкуватись з людьми набагато важливіше за володіння талантом». 

Для ефективного діалогу з співрозмовником пропонуємо виділити декілька важливих правил:  

Правило 1. Дивіться в очі. Хоча б 50% часу при розмові намагайтеся дивитися на співрозмовника, 

при цьому на одному рівні.  

Правило 2.Умійте слухати. Дайте людині виговоритися про свої проблеми і якщо 30% з бесіди 

говорите ви, то ви вмієте це робити. Дейл Карнагі сказав: «Якщо ви хочете стати хорошим 

співрозмовником, станьте перш за все хорошим слухачем». Слухайте уважно, перепитуйте. Не 

дивіться по сторонах або на годинник. Це показує вашу незацікавленість в розмові. 

Правило 3. Задавайте відкриті питання. Відповіді "так" або "ні" закривають розмову, тому питати 

краще "Що, Де, Коли і Як". Лев Толстой казав: «Якщо хочеш бути розумним, навчись розумно 

запитувати, уважно слухати,спокійно відповідати і перестань говорити тоді, коли вже нічого 

сказати». 

Правило 4. Використовуйте гумор замість іронії. Вірний спосіб втратити друга - іронізувати на 

його рахунок. Іронія, як собака, яка скалиться, посміхається, але в той же час і кусає. Тому 

використовуйте тільки добрий і позитивний гумор - це анекдоти, веселі історії та інше 

Правило 5. Підбадьорюйте підлеглих емоційно. Звертаючись до людини, говоріть,що він і його 

праця, дуже важлива для вас і всього колективу. 

Невіємним атрибутом при ефективному спілкуванні є критика, а саме вміння її сприймати та 

здійснювати. Прийняття критики, як правило негативне, захисне і раціональне (коли з 

співрозмовником ми не згодні).  

Критикувати інших найкраще наступними методами: 1) метод трьох «К». Ланцюжком 

комплімент-критика-комплімент, тоді критика пом'якшується; 2) якщо ви розумієте, що ви зробили 

щось не так і вас є за що критикувати, то робіть це самі, тоді критика інших людей сприймається 

набагато легшее; 3) Гете казав, що ніхто не може судити про інших, доки не навчиться судити сам 

себе; 4) Метод сенатора Франкліна(метод ТММТ) полягає в ланцюжку "теза противника, місце де 

теза працює на 100%, місце де теза не працює, підставляємо в це місце свою тезу".  

Отож, уміння ефективно спілкуватися є найважливішою навичкою успішного бізнесмена і 

керівника. Тому ми всі маємо знати ці правила і використовувати їх у спілкуванні з іншими людьми. 

 

1. Дейл Карнегі «Як завойовувати друзів та впливати на людей». 2. Дейл Карнегі «Як виробляти 

в собі впевненість і впливати на людей виступаючи прилюдно». 3. Кіностудія «Еврика фільм» 

«Прийоми ефективного спілкування».  
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СОЦІАЛЬНА ПОЗИЦІЯ ТА РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Ні для кого не секрет, що в кожній організації завжди чітко відокремлюються різні позиції, 

наприклад директор, головний бухгалтер чи то охоронець. Даний розподіл працівників передусім 

зумовлений їхніми професійно-кваліфікаційними характеристиками та функціональними 

обов'язками.  

Вчені акцентують увагу на тому, що позиція особистості є складною системою відносин, 

мотивів, прагнень, цілей та цінностей. Ці чинники створюють певну структуру ставлення людини 

до того, що відбувається навколо неї, до її оточення, але в першу чергу до самої себе [1].  

Слід відмітити, що сильна соціальна позиція включає великий перелік якостей та вмінь, якими 

повинна володіти людина. До них можна віднести: високу працездатність, ініціативність, прагнення 

до оновлення, вміння поєднувати свої інтереси з інтересами колективу, відповідальність за 

доручену справу тощо. Перераховані вище компоненти напряму залежні від людини. Якщо 

працівник проводить постійне самовдосконалення, підшуковує творчі та креативні підходи до 

виконання роботи та дотримується моральних цінностей він автоматично закріплює свою соціальну 

позицію в організації. Такі люди цінуються компанією та високо піднімаються по кар’єрних сходах.  

Соціальна позиція залежить від ролі індивіда у організації. Соціальна роль являє собою набір 

норм, які визначають, як повинна вести себе людина у певному становищі, займаючи певну 

позицію. Яскраво проілюструють цей феномен такі приклади: у подружжі є дві ролі – роль чоловіка 

та дружини; роль солдатів пов’язана з ризиком і виконанням присяги, чого не можна сказати про 

інші групи населення; роль лікарів у суспільстві – виконувати клятву Гіппократа, лікувати людей і 

т.д. З даних прикладів випливає, що соціальна роль полягає з рольового очікування і виконання цієї 

ролі [2].  

Власне роль працівника трудового колективу визначається посадовими інструкціями, в яких 

зазначається мета та ціль певної роботи, обов’язки і права працівників, а також їхня взаємодія з 

іншими членами колективу. Якщо посадова інструкція складена чітко та зрозуміло, особа, що 

виконує її, розуміє та усвідомлює своє функціональну роль. І навпаки – нечітка інструкція призведе 

до негативних наслідків у діяльності організації. Водночас у посадовій інструкції повинна 

передбачатись і деяка самостійність, щоб надати творчості процесу роботи.  

Ефективне управління людьми перш за все передбачає правильне визначення соціальної ролі 

кожного працівника та його місця у виробництві, колективі. Далі дана соціальна роль засвоюється 

працівниками, що призводить до забезпечення виконання кожною людиною своєї соціальної ролі. 

Отож, щоб сформувати соціальну позицію та соціальну роль працівника на підприємстві слід 

чітко знати, яке місце він посідає( його позицію), та яку роботу він виконує (його роль). Дана 

класифікація сприятиме ефективній роботі, відповідальності, творчому процесі, дисциплінованому 

поводженні, а також створить можливості для досягнення цілей підприємства.  

 

Джеффри Пфеффер. «Власть, влияние и политика в организациях». 2. Жмуров В.А. «Большая 

энциклопедия по психиатрии». 3. С.С. Новикова. «Социологическом энциклопедическом словаре" 

(М., 1998)  
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ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах необхідність маркетингової діяльності в управлінні персоналом підприємства 

обумовлена об'єктивною потребою раціонально планувати, розподіляти, використовувати і 

розвивати трудові ресурси, забезпечувати найбільш сприятливі умови для професійного зростання 

працівників, управляти процесом мотивації їхньої трудової поведінки [2]. 

У цей час багато керівників асоціюють маркетинг переважно зі збутом товарів, їхнім 

просуванням на ринок і абсолютно не бачать сфери застосування маркетингу в управлінні 

персоналом. Варто вказати на помилковість даної думки. Так, маркетинг передбачає також 

здійснення маркетингових досліджень. Елементом даної функції виступає вивчення ринків (товарів, 

капіталів, робочої сили) з метою орієнтації виробництва і збуту товарів на задоволення попиту 

покупців та на найбільш ефективне забезпечення підприємства необхідними для нього ресурсами 

(зокрема робочою силою). Таким чином, удосконалення кадрової політики підприємств у сучасних 

умовах повинно грунтуватися на використанні елементів маркетингу в управлінні персоналом. 

Можна виділити два підходи до розгляду сутності і змісту завдань маркетингу персоналу. Так, 

комплекс завдань персонал-маркетингу трактують як у широкому, так і у вузькому сенсі [4]. 

Під персонал-маркетингом в широкому сенсі розуміється певна філософія і стратегія управління 

людськими ресурсами. У вузькому сенсі персонал-маркетинг передбачає виділення окремої, 

специфічної функції служби управління персоналом [3]. 

В сучасних умовах доцільно відійти від загальноприйнятого трактування маркетингу персоналу 

як виду управлінської діяльності, спрямованого на визначення і покриття потреби в персоналі. 

На наш погляд, маркетинг персоналу повинен охоплювати не окремі, а всі аспекти управління 

персоналом. У зв'язку з цим його варто розглядати більш широко. 

Персонал-маркетинг — це вид управлінської діяльності, спрямованої на найбільш ефективне 

планування потреби в персоналі, забезпечення підприємства персоналом, розвиток і використання 

персоналу, мотивацію працівників для досягнення цілей підприємства і реалізації потреб персоналу. 

Завдання персонал-маркетингу підприємства: визначення кількісної і якісної потреби 

підприємства в персоналі; вивчення внутрішніх резервів задоволення потреби підприємства в 

персоналі; дослідження ринку праці для залучення персоналу; вивчення інновацій для своєчасної 

підготовки нових робочих місць і вимог до працівників; робота з претендентами на вакантні посади 

[1, ст.140]. 

Отже, маркетинг персоналу стає одним з найважливіших чинників виживання підприємств у 

умовах ринкових відносин. Часом мінімальні вкладення і максимальна використання "людських 

ресурсів" дозволяють підприємству виграти в конкурентній боротьбі.  

 

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, 

О.В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. 2. Хартген Х.Маркетинг: основы профессионального 

успеха. — М:ИНФРАМ., 2000. 3. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. — СПб.: Питер, 2002. 

4. Железцов А. Маркетинг персонала. Оценка трудовой деятельности // Маркетинг. – 2002. – №2. 

– С. 53–64. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

В наш час стрімкий розвиток сфери інформаційних технологій не може пройти повз жодне 

робоче місце. Менеджер з персоналу має бути прикладом для наслідування в організації, тому кому 



Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування 

336 

як не йому започатковувати оптимізацію використання свого робочого часу за рахунок 

автоматизації певних посадових функцій. 

Є кілька напрямків в роботі hr-менеджера, де можна застосовувати інформаційні технології. 

Насамперед будь-які дії керівника повинні лежати в межах правового поля. Для того, щоб 

відслідковувати всі зміни у трудовому законодавстві і завдяки цьому не допускати помилок у 

роботі, які мають тенденцію закінчуватися штрафними санкціями стосовно підприємства, можна 

використовувати наступні програмні продукти: «Expertus: Кадри» або «ЛІГА: ЗАКОН». «Expertus: 

Кадри» – це персональний експерт з трудового права, кадрового діловодства, соціального 

страхування, захисту персональних даних, роботи з Класифікатором професій та багатьох інших 

аспектів кадрової роботи. «ЛІГА: ЗАКОН» – це джерело систематизованої і достовірної правової 

інформації із зручними інструментами для пошуку, дозволяє швидко знайти і проаналізувати 

правову інформацію на будь-який момент часу, оцінити ситуацію і прийняти правильне 

управлінське рішення. 

Другим напрямком є рекрутинг. Сьогодні вже не можна уявити собі пошук нових кандидатів 

лише за допомогою оголошень у періодичних виданнях чи на спеціальних дошках. Основним 

місцем зустрічі роботодавців і потенційних працівників є мережа Інтернет. Найпопулярнішими 

сайтами пошуку роботи в Україні є «Work.ua», «Jobs.ua», «Robota.ua», «Jobportal.ua» та 

«HeadHunter.ua». Загалом станом на перше жовтня 2014 року в мережі було розміщено близько 150-

ти тисяч вакансій та 3,5 мільйонів резюме. 

Робота відділу управління персоналом тісто пов’язана із фінансовим відділом або ж 

бухгалтерією. Від hr-менеджера залежить розмір та терміни виплати основної та додаткової 

заробітної плати, нарахування виплат по відпусткам, переміщення персоналу з однієї посади на 

іншу тощо. «1С: Підприємство 8.2» є класичним прикладом програмного продукту, який має змогу 

пов’язати між собою ці дві служби. Окрім цього програма дозволяє занести в систему особисті дані 

про працівників, що значно зменшує тривалість їх пошуку, систематизації, групування та обробки.  

Не потрібно також забувати про стандартні програми, які допоможуть ефективніше організувати 

роботу відділу управління персоналом і позбутися накопичення зайвої робочої документації. 

Прикладом пакету таких програм є «Microsoft Office». 

Полегшити роботу із базами даних допоможе «Microsoft Access». Його можна застосовувати, 

наприклад, для формування бази даних кандидатів. Відповідно менеджер матиме можливість 

сформувати окремий список претендентів із кадрового резерву, скласти лист тих, на кого в 

майбутньому не варто витрачати свій час, згрупувати резюме за спеціальностями, відділами чи 

бажаним рівнем заробітної плати.  

Дуже багато операцій із розрахункової та аналітичної роботи кадровика дасть змогу полегшити 

«Microsoft Excel». Наприклад, за його допомогою можна значно спростити вирішення такої задачі 

як розрахунок залишку відпусток у працівників. Замість того, щоб сидіти з калькулятором і 

обчислювати складні формули, достатньо лише ввести дату, на яку потрібно вивести залишок і 

програма сама все порахує. Для цього необхідно один раз створити відповідну форму, прописати в 

ній потрібні формули і занести дані. 

Іншим прикладом може бути розрахунок фактичних та планових показників часу роботи 

працівників, а також їхньої заробітної плати. «Microsoft Excel» дозволяє обчислити планові 

значення показників на основі нормативів виконання завдань і відсотку завантаження. Менеджеру 

залишається тільки ввести початкові дані, розставити працівників по змінах і при погодинній формі 

оплати праці виділити їм певну кількість робочих годин. Для того, щоб перевірити чи не 

відхиляється фактичний показник від планового, окремо виводять діаграми завантаженості, на яких 

наочно видно наявні розбіжності. Консолідація даних за певний проміжок часу надасть можливість 

проаналізувати ефективність використання робочої сили на підприємстві, виявити невикористані 

резерви, продумати шляхи їх кращого застосування. 

Отже, кожен менеджер повинен усвідомлювати, що він зобов’язаний іти в ногу із часом та 

сучасними тенденціями, ставати мобільнішим та гнучкішим. Слідкувати за новаціями на ринку 

інформаційних технологій тепер потрібно не щодня, а щогодини, бо тільки так сучасний керівник 

зможе підтримувати свою конкурентоспроможність на ринку праці.  
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ОСОБИСТІСТЬ ЛІДЕРА БІЗНЕСУ 

 

У кожної людини є лише одне життя, подароване їй Богом, те, якою стежкою вона простуватиме, 

залежить лише від неї самої. Всі люди цього світу – наче елементи великого пазлу, кожен елемент 

має своє особливе призначення, чітко визначене місце у загальному образі людської історії.  

Пошук свого покликання, мабуть, один зі найбільших пошуків у житті, тому що він триває 

протягом усього життя. Усвідомивши один аспект свого призначення, людина розуміє, що прагне 

більшого, пране розвитку, прагне ставати досконалою так, як і є досконалим її Творець. 

Перед Богом всі люди є рівні, немає більш чи менш важливих елементів пазлу, першою ознакою 

того, що людина є на правильному шляху пошуку самої себе в цьому світі – це усвідомлення того, 

що не залежно від того, якого рівня людської оцінки ти досягнеш, ти завжди будеш на першому 

місці в очах Бога, так як і всі інші люди. Ні ти, ні вони не є домінантними у загальній картині 

існування людини. Ніхто в цьому житті не має права дивитися на тебе зверху і оголошувати себе 

правителем твого життя, і в першу чергу цього не можеш робити ти по відношенню до інших людей. 

Усвідомивши це, твоє життя – перед тобою, проживи його так, щоб в кінці твого життя ти знав, що 

недаремно його прожив.  

Лідер цієї неймовірної гри – те той, хто знає, ким він є, і ким він прагне стати. Це особа, яка 

усвідомлює своє призначення – служити іншим, а не гнатися за матеріальними цінностями. Це той, 

хто не боїться бути просто самим собою і допомагати іншим бути собою. Лідер бачить шлях, не 

бачить кінця, але знає що він є і вірить в це, тому впевнено і без найменших сумнівів та страху веде 

інших цим шляхом. І не важливо, яким би примітивним не видався цей шлях з приземленої точки 

зору прибутковості чи конкурентоспроможності компанії, лідер завжди знає, що шлях, по якому 

його команда іде є найважливішим та найкращим для них, тому що такі ходи в цій неймовірній грі 

бізнесу роблять їх справді щасливими. 

Якщо ти лідер – ти лідер на все життя. Якщо ти не живеш цим сповна – це не твоє призначення 

в житті. Варто посунутися і пошукати самого себе, тому що ти зараз зайняв місце когось іншого.  

Не буває шляху без перешкод, тільки таким чином ми можемо рости у досконалості. Головне 

знати, що кожна перешкода є нічим порівняно з величчю ідеї, до якої ви спільно крокуєте. 

Траплятимуться перешкоди, траплятимуться знову. Тільки справжній лідер не бачить перешкод, а 

бачить лише нові можливості. 

Страх. Страх – це не те, що притаманне справжній людині. Страх стримує нас, робить нас своїми 

рабами, забирає в нас можливості на щастя. Він існує аж до того моменту поки те, чого ми боїмося 

не стане явним. Справжній лідер не боїться визнати свої страхи, не боїться признатися у своїй 

слабкості, тому що він усвідомлює, що це єдиний шлях побороти страх повністю. Він знає, що страх 

– його ворог, але внутрішній запал лідера його служінню людям у грі бізнесу – спалює цього ворога.  

Лідер живе тим, в що вірить і вірить в те, що є призначеним для чогось більшого, він вірить в 

ідею, яку приготував для нього Господь. Для нього мета ніколи не виправдовує засоби, бо інакше – 

це вже не ця мета. Помилки, падіння – це лише можливості, щоб знову стати на ноги і з більшими 

силами попрямувати далі разом зі своєю командою, у якій всі – як одне єдине ціле, тому що лише 

тримаючись разом, ми зможемо перемогти самих себе і дати можливість Богу стати лідером нашого 

життя.  
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ФІЛОСОФІЯ, ІДЕОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ 

 

Процеси управління людьми здійснювались у всіх цивілізаціях і різних соціумах. Управління 

персоналом - це специфічна функція управлінської діяльності, головним об'єктом якої є люди, що 

входять в певні соціальні групи, трудові колективи [3]. Як суб'єкт управління виступають керівники 

і спеціалісти, які виконують функції управління стосовно своїх підлеглих.  

Отже, управління персоналом — це цілеспрямована діяльність керівного складу організації на 

розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів управління людськими ресурсами. Це 

системний, планомірно організований вплив через систему взаємопов'язаних, організаційно 

економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов нормального розвитку й 

використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства [1].  

Філософія управління персоналом — це комплексна прикладна наука про організаційно-

економічні, адміністративно-управлінські, технологічні, правові, групові та особистісні фактори, 

способи і методи впливу на персонал підприємства для підвищення ефективності організації [2]. 

Філософія управління персоналом організації — цілеспрямована діяльність керівного складу 

організації, а також керівників і спеціалістів підрозділів системи управління персоналом, 

направлена на: розробку концепції і стратегії кадрової політики; принципів і методів управління 

персоналом. 

Об'єктом філософії є особистості і спільноти (формальні і неформальні групи, професійно-

кваліфікаційні і соціальні групи, колективи і організації в цілому); об'єктом управління людським 

фактором на підприємстві є весь персонал, всі категорії працівників. 

Корпоративна культура формується в свідомості людини, працівника організації, який є носієм 

цієї культури і її пропагандистом. Тому вплив корпоративної культури прямо направлений на 

трудовий потенціал, зростання якого є її головною метою. Корпоративна культура, як ідеологія 

управління, впливає на управління персоналом через об’єктивно-суб’єктивні елементи, зокрема: 

цінності, функції, регламентувальні процедури, комунікації та систему відповідальності. 

Технологія управління персоналом – специфічний напрямок діяльності відділу по управлінню 

персоналом: докладно пояснювати людям їхні службові обов'язки і як будувати свою діяльність [1].  

Ефективність роботи управлінського апарату значно підвищується, коли керівництво фірми 

піклується про людей; у результаті підвищується їх життєвий тонус і психологічний клімат у 

колективі. Підкреслимо три моменти, що відносяться до управління персоналом [4]: 

- управління персоналом є діяльнісно-орієнтованим і спрямованим в основному на практичні дії, 

ніж на різного роду канцелярські дії або правила, хоча в ряді моментів виконання необхідних 

інструкцій і правил є визначальним при виконанні підлеглими своїх обов'язків 

- управління персоналом є індивідуально орієнтованим, коли кожен працівник повинен 

розглядатися як особистість і йому пропонується виконання робіт (наскільки це можливо), що 

відповідають його індивідуальним бажанням 

- управління персоналом є перспективно орієнтованим. 

 

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Навчальний посібник. Київ, 2007, §12-

33 с. 2. Бубенко І.В. Управління трудовими ресурсами. Навчальний посібник. Київ, 2002, 7. 

3. В.М. Данюк, Петюх В.М. та ін. Менеджмент персоналу навч. посібник 2001, 43. 4. Воронкова В.Г. 

Управління людськими ресурсами. Навчальний посібник. Київ, 2009, §42-44 с.  
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СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 

 

На основі своїх цінностей та ціннісних орієнтацій суспільство, держава, нація чи інша соціальна 

група розробляють систему соціальних норм поведінки особистості. Соціальні норми — це вимоги, 

які ставляться суспільством, державою, соціальною групою до особистості і які вона має 

виконувати. Вони потрібні будь-якому суспільству для упорядкування життя, його ефективного 

функціонування, налагодження необхідної взаємодії його членів. Юридичні норми — це встановлені 

законом правила поведінки. Вони чітко сформульовані та зафіксовані на папері і є обов’язковими 

для всіх. За їх невиконання передбачаються певні санкції. 

У соціальних нормах віддзеркалюються суттєві для даної соціальної організації обставини 

(умови), в яких відбувається її діяльність. Виникнення і дія соціальних норм, їхнє місце в соціальній 

структурі організації зумовлені об’єктивною необхідністю в упорядкуванні соціальних відносин. 

Завдяки соціальним нормам розрізнені індивідуальні дії членів організації, їхні поступки 

інтегруються в систему соціальних відносин, формують певний соціальний порядок. 

Соціальні норми регулюють усі важливі сторони життєдіяльності соціальної організації: 

функціональні відносини, взаємовідносини між підлеглими і керівниками, їх функціональну актив-

ність і навіть манеру поводитися, розмовляти, одягатися тощо. Особливо детально і жорстко вони 

визначають ступінь участі кожного індивіда в спільній діяльності, його взаємовідносини з 

керівником. Щодо інших питань, то вони більш гнучкі, допускають варіації та відхилення. 

Соціальні норми мають специфічні ознаки. Їхній зміст формується на основі реальної поведінки 

індивідів, без участі будь-яких директивних інстанцій, спільною творчістю людей, як підсумок 

природного відбору їхніх суджень про різні способи поведінки — належні, схвальні та бажані.  

На формальному рівні соціальні норми в соціальній організації можуть бути подані як певні 

обов’язки, регламенти, вимоги до поведінки, правила (заборони), де засоби підпорядковані цілям, 

близькі цілі підпорядковані віддаленим. Їх закріплено в посадових інструкціях, наказах, статутах, 

тобто в певних організаційних документах, і вони мають важливе значення в регулюванні поведінки 

людини. 

На неформальному рівні норми подано як традиції, громадську думку, звичаї, що встановилися 

в групі, обряди. 

Сила традиції як засобу регулювання організаційної поведінки полягає в тому, що норм 

поведінки, які сформувалися в цій організації, додержуються всі її члени. У результаті цього члени 

організації поводять себе як годиться, не потребуючи для цього особливих дій з боку адміністрації. 

Кожен знає, як до нього поставляться колеги, якщо він порушить традицію, і які санкції його 

чекають після цього. 

Систему цінностей і норм формують суспільство і група. 

У свою чергу, кожна особа має свої цінності й норми. Важливо, щоб цінності й норми, 

притаманні суспільству, групі, були визнані та додержувалися кожною особою. Тому необхідно 

всією соціальною організацією переконувати людину в необхідності дотримуватися таких 

цінностей та створювати для цього відповідні умови. Розгляньмо, наприклад, таку цінність, як 

професійні знання. Навряд чи знайдеться людина, яка б не сприймала цю цінність, але далеко не всі 

прагнуть оволодіти нею. Одні не хочуть відривати на це час від відпочинку, інші — від домашніх 

справ, треті — ще через якусь причину. У суспільстві має бути створено умови, щоб кожна особа 

визнала за необхідне досягнення соціальних цінностей. Це принесе користь і особі, і колективу, і 

суспільству. Якщо ж виникають розбіжності між суспільною нормативно-ціннісною системою і 

фактичною поведінкою людини, потрібно застосовувати адміністративні заходи, щоб привести 

поведінку особи у відповідність з вимогами організації.  
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АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

  

Корпоративна культура є одним з ключових факторів, що обумовлює інвестиційний клімат в 

країні, і взагалі впливає на ефективність діяльності товариств. 

Становлення та розвиток корпоративного сектора в Україні призвів до необхідності формування 

вітчизняної корпоративної культури. В Україні, на жаль, корпоративній культурі не приділяється 

належної уваги, що є суттєвою управлінською помилкою. 

Стан корпоративної культури в Україні характеризується недостатнім рівень корпоративної 

культури, невідповідністю практики корпоративного управління загальноприйнятим принципам та 

неготовність діючих товариств до їх опанування призвели до непрофесійних схем. 

Проведені дослідження (таб.1) дають змогу виділити основні тенденції розвитку корпоративної 

культури в Україні. Це деідеологізація корпоративної культури корпорацій, часткова ліквідація 

впливу держави на її формування; комерціалізація корпоративної культури; Немає турботи про 

учасників корпоративних відносин у соціально-духовному плані; посилюються культурно-

комунікативна апатія у вищого корпоративного керівництва; порушуються кодекси протокольної 

поведінки учасників корпоративних відносин [4].  

Таблиця 1  

Оцінка корпоративної культури в Україні 

Характеристики корпоративної культури на підприємствах 
Поточний 

стан 

Бажаний 

стан 

1 Підприємство подібне до великої сімї. Працівники мають багато спільного.  10 15 

2 Підприємство дуже динамічне і прийняте духом підприємництва. 5 10 

3. Підприємство орієнтоване на результат. Головна турбота- досягти виконання завдання. 5 20 

4. Підприємство зв’язують формальні правила і офіційна політика. 30 15 

5. 
Підприємство визначає успіх на базі розвитку людських ресурсів, бригадної роботи, 

захопленості найманих працівників справою і турботою про людей.  
20 30 

6. 
Підприємство жорстко структуроване і строго контролюється. Дії працівників, як правило, 

визначаються формальними процедурами  
30 10 

Усього балів 100 100 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що питання, пов'язані з формуванням, розвитком і 

управлінням персоналу сьогодні належать до числа особливо актуальних і важливих. Досвід 

успішних західних підприємств також підтверджує необхідність задіяння корпоративної культури 

з управлінні персоналом.  

Підбиваючи підсумки викладеного вище, слід зазначити, що: 

- корпоративна культура повинна виконувати структурогенеруючу, дослідну, інформаційно-

комунікативну і контрольно-регулятивну функції; 

- в Україні корпоративна культура перебуває у критичному стані, корпоративні відносини мають 

нерозвинений, нестабільний характер, що підтверджує актуальність забезпечення її розвитку у 

виробників на основі нових підходів до її дослідження наукою та практичної реалізації 

менеджментом корпоративних продуцентів, наприклад, на засадах корпоративної політики. Це 

дозволить якісно обґрунтовувати доцільність дій щодо реалізації управлінських корпоративних 

рішень з метою підвищення ефективності управління корпорацією й акціонерним бізнесом, 

визначити походження підприємницьких і соціально-економічних метаморфоз у корпоративній 

культурі та в цілому у бізнес-системі. 

 

1. Хает Г.Л. Корпоративна культура: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2010.- С. 196. 2. rusnauka.com/8_DNI_2009/Economics/37740.doc.htm. 

3. Скуратівський А. Правова культура у контексті особливостей розвитку соціального буття 

українського суспільства та національного характеру українців // Вісник УАДУ. — 2009. — №5.—

С.261. 4. pidruchniki.com/ 1365060652454/menedzhment/korporativna_kultura.   
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КОУЧИНГ ЯК КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогоднішній день основним завдання для підприємців є раціональне використання всіх 

наявних ресурсів. Рівень виконання цього завдання залежить від ефективної організації структури 

та системи управління матеріальними і трудовими та, особливо, інтелектуальними ресурсами 

(розумовою працею працівників).  

Векономічній літературі існує безліч визначень коучингу, з найвідоміших: - це мистецтво 

створення, за допомогою бесіди й поведінки, середовища, яке полегшує рух людини до бажаних 

цілей, так, щоб воно приносило задоволення; - це процес створення коучером умов для всебічного 

розвитку особистості клієнта; - це мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчанню й 

розвитку іншої людини; - це триваючі відносини, які допомагають людям одержати виняткові 

результати в їхньому житті, кар'єрі, бізнесі або в суспільних справах. За допомогою коучингу 

клієнти розширюють сферу пізнання, підвищують ефективність і якість свого життя; - це система 

реалізації спільного соціального, особистісного й творчого потенціалу учасників процесу розвитку 

з метою одержання максимально можливого ефективного результату. 

В цьому процесі присутні 4 основні елементи: коуч (англ. Coach) — фахівець, тренер, що 

проводить тренування; клієнт — людина або організація, що замовляє послуги тренування рис або 

навичок; сесія — особливим чином структурована бесіда тренера з клієнтом/гравцем; формат 

коучингу — це спосіб взаємодії між клієнтом і тренером у процесі коучингсесії, а також засіб такої 

взаємодії. 

Чотири базові етапи коучингу: постановка мети, перевірка реальності, вибудовування шляхів 

досягнення й, властиво, досягнення (він ще називається етапом волі). Ключовим елементом у 

коучингу є усвідомлення, яке стає результатом посилення уваги, концентрації й чіткості. 

Відмінність коучингу від усіх видів консультування — ставка на реалізацію потенціалу самого 

клієнта. 

За сферою застосування, вирізняють кар'єрний коучинг, бізнес-коучинг, коучинг особистої 

ефективності, лайф-коучинг. Кар'єрним коучингом останнім часом називають кар'єрне 

консультування, що включає в себе оцінку професійних можливостей, оцінку компетенцій, 

консультування з кар'єрного планування, вибір шляху розвитку, супровід у пошуку роботи та інші 

пов'язані питання. Яскравими представниками цього сучасного напрямку є Clever та Бізнес 

Молодість. Вирізняють також індивідуальний та корпоративний (груповий) коучинг. За форматом 

різняться очний (особистий коучинг, фото-коучинг) і заочний (інтернет-коучинг, телефонний 

коучинг) види коучингу. 

У зв'язку з популярністю коучингу відкриваються інститути з підготовки фахівців у цій галузі. 

У Німеччині таке навчання коштує від 5 до 15 тис. євро, причому його пропонують понад 300 

організацій, кожна з яких видає своїм випускникам дипломи та сертифікати. Приміром, у Франції 

та Англії існує тільки два професійних об'єднання коучів. 

Коучинг став відкриттям для сучасного менеджменту, адже саме управління в стилі тренера, 

наставника приносить найкращі результати роботи колективу. Коучинг впливає саме на розумове 

усвідомлення поставлених цілей і формує розуміння найефективніших шляхів їх досягнення.  

Прибуток за результатами проведення управлінського коучингу майже в шість разів перевищує 

витрати на нього. Показники дослідження пояснюють прагнення все більшого числа керівників 

використовувати коучинг, як передовий і ефективний спосіб управлінського консультування.   
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КОУЧИНГ, ЯК ЕФЕКИВНИЙ ІНСТРУМЕН РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Оксфордський словник англійської мови наводить такі визначення дієслова «coach» - 

«тренувати, навчати, направляти, підказувати, забезпечувати фактами». Суть коучингу полягає не 

так в тому, як це робиться, а в тому, що саме робиться. Багато в чому успіх коучингу залежить від 

взаєморозуміння між коучем і його підопічним, а також від використовуваних ними засобів і стилів 

спілкування. Дії та ідеї, засвоєні підопічним, походять від нього самого, а не від коуча, який у свою 

чергу лише стимулює його досягнути потрібного результату. Кінцевою ціллю, безумовно, є 

максимальний ефект виконання [1]. 

Варто зазначити, що експерти звертають важливу увагу на відмінність між коучингом та 

тренінгом. Обираючи послугу, варто усвідомлювати, що під час тренінгу учасники навчаються на 

основі успішних бізнес-моделей інших людей (наприклад, тренера, топ-менеджерів). Цей процес 

являється більш формальним. Що стосується коучингу, то клієнти створюють власні дієві бізнес-

моделі.  

Отже, коучинг – це форма спільної роботи коуча і коучі (замовника коучингу), направлена на 

реалізацію цілей і завдань останнього, адже в персоналі потрібно розгледіти особливі якості 

кожного. При цьому коуч є експертом процесу, а сам замовник є експертом змісту. 

Коучинг можна будувати у формі діалогу, де коуч задає конкретні рефлексивні питання, 

стимулюючи вміння коучі утримувати у фокусі задачу. За сферою застосування, вирізняють 

кар'єрний коучинг, бізнес-коучинг, коучинг особистої ефективності, лайф-коучинг.  

Кар'єрним коучингом останнім часом називають кар'єрне консультування, що включає в себе 

оцінку професійних можливостей, оцінку компетенцій, консультування з кар'єрного планування, 

вибір шляху розвитку, супровід у пошуку роботи та інші пов'язані питання. Вирізняють також 

індивідуальний коучинг, корпоративний (груповий) коучинг. 

Бізнес-коучинг направлений на організацію пошуку найбільш ефективних шляхів досягнення 

цілей компанії. При цьому проводиться робота з окремими керівниками компанії і з командами 

співробітників. 

Лайф-коучинг полягає в індивідуальній роботі з людиною, яка орієнтована на поліпшення її 

життя у всіх сферах (здоров'я, самооцінка, взаємини). 

За форматом різняться очний (особистий коучинг, фото-коучинг) і заочний (інтернет-коучинг, 

телефонний коучинг) види коучингу. 

За учасникам розрізняються індивідуальний, груповий, корпоративний коучинг. 

Цей процес є спрямованим на швидке підвищення ефективності виконання і розвитку навичок 

за допомогою засобів навчання, а також інструктування [2]. 

Коучинг можна проводити до, під час і після роботи.. Для вдалих результатів варто звернути 

увагу на приховані здібності кожної людини. Працівники повинні усвідомлювати, що конкретні 

досягнуті цілі є результатом їх власних зусиль. Тому важливо, щоб працівник знав, що інші в нього 

вірять, тобто коли він приймає рішення його підтримують, йому довіряють та не обмежують, 

особливо це стосується віри керівництва. Це означає, що до нього відносяться як до рівного, 

незалежно від того, яку він посаду займає. На жаль, наші менеджери часто створюють умови, при 

яких падає самооцінка підлеглих.  

На сьогоднішній день, напрям «коучинг» завоював діловий світ в Західній Європі та Америці. 

На даний момент, таке мистецтво є доступним і в Україні. Це стало можливим завдяки тісній 

співпраці Міжнародної коучинговий Федерації (ICF), Міжнародного Еріксонівського Університету 

(ECI) і ексклюзивного провайдера його навчальних програм в Україні - компанії Working People 

Group (WPG). 

Зараз ICF - найбільша в світі некомерційна професійна асоціація персональних і бізнес-коучів, 

що має 179 представництв в 30 країнах. Членами ICF є більше ніж 8500 тренерів успіху, в тому числі 

коучі компанії Working People Group. Крім того, в ICF акредитовані тренінгові програми WPG, що 

свідчать про їх результативність і беззаперечну користь для клієнта [3].  
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

На підприємствах усіх форм власності та видів діяльності одним з найважливіших аспектів 

управління персоналом є залучення необхідної кількості персоналу, що володіє потрібними саме 

для цього підприємства професійними та особистісними характеристиками. Особливу увагу в 

сучасних умовах господарювання слід звертати на нетрадиційні та інноваційні форми та методи 

підбору персоналу. Серед них виділяють такі: 

1. Лізинг персоналу, який характеризується як правовідносини, які виникають у випадку 

направлення рекрутинговим агентством працівника на підприємство на відносно тривалий термін 

роботи – від трьох місяців до кількох років. До переваг використання даного методу можна віднести 

те, що компанія уникає тривалої і витратної процедури пошуку фахівців; зменшуються 

адміністративні та тимчасові витрати з ведення кадрового діловодства, бухгалтерського обліку, 

складання звітності. Наприклад, великі корпорації Японії широко практикують «здачу в оренду» на 

певний термін своїх працівників компаніям, які мають дефіцит робочої сили. Проте розвиток 

кадрового лізингу в Україні не надто стрімкий внаслідок недосконалості законодавчої бази, а також, 

непрозорісті більшості компаній, коли будь – яка інформація є конфіденційною [2].  

2. Інтернет, який за кілька років перетворився на дуже важливий засіб по набору кандидатів на 

вакантні посади. Особливо популярний підбір кадрів через Інтернет в країнах з високим рівнем 

комп'ютерної культури: це США, Канада, Великобританія, Скандинавські держави, Голландія. 

Інтернет має цілу низку незаперечних переваг в порівнянні з більш традиційними методами. По-

перше, це швидкість розповсюдження інформації і широта охоплення аудиторії. По-друге, це 

можливість ведення діалогу у реальному часі з кандидатами, які знаходяться у різних країнах. По-

третє, за оцінками фахівців, метод підбору кадрів з допомогою Інтернету розвивається значно 

швидше, ніж традиційні методи. 

3. Хедхантинг, який визначається як «переманювання» кандидатів, в яких ви зацікавлені з однієї 

компанії в іншу. Такі фахівці - «золотий» резерв компанії. За рахунок їхніх геніальних ідей компанія 

розвивається, домагається успіхів і визнання, зриває неймовірні куші. Є два види пошуку: в 

першому випадку хедхантеру відомі ім'я і прізвище професіонала, у другому випадку клієнт озвучує 

вимоги та побажання до кандидата, описує «образ» фахівця[1].  

4. Аутстаффінг – це виведення робітників за штат компанії – замовника та юридичне оформлення 

співробітників в штаті компанії – провайдера, їх кадрове і бухгалтерське адміністрування. Він не 

передбачає повного моніторингу роботи співробітників провайдером, контроль їх трудових 

функцій, графіка і утримання робочого процесу.  

5. Аутсорсинг персоналу – це оформлення співробітників в штаті провайдера, і всебічний 

контроль роботи співробітників в офісі компанії – замовника представником кадрової компанії на 

постійній основі. Практика показує, що використання аутсорсингу дозволяє скоротити витрати 

компанії на HR- функції на 10-20%. Найбільш популярними видами аутсорсингу, що 

використовують вітчизняні компанії, є ІТ-аутсорсинг, бухгалтерський, юридичний, транспортний 

(логістичний) та кадровий. 

Недостатній розвиток аутсорсинг в Україні порівняно з США і Європою пояснюється тим, що, 

по-перше, в нашій країні ще не встановилась культура використання аутсорсингових послуг; по-

друге, лише абсолютно «чистий» бізнес може використовувати сторонні компанії для проведення 

внутрішнього аудиту; по-третє, основними клієнтами аутсорсингових компаній залишаються 

представники великого бізнесу, які морально та матеріально готові залучати провайдерів[3].  

Підсумовуючи, зазначу, що використання лише нетрадиційних методів при відборі кандидатів 

на вакантні посади не принесе очікуваних результатів. Використання одного методу може дати 
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помилкові результати, тому керівник повинен індивідуально для себе, орієнтуючись на цілі і місію 

компанії, обирати та комбінувати методи.  

 

1. Эффективные методы отбора персонала [Электронный ресурс] / Михаляк Т. Режим 

доступу: delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=11798. 2. Сучасні проблеми підбору персоналу та 

механізм їх реалізації: [Електронний ресурс] / Плотніков Д.М. – Режим доступу: reff.net.ua/47686-

S....ii.html. 3. Терентьева Т.А. Подбор персонала: практические инструменты и приёмы / Т. А. 

Терентьева. – М.: Эксмо, 2010. – 398 с. 
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ЛІДЕРСТВО ТА КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

Поняття лідерство вивчалось ще з давніх-давен. Однак таке більше ширше і загальне значення 

почалось тільки з часів Тейлора і було проведено багато досліджень.  

В економічній літературі зустрічається декілька визначень поняття «лідерство», з яких ми 

зупинимось на таких двох: 

Лідерство – це тип управлінської взаємодії, заснований на поєднанні різних джерел в залежності 

від конкретної ситуації та спрямований на спонукання людей для досягнення спільних цілей.  

Лідерство - здатність підняти людське бачення на рівень більш широкого кругозору, вивести 

ефективність діяльності людини на рівень більш високих стандартів,а також здатність формувати 

особистість, виходячи за звичайні рамки, які її обмежують. Справжнього лідера відрізняють такі 

якості: чесність; відкритість; творчий підхід до будь-якої проблеми; впевненість; почуття гумору; 

ентузіазм; вміння мислити аналітично; готовність до змін.  

Керівництво - це цілеспрямований вплив осіб, наділених функціями й компетенцією керівників, 

на колективи, тобто взаємодія керівників і виконавців. Керівництво - не лише неодмінний, а й 

основний елемент процесу керування, зміст якого розкривається через його функції: планування, 

організацію, контроль, мотивацію й виховання. 

Поняття керівництва і лідерства тісно межують одне з одним. Донедавна переважала думка,що 

між цими двома поняттями немає суттєвої відмінності, оскільки особа, яка наділена 

повноваженнями здійснювати керуючі функції, автоматично вважається лідером колективу і має 

владу над підлеглими. Якщо керівництво полягає у праві особи давати офіційні доручення і 

розпорядження підлеглим і вимагати їх виконання, то лідерство залежить від особистих якостей і 

ситуації, у якій перебуває керівник.  

Посада керівника – це результат свідомої дії формальної організації. Лідерами стають не з волі 

організації, і дії лідерів не обмежуються рамками повноважень та структур. Дуже часто керівник є 

лідером без будь-якого зв’язку з його посадою в існуючій управлінської ієрархії. Тому проблема 

поєднання функцій лідера і менеджера в одній особі все більш привертає увагу теоретиків.  

Ідеальним варіантом є ситуація, коли керівник і лідер – одна особа. Тоді група працює як єдина 

команда, віддана своєму капітанові, тобто найефективніше з погляду діяльності і найбільш 

гармонійно з погляду людських стосунків.  

Безлідерні колективи менш ефективні. Найбільшої ефективності у своїй діяльності досягають ті 

колективи, де керівник є одночасно лідером. Він повинен уміти впливати на колектив через його 

неформальних лідерів, а не протиставляти себе їм і боротися з ними. 

 

1. Ладанов І.Д. «Практичний менеджмент», 2001 р. 2. Ласкон М.Х. «Основи 

менеджменту», 2003 р. 3. Старобінський Е.Є. «Як управляти персоналом», 2006 р. 4. Розанова В.А. 

«Психологія управління», 2000 р. 5. Виханский О.С., Наумов А.І. «Менеджмент», 2005 р. 

6.  Лавриненко В.М. «Психологія та етика ділового спілкування», 2001р.  
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

Для точнішого розуміння поняття «мотиваційний механізм» слід розглянути дві складові даного 

поняття: механіз і мотивація. 

Механізм - це система функціонування будь-чого, сукупність проміжних станів або процесів 

будь-яких явищ. Наприклад, механізм зневоднення, механізм вилуговування, фінансовий механізм 

тощо [1]. 

Мотивація - це вплив на поведінку людини для досягнення особистих, групових і суспільних 

цілей. Немає єдності у визначенні мотивації. 

З даних визначень випливає висновок, що мотиваційний механізм — це сукупність зовнішніх і 

внутрішніх умов, які зацікавлюють людину у здійсненні певної економічної діяльності з метою 

задоволення потреб і реалізації інтересів [2]. 

Механізм мотивації до праці зумовлюється системою інтересів та стимулів. Мотиваційний 

аспект управління працею широко застосовується у країнах з розвинутою ринковою економікою. В 

Україні поняття «мотивація праці» в економічному значенні появилося порівняно недавно 

внаслідок реформування економіки. 

Поведінка людини визначається цілями і засобами, їх досягнення. Так можна створити матрицю 

«цілі-засоби». Основні цілі діяльності людини: матеріальні блага; влада і слава; знання і творчість; 

духовне удосконалення.  

Мотивацію можна поділити на внутрішню і зовнішню. Внутрішня мотивація визначається 

змістом і значимістю роботи. Зовнішня мотивація може виступати в двох формах: адміністративній 

і економічній (економічні стимули). 

Існують дві основні форми мотивації: по результатам і по статусу. 

По результату – це винагорода, зв'язана з виконанням конкретної роботи чи відносно обмеженого 

етапу роботи. 

По статусу - це основана на інтегральній оцінці діяльності співробітника, яка враховує його 

кваліфікацію, відношення до праці, якість праці і інші параметри, які визначаються специфікою 

діяльності людини і організації. 

Мотиваційний механізм, крім мотиваційного кола, включає і мотиваційну піраміду, яка 

демонструє основні групи та рівні найважливіших потреб і засобів мотивації [1]. 

Тому для створення ефективного мотиваційного механізму необхідно: 

• побудувати багатоповерхову піраміду засобів мотивації персоналу;  

• співвіднести цю піраміду з пірамідою Маслоу, тобто поєднати певні засоби мотивації з певними 

потребами персоналу;  

• покласти цю мотиваційну піраміду в основу програми вдосконалення мотивації персоналу. 

Такий підхід, випробуваний на практиці, показав свою високу ефективність.  

 

1. Курс лекцій / М.Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. — К.: 

МАУП, 2004. — 368 с: іл. 2. Навчальний посібник. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління 

персоналом. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., «Кондор». — 2005. – 308 с.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, 

ПЕРСПЕКТИВИ. 

 

Покращення професійної підготовки спеціалістів у вищій школі вимагає комплексного 

підходу,оскільки визначається факторами різного порядку: фактори пов’язані з готовністю 

учасників навчального процесу перейти до нових форм та методів роботи; фактори пов’язані із 

змінами в організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі; фактори 

пов’язані з вирішенням проблем на рівні державної політики 

Професійне навчання, також є важливим інструментом, що забезпечує конкурентоспроможність 

підприємства та його стабільність на ринку. В даний час в Україні та світі, крім традиційного, 

поширене модульне, дистанційне та мультимедійне навчання. Модульна форма навчання 

передбачає створення навальної програми,що складається з окремих модулів, після закінчення 

одного навчального циклу починається наступний. Переваги цієї форми навчання – гнучкість, 

мобільність. Недолік – необхідно завжди здійснювати масові набори слухачів,а це не завжди 

можливо. Дистанційне навчання передбачає використання сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій. Переваги – широкий діапазон вибору навчального закладу, високий 

ступінь доступності освітніх полуг. Недоліки:щоб організувати його необхідно мати технічне 

оснащення, контакт учнів з викладачем є віртуальним, викладач не може контролювати 

самостійність виконання роботи, не може бути впевненим, що матеріал зрозумілий правильно. 

Мультимедійне навчання передбачає наявність спеціально оснащеного комп’ютерного класу або 

ПК та мультимедійні освітні програми. Переваги – навчальний матеріал можна освоювати в 

індивідуальному темпі,студент може прослуховувати матеріал кілька разів.Недолік – складність 

створення універсальних мультимедійних програм з певним професійним напрямом. 

На робочому місці зазвичай використовують такі методи навчання: виробничий інструктаж, 

ротація, спрямоване придбання досвіду, наставництво, стажування, використання працівників як 

асистентів, підготовку в проектних групах. В Україні виділяють два основні методи навчання 

персоналу: навчання на робочому місці та навчання поза робочим місцем. 

Освіта - унікальние сспільне явище,що справляє значний вплив на всі аспекти життя і діяльності 

країни. Сучасний етап розвитку української освітньої системи є недосконалим, адже вона булла 

пристосована у минулі роки до жорсткого зарегламентованого оточення. Тенденції розвитку 

організації професійного навчання в Україні є: активізація суспільних і державних зусиль для 

виведення освіти на рівень міжнародних стандартів; формування моралі; відхід від принципів 

авторитарної педагогіки; перебудова сфери освіти через її демократизацію, децентралізацію; 

пріоритетність загальнолюдських цінностей. 

Отже, оволодіння новими навичками під час професійного навчання допоможе підвищити 

ефективність існування підприємств, зміцнить конкуренцію. Це допоможе Україні зміцнити свої 

позиції на міжнародних ринках та дасть змогу більші кількості людей реалізувати себе у сфері їхньої 

діяльності. 

 

1. Гаєвська Л. Методологічне забезпечення дослідження розвитку державно-громадського 

управління освітою в історичній ретроспективі /Л. Гаєвська//Економіка та держава.-2009.-

ст.106-109. 2. Концептуальні засади демократизації і реформування освіти в Україні.-

К.Школяр,1997.-324ст. 3. Луговий В.І. Управління освітою-1997р. 4. Рогачова М.І. Управління 

розвитком персоналу.-2010.-ст.124-138  
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОУЧИНГУ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Останнім часом все більш очевидним стає той факт, що майбутнє будь-якого навчального 

закладу, безпосередньо залежить від можливостей і зростання продуктивності праці її працівників. 

З іншого боку, майбутнє будь-якого співробітника залежить від цінності його умінь, навичок та 

знань. Кожний керівник навчального закладу має свій арсенал технологій управління персоналом. 

Тому підґрунтям успішного впровадження інноваційних технологій є мотивація співробітників до 

ефективної і злагодженої роботи. Цього можна досягти тільки при створенні умов забезпечення 

кар'єрного і професійного зростання науково-педагогічних працівників у межах вищого 

навчального закладу, коли кожен працівник чітко бачить свої перспективи. Перспективним методом 

підвищення творчого та інтелектуального потенціалу кадрів є концепція коучингу, адже в цьому 

випадку має місце новаторський, незвичайний тип відносин у колективі, особливо між керівником 

й підлеглими. 

Коучинг з'явився і завоював популярність в останні 15-20 років на Заході. Найчастіше коучинг 

визначають як модель взаємодії, завдяки якій керівник підвищує рівень мотивації і відповідальності, 

як у себе самого, так і у своїх співробітників. 

Якщо говорити коротко, то коучинговий стиль управління виглядає наступним чином: орієнтація 

на команди, створення бачення як необхідної умови ефективної взаємодії, організація активної 

співпраці між відділами. Під освітнім коучингом ми розуміємо систему заходів щодо встановлення 

взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу з метою досягнення взаємно визначених 

цілей як з удосконалення професійної діяльності так і підвищення якості навчання, що, у свою 

чергу, призведе до підвищення ефективності роботи освітнього закладу.  

Коучинг передбачає таке управління, коли співробітники спільно з керівником визначають 

норми і цілі, які будуть прийняті в їх колективі, оцінюють, наскільки вони поєднуються з 

генеральними цілями навчального закладу, погоджують спосіб управління, який буде 

застосовуватися по відношенню до них. Якщо коучинг як спосіб управління персоналом у 

навчальному закладі стане нормою взаємодії між співробітником і керівником, то можна 

припустити, що будуть досягнуті значні результати: зросте довіра працівників до керівника, 

з'явиться їх само мотивація, що дозволить їм працювати більш ефективно і сприятиме отриманню 

задоволення від результатів роботи та бажання підвищити професіоналізм. Внаслідок цього 

зміниться ставлення персоналу до своєї праці: з об'єктивної необхідності воно перетвориться на 

джерело отримання задоволення від добре виконаної роботи, що сприятиме зростанню самоповаги 

і позитивно відіб'ється на самооцінці співробітника.  

Основними ідеями концепції коучингу у навчальному закладі є: розвиток людини як 

пріоритетний напрям в освіті; допомога людині розвивати компетенції й усунути обмеження для 

досягнення особистісно значущих та стійких змін у професійній та особистій сферах життя; 

розкриття потенціалу людини для максимального його використання; допомога людині вчитися; 

синтез елементів коучингу та самокоучингу задля прискорення бажаних та очікуваних змін у 

результатах професійного розвитку науково-педагогічного працівника навчального закладу.  
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ВПЛИВ СЕЗОННОЇ ДЕМОТИВАЦІЇ НА РОБОТУ ПЕРСОНАЛУ 

 

На якість роботи працівника впливають різні чинники – як мотивуючі, так і демотивуючі. Якщо 

причини демотивації всередині компанії, то їх можна виявити і мінімізувати. Найскладніше, коли 

демотивуючі фактори настільки глобальні, що не підлягаються контролю окремим підприємством. 

Питання демотивації на сьогодні в українських компаніях стоять ще гостріше, ніж мотивації. Якщо 

впроваджувати мотивацію зараз немає можливості, то принаймні керівник повинен позбутися 

цілого ряду речей, які вбивають мотивацію. 

Демотивація - це внутрішня розходженість, байдужість, апатія співробітників, коли вони фізично 

присутні на робочому місці, але їхні думки зайняті не роботою. Звісно, демотивовані люди погано 

працюють, що завдає неминучих втрат бізнесу.  

Літня демотивація. Спека, час відпусток, зниження бізнес-активності, зменшення кількості 

клієнтів в сезонних бізнесах, - фактори, які розслабляють персонал за літо. Це явище сезонне, але 

якщо не займатися його усуненням, літнє розслаблення може тривати до Нового року. 

Як відомо, серед трьох демотивуючих факторів працівники називають некомфортні умови 

роботи. Перебування в жаркому, задушливому, погано провітрюваному приміщенні є суттєвим 

демотивуючим фактором і знижує працездатність робітника навіть на фізіологічному рівні. Якщо 

керівник дозволяє співробітникам робити перерву в роботі кожні 90 хв., вони зможуть на 30% краще 

зосередитися, на 50% покращити творче мислення і на 46% будуть здоровішими. Складне 

економічне становище, політичні суперечки, проведення АТО, мобілізація – вся ця негативна 

інформація наразі є найбільш впливовим чинником демотивації персоналу для будь-якого бізнесу в 

Україні. Керівник повинен провести роз`яснювальну роботу, довести до колективу, що на роботі на 

тему політики розмовляти не слід, новини не обговорювати, в суперечки не вступати, що команду 

повинні об`єднати співчуття, співпереживання. 

Фінансова демотивація. Наразі загальноприйнята система матеріальної мотивації (бонуси, 

відсотки, премії, подарунки) вимушено скорочується. Індексувати зарплати на відсоток інфляції 

більшість підприємців не можуть собі дозволити. Невдоволеність зарплатнею стає потужним 

фактором демотивації персоналу, який необхідно нівелювати. Якщо ви підвищуєте ціни на свою 

продукцію на 20-30%, то зарплату також треба підвищити хоча б на 5-10% інакше працівники 

почуватимуться обдуреними і рівень мотивації у них знизиться. Найскладніше зберегти мотивацію 

працівників у тому випадку, коли зарплати доводиться знижувати. Тут обов`язково слід детально 

пояснювати причини прийняття такого рішення, наголошувати на його тимчасовості.  

Отже, саме зараз як ніколи керівникові, аби знизити демотивацію співробітників, слід постійно 

стежити за їх настроями, розмовляти з ними, м`яко направляти на роботу. Якщо зазвичай ви 

проводите наради раз на тиждень, то зараз робіть це двічі на тиждень. Крім організаційного фактора, 

у проведенні нарад є й психологічний сенс: люди повинні десь «виговоритися» про свої проблеми, 

висловити вголос тривогу – це знизить рівень напруги в колективі. Однозначно співробітників не 

можна залишати наодинці зі стресом, тоді і вплив де мотивуючих чинників можна знизити, і 

робочий процес залишити « на рейках».  

 

1.Демотивація персоналу корпоративних структур / А. Блинов // Маркетинг, 2011. №1. – с. 88 - 

101. 2. Церковна А. БОЛОТО ДЕМОТИВАЦІЇ/ А. Церковна// ТВІЙ НОМЕР. – 2014. - № 20. – С. 26-

28.  
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МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективна діяльність підприємства в значно залежить від якості роботи працівників. Для 

успішного формування підприємства потрібні насамперед кваліфіковані кадри (трудовий 

потенціал). 

Трудовий потенціал - сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати досягнення 

цілей довгострокового розвитку підприємства. 

Трудовий потенціал і механізм його формування характеризується кількісними і якісними 

факторами. Трудовий потенціал організації містить такі компоненти: кадровий, професійний, 

кваліфікаційний, організаційний. Кадрові компоненти містить професійні знання та навички. 

Професійні компоненти характеризується змінами праці під впливом НТП. Тобто, відмирання 

старих професій та появу нових. Кваліфікаційні компоненти відображає особисті зміни знань, 

навичок та вмінь працівника. Організаційні компоненти характеризує функціонування колективу 

підприємства як однієї цілісної системи. 

Основними завданнями керівників та управлінців є надання певних вказівок підлеглим, порад, 

вирішення проблем в роботі, а також в організації персоналу. Для ефективної роботи підлеглих, 

керівники часто використовують різні види мотивації. 

Мотивація – процес заохочення людей до ефективної діяльності, спрямованої на досягнення 

цілей організації. Мотивація праці в системі персоналом може бути матеріальною і нематеріальною. 

Матеріальна мотивація - це збільшення оплати праці працівника. Наприклад, матеріальним 

заохоченням може бути винагорода, премія, доплата, збільшення тарифних ставок. Нематеріальна 

мотивація більше пов’язана з інтересом та зацікавленістю працівника у своїй роботі. Часто це може 

виражатись у можливості здійснювати кар’єрний ріст, знайомстві з новими цікавими людьми, 

володінням великим обсягом інформації. На перший погляд можна сказати, що здебільшого усіх 

цікавить матеріальна мотивація. Часто в народі кажуть «Як платать – так і працюю». Дійсно 

ефективність роботи працівника залежить від заробітної плати, яку він за це отримує. Але зараз 

також дуже популярною є і нематеріальна мотивація. Здебільшого статус можна сприймати як 

визнання та оцінка інших людей. На сьогоднішній день статус пов’язаний із наявністю хорошої 

посади, співпраця з успішними організаціями та урядом, спілкування та зв’язок із авторитетними та 

впливовими людьми. Тому часто нематеріальна мотивація є пріоритетом, адже працівників цікавить 

кар’єрний ріст, участь в управлінні, охорона праці, гнучкі робочі графіки. В таких випадках 

відкривається для людей нові можливості, які дають змогу збільшити свої доходи. Однак, на мою 

думку, на початкових стадіях роботи працівника, ефективніше мотивувати його матеріально. 

Особливо це стосується студентів, які тільки влаштувались на роботу. З психологічної точки зору, 

рухатись по кар’єрних сходинках людина хоче лише тоді, коли її більш-менш влаштовує її заробітна 

плата. Тобто, за отриману плату вона може задовольнити найнеобхідніші свої потреби.  

 

1.  Касьянова Н.В., Солоха Д.В., Морєва В.В., Бєлякова О.В., Балакай О.Б. : Потенціал 

підприємства : формування та використання : Підручник. - Донецьк.: Цифрова типографія, 2012. 

2.Рєпіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління / І.М. Рєпіна // Вісник 

Української Академії державного управління. - 1998. - № 2. 3. Стратегічне управління потенціалом 

підприємства: монографія / Б.Г. Шелегеда, Н.В. Касьянова, А.Я. Берсуцький. - Донецьк: ІЕП НАН 

України, 2006.   
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НЕТРАДИЦІЙНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ 

На сьогодні в науковій літературі відсутні однозначні трактування понять «мотивація». На думку 

одних авторів, мотивація — це свідоме прагнення до певного типу задоволення потреб, до успіху. 

Інші автори під мотивацією розуміють усе те, що активізує діяльність людини і визначають 

мотивацію як процес себе й інших до діяльності для досягнення особистих цілей і цілей організації 

[2]. 

Не слід плутати та ототожнювати мотивування і стимулювання. Загалом мотив – це необхідність, 

сенс діяти, а стимули – це вже інструменти впливу, ті подразники, які нас підштовхують до дії та 

допомагають на шляху до цілі. Стимулювання – це не внутрішній (як при мотивації), а зовнішній 

вплив. Найяскравіший приклад стимулу – премія, похвала [3]. 

Згідно з опитуванням кадрового порталу Work.ua, 67,2% українців вважають грошові заохочення 

кращим способом мотивації, підтверджуючи думку кадрових експертів. За безкоштовне навчання 

та тренінги віддали свої голоси 8,9% опитаних [1]. 

Google четвертий рік поспіль очолює список кращих роботодавців світу. З одного боку, можна 

заперечити, що ця компанія може собі це дозволити, враховуючи її масштабність, але, з іншого боку, 

щоб створити такий проект і постійно тільки вдосконалити, необхідні кваліфіковані співробітники 

з бажанням віддаватися роботі цілком і повністю. Тому Google - найпоказовіший приклад того, як 

потрібно мотивувати співробітників, щоб вони приносили якомога більше користі роботодавцю. 

По-перше, Google створив комфортабельні, затишні і стимулюючі творчий процес умови праці, 

зокрема обладнав вельми оригінальний центральний офіс. Спортивний комплекс, невелика клініка, 

перукарня, хімчистка, розваги (гірка з другої на перший поверх, катання на самокаті і велосипеді), 

релакс в масажному кріслі, харчування, нарешті, можливість розміщення домашніх тварин, якщо 

без них ви не можете зосередитися на виконанні поставленого завдання. Співробітники компанії 

пишаються своєю роботою, не хочуть її втратити і намагаються всіляко бути корисними, 

відчуваючи таку турботу про себе і розуміння їх потреб, нехай іноді і вельми специфічних.  

В Google працівникам дозволять чверть робочого часу присвячувати своїм особистим проектам, 

ніяк не пов'язаним з посадовими обов'язками. Саме таким "особистим проектом" колись була пошта 

Gmail - незаперечний доказ користі від даного виду мотивації. Компанії, що не мають можливості 

повноцінно оплачувати роботу співробітників, дозволяють їм займатися підробітком на основному 

місці роботи, щоб не втратити цінні кадри.  

І останній "хіт" від Google - медитація. У компанії обладнали спеціальні кімнати для цього 

процесу, наймають вчителів буддизму. Мета - навчання співробітників техніки медитації і як 

наслідок - підвищення їх усвідомленості, самодостатності, спокою, енергійності, ентузіазму та 

креативності, а також націленість на взаємодопомога в колективі. 

Звичайно, і в креативній мотивації повинні бути рамки розумного, але те, що в наш час вона подіє 

краще, ніж традиційні методи - доводить світовий досвід. Головне - знайти свій особистий підхід до 

власних співробітників. 

 

1. UBR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : ubr.ua/labor-market/life-at-work 

/motivaciia-personala-kak-vyiavit-nastoiashie-motivy-sotrudnika-261144. 2. Шапиро С.А. Мотивация / 

С.А.Шапиро. – М.: ГроссМедиа, 2008. – 224с., с. 147. 3. Експирмент [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : URL : experyment.com.ua/index.php /rubryky/psykholohiia-biznesu/11-mystetstvo-upravlinnia-

motyvatsiia-ta-stymuliuvannia. 4. UBR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : ubr.ua/labor-

market/ukrainian-labor-market/izobretatelnaia-motivaciia-sekrety-uspeshnyh-kompanii-264937.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Метою дослідження є визначення проблематики і сутності соціально-психологічних аспектів 

управління персоналом. Головними складовими аспектів соціально-психологічного управління 

персоналом є: керівник як лідер та його роль на підприємстві; комунікативний процес; потреби та 

мотивація працівників; причини стресів та управління ними; клімат у трудовому колективі. Суть 

аспектів управління персоналом полягає у тому, щоб збільшити продуктивність працівників, 

підвищити їхні якості, створити або нормалізувати клімат серед працівників. 

Керівник як лідер та його роль на підприємстві. Керівник в організації є важливою персоною, від 

його індивідуальних рис залежатиме продуктивність підлеглих, виконання своїх функцій та 

досягнення поставлених завдань. До індивідуальних характеристик керівника відносять: 

відповідальність, педантичність, стресостійкість, комунікабельність, рішучість, надійність, 

здатність йти на обґрунтований ризик, здатність максимально використовувати потенціал підлеглих 

шляхом їхнього розміщення і мотивації. Окремо потрібно висвітлити такі характеристики керівника 

як: інтелект – це якість людини, що характеризує розумові здібності, здатність і бажання до 

розвитку; лідерство – здатність людини бути авторитетом та здійснювати вплив на інших. Зазвичай 

лідери наділені такими якостями: безперервне самовдосконалення, оптимізм, раціоналізм, 

самокритичність, толерантність, пунктуальність. 

Комунікативний процес – це передача інформації вербальною мовою. Він є дуже важливий 

оскільки через комунікацію працівники можуть подружитись або ділитись досвідом один з одним. 

Через комунікативний процес керівник доносить інформацію працівникам, підбадьорює, заспокоює 

підлеглих. 

Потреби та мотивації працівників мають пряму залежність між собою, тому що мотивувати 

підлеглих можна тільки через виконання їх потреб. Потреби працівників поділяються на два типи: 

матеріальні і нематеріальні. Матеріальні потреби це насамперед: заробітня платня, надбавки, премії 

та різні грошові винагороди. Нематеріальні потреби: видання різних грамот та дипломів, 

присвоєння різних посад(типу найкращий працівник місяця), знаки уваги (типу похвали, зауважень 

про позитивний результат роботи.). Якщо задовільняти потреби підлеглих котрі добре виконують 

свою роботу та функції, то вони будуть старатися щоб задовільнити більше власних потреб, через 

це і зросте їхня продуктивність. 

Причини стресів та управління ними. Стрес – це психологічний процес пристосування до такого 

стану організму, спрямований на його самозбереження і адаптацію до ситуації. Стрес в малих 

розмірах – корисний, він збільшує продуктивність людини. Розрізняють стреси: фізіологічний - 

викликаний зайвими фізичними навантаженнями; психологічний - викликаний складними 

відносинами між індивідами; інформаційний - викликаний надлишком, нестачею важливої 

інформації; управлінський - викликаний високою відповідальністю; емоційний - викликаний 

зайвими емоційними навантаженнями. До основних джерел стресовий ситуацій можна віднести: 

особливості трудового процесу; положення індивіда в організації; службові конфлікти; труднощі 

щодо узгодження сімейних та службових відносин. Для управління стресом потрібно детально 

вивчити та проаналізувати ситуацію, виявити фактори і визначити які з них піддаються впливу. 

Основні психологічні способи управління стресами: вольовий контроль за станом свого організму 

на основі навчання відповідним методам; свідома зміна процесів сприйняття й оцінки ситуації; 

емоційно-психологічна розрядка; зміна позиції щодо проблеми. 

Клімат у трудовому колективі – це одне з основних завдань управління персоналом, зокрема 

керівників. Згуртованість визначається ціннісною та цільовою мотивацією, тому що колектив у 

даному контексті визначається як організм і він може успішно функціонувати коли у нього одна 

мета. Згуртований колектив виникає з часом, але він окупить всі затрачені сили і кошти сповна. 
 

1 Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. 

– Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с. 2. [Електронний ресурс] // Режим доступу: ru.osvita.ua/vnz/reports 

/management/13958/   
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Круп’як Н.Р. 

ст. гр. МЕ – 44 

Науковий керівник – ст. викл. Винничук Р. О. 

 

ВПЛИВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Для досягнення успіху керівникам організацій будь-якого рівня необхідно постійно підвищувати 

ефективність – власну і своїх підлеглих. Досягнути цього можна за допомогою управління часом - 

тайм-менеджменту. Його філософія полягає не в тому, щоб працювати якомога більше, а в тому, 

щоб успішно справлятися з усіма професійними і особистими завданнями, все встигати і таким 

чином робити своє життя гармонійним [1, c.5-6].  

Широкої світової практики здобули, зокрема, такі технології ефективного використання часу як 

система Франкліна, принцип Ейзенхауера, принцип Парето (20% діяльності призводить до 80% 

бажаного результату), «АВС-аналіз» [2, c.34].  

Для півищення ефективності роботи менеджера у відділі управління персоналом пропонуємо 

застосування найпростішого, але дуже ефективного методу, а саме складання списку справ на кожен 

день. Робота з із переліком запланованих справ збільшать продуктивність на 25 %. Отже, для 

створення такого списку слід дотримуватись таких порад: 

1) Формування списку справ на наступний день. Це сприятимеефективному початку та 

продуктивному проведенні робочого дня. 

2) Розташування справ у порядку пріоритетності. Процедура визначення пріоритетності справ 

див. на рис. 1. 

 
Рис. 1. Визначення пріоритетності справ 

 *авторська розробка 

Визначати пріоритетність справ також можна за ABC-аналізом. Так, задача, відзначена буквою 

А, вказує на найважливішу справу з найсерйознішими наслідками у разі невиконання. Головне 

правило методу полягає в тому, щоб не братися за справу B, поки не виконана задача А, а за справу 

C, поки відкрита задача Б, і т.д. Для розстановки пріоритетів в кожній групі задач, використовуйте 

цифри, які вказуватимуть на послідовність виконання справ [3, c. 56]. 

3) Спочатку виконати справи, які займуть до 15 хвилин. (Наприклад, відправити листа з 

важливою інформацією, попередити працівника про суттєву зміну обставин роботи тощо.)  

4) Справи, які виконані викреслювати. Це дасть Вам відчуття задоволеності своєю роботою, 

додасть ентузіазму і зарядить енергією. 

5) Якщо появляються нові справи, то додайте їх у список. 

6) Незавершені перенесіть у список на наступний день. 

7) Напишіть список на наступний день.  

Також я пропоную такі рекомендації щодо виконання запланованих робіт у списку ваших справ: 

1) Ваш робочий стіл повинен бути завжди чистим. Виробіть звичку своєчасно розбирати папери, 
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викидаючи непотрібні, і працювати за чистим столом. Доведено, що до 30% робочого часу 

витрачається на пошуки потрібної паперу 

2) Здійснюйте періодичну «розчистку завалів». Рівень хаосу не повинен виходити за межі 

розумного. Для цього необхідно регулярно розчищати завали на робочому столі, в поштовій 

скриньці комп’ютера і т. д. з визначеною періодичністю.  

3) Дотримуватись принципу рівноваги: співвідношення кількість часу вдома і якість часу на 

роботі.  

 

1. Архангельський Г.А. Организация времени. От личной эффективности до развития фирмы. 

– СПб.: Питер. – 2008. – 448с. 2. Вронский, А.И. Как управлять своим временем. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007, – 224 с. 3. Горбачев, А.Г. Тайм-менеджмент. Время руководителя: 24+2. – М.:ДМК-

пресс, 2007. – 128 с. 

 

 

Кухар О. 

ст. гр. МЕ -34, 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Струтинська Л.Р. 

 

«СОНІ», ЯК ПРИКЛАД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЯПОНСЬКОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Усім добре відомо, що організоване управління компанією - запорука її успішної діяльності. 

Існують різні школи менеджменту: американська, європейська, японська. У кожної з них свої 

особливості, пов'язані з національними традиціями країни. Так, наприклад, певні труднощі виникли 

при спробі експорту японського менеджменту за кордон. Настільки природний для службовців цієї 

країни дух фірми - сім'ї, коли японські менеджери цікавляться у своїх підопічних подробицями 

їхнього життя, що виходить за рамки службових обов'язків, європейці і американці, що стали 

співробітниками закордонних філій японських фірм, сприйняли як втручання у приватне життя. 

Приклад тому "Соні", що вважається символом японської електроніки та лідером серед 

японських корпорацій у сфері міжнародної активності. У всьому світі в компанії "Соні" працюють 

120 000 чоловік, з яких 55% - не японці. Це максимальний показник серед японських компаній. 

"Соні" виділяється і своєю інноваційною діяльністю: з її ім'ям пов'язані винаходи, "перевернули" 

світ побутової електроніки. Мова йде про створення відеомагнітофона, системи цифрового запису 

звуку та ін. 

Фахівці вважають, що одна з основних причин успіхів "Соні" - особлива стратегія менеджменту. 

Зберігши все краще, що властиво японській системі, наприклад, гарантії зайнятості, вона 

спробувала увібрати в себе все найбільш цінне з західної моделі. 

Так, офіційно, одним з основних критеріїв оцінки працівників в компанії "Соні" є творча віддача. 

Більшість менеджерів в закордонних філіях "Соні" - місцеві фахівці. В Азії та Росії філії та 

представництва цієї фірми очолюють японці, але це розглядається як тимчасове явище. "Соні" не 

тільки направляє своїх представників у філії, але і запрошує в свою штаб-квартиру фахівців з інших 

країн, причому на відповідальні посади. Зараз там працюють 40 таких експертів. 

Повага до індивідуальності - одна зі складових ідеології менеджменту "Соні". У компанії 

вважають, що переробляти іноземних службовців на свій лад, щонайменше, нераціонально. Начебто 

очевидний факт, але інші фірми сприймають його з великим трудом. 

Ще одне цікаве нововведення, яке першою стала впроваджувати "Соні", - це визначення для 

кожного працівника найбільш придатною для нього сфери застосування, з урахуванням його 

інтересів, здібностей і нахилів. На практиці це виглядає так. Кадровий департамент "Соні" 

розповсюджує інформацію по всіх вакантних місцях у філіях фірми за кордоном. І будь-який 

співробітник фірми, незалежно від його нинішнього стану, віку та місця перебування може подати 

заявку на участь у конкурсі. Конкурс зазвичай проходить ввечері або у вихідні дні, щоб начальство 

претендента не дізналося про прагнення свого підлеглого поміняти місце роботи. Якщо людина не 

проходить за конкурсом, це ніяк не позначається на його подальшій службі, якщо проходить, то 

отримує місце, на яке претендував. Щоб заповнити його відхід з колишньої посади, оголошується 

новий конкурс.  
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Довічного найму в його класичному вигляді теж немає: якщо працівник працює погано, то його 

кілька разів попереджають, а потім звільняють.  

Зазвичай догляд співробітника з компанії означає його повну ізоляцію від колишніх колег, 

розрив з ним всіх дружніх зв'язків. Само собою зрозуміло, що повернутися назад вже не може. 

Покинувши ж "Соні" можуть вільно спілкуватися зі своїми колишніми товаришами. Були 

прецеденти, коли, приймаючи пропозиції інших фірм, співробітники через якийсь час поверталися, 

і їх брали на посади не нижче тих, які вони займали в цій фірмі раніше.  

Разом з тим, всі позитивні риси японського менеджменту, такі, як орієнтація на команду, 

взаємодопомога, гнучкість, неформальні визначення рамок обов'язків і роботи, взаємозамінності в 

"Соні" зберігаються. Таке поєднання дозволяє фірмі виступати успішно, прогресивно та на 

передовій як на внутрішньому японському, так і міжнародному ринках. 

 

 

Кушлик І.О. 

ст. гр. МЕ-23 

Науковий керівник - ст. викл. Панас Я.В. 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

За останні 20 років умови ведення підприємницької діяльності в Україні суттєво змінились. 

Зміни законодавчої бази, поступове входження на світовий ринок, дестабілізація економіки держави 

- все це впливає на діяльність як українських, так і закордонних підприємств, що працюють в 

Україні. Проте є й інші недоліки, а саме: потенціал підприємництва не може реалізуватися повною 

мірою в Україні через несприятливе економічне та правове середовище щодо ведення 

підприємницької діяльності. Про це свідчать результати двох впливових міжнародних досліджень - 

Світового банку "Ведення бізнесу - 2010" і "Рейтинг глобальної конкурентоспроможності" 

Всесвітнього економічного форуму. Місце України у рейтинговому дослідженні Міжнародної 

фінансової корпорації "Ведення бізнесу - 2010" у розрізі окремих показників відображено в таблиці 

1 [1]. 

Таблиця 1 

Місце України в рейтингу за показниками ведення бізнесу 

п/п 
Показник Ведення бізнесу 2010, рейтинг 

України 

Ведення бізнесу 2009, рейтинг 

України 

Зміна 

рейтингу 

Ведення бізнесу 142 146 +4 

1 Започаткування бізнесу 134 126 -8 

2 
Дозвільна система у 

будівництві 
181 181 0 

3 Найм робочої сили 83 90 +7 

4 Реєстрація власності 141 144 +3 

5 Доступ до кредитів 30 27 -3 

6 Захист прав інвесторів 109 143 +34 

7 Система оподаткування 181 182 +1 

8 Міжнародна торгівля 139 139 0 

9 
Забезпечення виконання 

контрактів 
43 46 +3 

10 Ліквідація підприємств 150 145 -5 

Особливо негативним явищем стало те, що значна кількість зареєстрованих малих підприємств 

не діє. Це пояснюється тим, що суб'єкти малого підприємництва розвиваються в умовах 

несприятливого інвестиційного клімату, що робить невигідним довгострокові виробничі вкладання 

(потреба малих підприємств у кредитних ресурсах задовольняється не більше ніж на 5-7%). [2]. 

Світова практика розвитку та захисту підприємництва свідчить, що доступним джерелом 

фінансування малого бізнесу є надання урядом гарантій повернення позик у разі 

неплатоспроможності малих підприємств. Це зменшує кредитні ризики і усуває головну перешкоду 

на шляху надання позик суб'єктам малого підприємництва, особливо початківцям малого бізнесу. 

Але для цього необхідні відповідні кредитні ресурси банків. На жаль, кредитні ресурси в Україні 

для малого підприємництва дуже обмежені. Для більшості суб'єктів підприємницької діяльності 
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банківський кредит залишається недоступним через надто високі процентні ставки. Це пояснюється 

тим, що в національній економіці фактично не діє механізм гарантування кредитів. 

З одного боку, державне регулювання підприємництва є занадто обтяжливим, що потребує 

заходів дерегуляції, спрямованих на досягнення європейських стандартів. З іншого - діяльність 

значного прошарку суб'єктів господарювання характеризується низькою соціальною 

відповідальністю; нерідкими є факти ухилення від оподаткування, проведення тіньових операцій та 

виведення капіталу за межі країни. 

Рівень кваліфікації підприємців в Україні є невисоким, що значно ускладнює перспективи його 

інноваційного розвитку. Відсутність спеціальних знань у сфері бізнес-освіти, неефективний 

менеджмент знижують конкурентоспроможність бізнесу, погіршують якість його персоналу. 

Найважливіша роль в усуненні вищезазначених перешкод та забезпечення подальшого розвитку 

підприємництва віддається державі. Державне регулювання підприємництва в Україні потребує не 

тільки підтримки стабільного, поступального його розвитку, а і створення умов для суттєвого 

прискорення темпів його приросту, впровадження інновацій, активізації міжнародних операцій та 

формування конкурентоспроможних вітчизняних підприємств [4]. 

 

1. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : URL : mobile.pidruchniki.com/1652020552798/ekonomika/problemi_perspektivi 

_rozvitku_pidpriyemnitstva_ukrayini – Назва з екрана. 2. «Статистична оцінка діяльності 

підприємств малого бізнесу: проблеми іформаційного забезпечення» А.В. Хмелюк, к. е. н., доцент, 

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. 

Дніпродзержинськ. 3. Удосконалення реєстраційних процедур [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : URL : nadoest.com/pro-stan-ta-perspektivi-v2-stor-5– Назва з екрана. 4. «Підприємництво. 

Проблеми та перспективи його розвитку.» Гой І.В. 

 

 

Лебединська Л.Б. 

ст.гр. МОРм-11 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Струтинська Л. Р. 

 

ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА НА ПРОЦЕС ДІЛОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 

Сьогодні, коли разом з фінансовими ресурсами і можливостями підприємства, на перше місце 

виходить людський капітал, оцінка персоналу, як один з ключових елементів системи управління 

персоналом, одночасно стає її центральною проблемою. Виникають запитання:«Який метод 

вибрати?», «Чи залучати до процесу оцінки зовнішніх експертів?», «Як забезпечити оцінці 

об'єктивність і достовірність?». Отримання потрібної інформації для подальшого її використання 

при прийнятті управлінських рішень та її вірна інтерпретація є першочерговими завданнями оцінки 

персоналу. 

Деякі оцінки не вдаються, оскільки підлеглі не були своєчасно проінформовані про критерії 

належного виконання обов'язків. Інші не досягли успіху через недосконалі форми або процедури і 

суб'єктивну фактичну оцінку виконання обов'язків, наприклад: поблажливий працівник, який 

оцінює може поставити всім підлеглим рейтинг "відмінно", хоча насправді це не відповідає 

дійсності. Деякі проблеми можуть виникнути під час засідань-інтерв'ю із зворотним зв'язком, 

наприклад, через погану комунікацію.  

Для того, щоб зменшити вплив проблем при оцінюванні персоналу, потрібно застосовувати певні 

способи. Серед них є такі: слід усвідомити проблему, і це допоможе уникнути її; необхідно вибрати 

правильний метод оцінки з урахуванням їх переваг і недоліків; потрібно навчити людину, як 

правильно проводити оцінювання.  

Проблеми можуть виникнути на будь-якій стадії процесу оцінювання і потрібно їх випереджати. 

Основні з них, які слід уникати при оцінюванні працівників наведено у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Проблеми, які можуть виникнути при оцінюванні працівників 

Проблема Пояснення 

Недостатність норм Без норм неможливо об'єктивно оцінити результати, можливі тільки суб'єктивні 

припущення і здогадки. 

Недоречність або 

суб'єктивність норм 

Норми встановлюють на основі аналізу продуктивності, щоб відслідковувати відношення 

до роботи. 

Поганий вимір 

обов'язків 

Для об'єктивного порівняння результатів діяльності потрібні вимірні норми, за допомогою 

яких можна кількісно оцінити інтенсивність праці. 

Помилки в рейтингах Включають пристрасть або упередження в оцінці, ефект "ореолу", постійну помилку, 

загальну тенденцію і страх конфронтації 

Поганий зворотній 

зв'язок з працюючим 

Норми і рейтинги повинні бути доведені до відома працівника для того, щоб оцінка 

виконання обов'язків була ефективною. 

Негативна комунікація Процесу оцінювання заважає негативна комунікація, наприклад негнучкість, оборонна 

позиція, не розвивався підхід до оцінюваного. 

Невикористання оцінок Якщо в процесі прийняття рішень з персоналу та його розвитку оцінки не 

використовуються, це зводить нанівець первинну мету оцінювання. Застосування 

комплексного зваженого критерію і часті оцінки також породжують проблеми. 

Для успішного проведення ділового оцінювання працівників необхідно дотримуватись таких 

правил: 

1. Універсальність оцінки. Необхідно створити в організації єдину систему оцінки, як для нового 

персоналу, так і для вже працюючих співробітників.  

2. Встановлення стандартів і норм оцінки. Необхідно з'ясувати секрет успіху при роботі на 

кожній посаді і активно проводити його в життя.  

3. Вибір методів оцінки. Для того щоб правильно оцінити роботу співробітників, просто 

необхідно мати в своєму арсеналі методи, які є легкі в застосуванні і точно характеризують оцінку. 

 

1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом. 2-ге видання. 

Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2003. – 502 с. 2. Оценка персонала [Электронный 

ресурс] / Интернет-ресурс. – Режим доступа: activebisgroup.com.ua/articles/advices_to_ 

employers/ranking/ 

 

 

Лопушанська Ю.В. 

ст. гр. МЕ-35 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Струтинська Л. Р. 

 

КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Актуальність теми. Серед багатьох практичних проблем менеджменту виробничих організацій в 

останні роки особливого значення набувала проблема ефективного управління персоналом. Часто 

управлінці, які не можуть зосередитися або володіти собою в конфліктній ситуації, встати на 

об’єктивну позицію, самі інстинктивно намагаються або запобігти конфлікту або відкласти його, 

що не дає повного вирішення проблем у діловому колективі. Конфлікт – це зіткнення протилежно 

направлених дій працівників, які зумовлені розбіжністю інтересів, цінностей та норм поведінки.  

Багато вчених розглядали проблеми виникнення конфліктів. Так, Т. Парсонс, Е. Дюркгейм, Е. 

Мейо наголошують на стійкості й стабільності суспільства, вважаючи конфлікт тільки певним 

відхиленням,"хворобою" людських стосунків. Натомість К. Маркс, М. Вебер, В. Парето, 

Р. Дарендорф розглядають конфлікт як необхідний чинник у поясненні соціальних процесів і змін. 

Проте й досі це питання залишається відкритим. 

Конфлікти повинні бути в полі зору будь-якого керівника, тому що 50% конфліктів мають мало 

відношення до проблем і протиріч, але саме вони збільшують,"навантажують" і протидіють 

позитивному вирішенню протиріч і вирішенню проблем.  

Конфлікти в колективі можуть відігравати, як негативну так і позитивнуфункції. Основні функції 

конфліктів:  

1) позитивна: розрядка напруження між конфліктуючими сторонами; згуртованість колективу 

організації для протидії зовнішнім ворогам; стимулювання до змін і розвитку; зняття синдрому 
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покори у підлеглих; 

2) негативна: великі емоційні і матеріальні витрати на участь у конфлік-ті; звільнення 

співробітників, зниження дисципліни, погіршення соціально – психологічного клімату в колективі; 

надмірне захоплення процесом конфліктної взаємодії, яке шкодить роботі; після завершення 

конфлікту – зменшення міри співробітництва між частиною працівників; важке відновлення ділових 

відносин.  

Роль конфлікту залежить від того, наскільки ефективно ним управляють. Щоб управляти 

конфліктом, необхідно розуміти причини виникненняконфліктноїситуації. Саме конфлікти 

дозволяють перевірити на міцність управлінську команду іпринципи корпоративної культури в 

організації, цінності колективу і керівника, показують "щире обличчя" кожної людини чи соціальної 

групи.  

 Стратегічно виграє та організація, де до конфліктів відносяться спокійно і професійно. Більш 

того, якщо організація, реалізує інноваційні програми, то управлінськийперсонал, у першу чергу, 

повинний бути навчений технологіям управління івирішення конфліктів. Способи управління 

конфліктною ситуацією можна розділити на дві категорій: структурні і міжособистісні. Керівникам 

не слід вважати причиною конфліктних ситуацій просте розходження в характерах. Конфлікт 

означає незгоду сторін, при якому одна сторона намагається домогтися прийняття своїх поглядів і 

перешкодити іншій стороні зробити те ж саме.  

Потрібно управляти розвитком і розв’язанням конфліктів, належним чином діагностуючи 

динаміку розвитку конфлікту і виробляючи стратегію дій у конфліктній взаємодії. Потенційні 

причини конфлікту - спільно використовувані ресурси, взаємозалежність завдань, розходження з 

метою, розходження в сприйняттях і цінностях, розходження в стилі поводження і біографіях 

людей, а також погана комунікація. Дотримання певних рекомендацій допоможе конфліктуючим 

сторонам запобігти конфліктні ситуації, а якщо вони відбулися, то знайти оптимальний вихід з 

конфлікту [3]. 

У свідомості людей конфлікт найчастіше ототожнюється з агресією, суперечками, ворожістю, 

війною та ін. Раніше була поширеною думка, що він є небажаним явищем і його необхідно негайно 

вирішувати. Сучасні ж погляди на конфлікти в організаціях зазнали суттєвих змін. Якщо конфлікт 

є конструктивним, спрямованим на вирішення проблем організації, то його потрібно вміло 

використати для поліпшення ситуації [1, с. 183]. 

 

1. Гришина Н.В. Психологія конфлікту. -Навчальний К.: Либідь, 2000. – 258с. 2. Кравченко О.П. 

Погляд конфліктолога на онтосинтез конфлікту./ С.103-112. 3. Михайлова Л.І. Управління 

персоналом. Навчальний посібник. – К.:, 2007. – 248 с. 4. Сочинська – Сибірцева І.М Роль креативних 

методів в системі управління конфліктнимиситуаціями Наукові праці КНТУ Економічні науки, 

2009, вип. 150 c. 

 

 

Марак О. 

ст.гр.МЕ-23 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Мороз Л.І. 

 

ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗДІБНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Організації, які досягають успіху, відрізняються від протилежних їм головним чином тим, що 

мають більш динамічне та ефективне керівництво. Під керівництвом, з точки зору власника, 

розуміється чи то індивід, чи то група, або процес, який володіє індивідуальними особливостями 

способу управління організацією. До слів керівник, керівництво часто відносять таке поняття як 

лідерство.  

Лідерство - це здатність особи за рахунок особистих якостей здійснювати вплив на поведінку 

окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації. 

Дуайт Ейзенхауер писав: "Лідерство - це мистецтво заставляти інших робити те, що ти хочеш, і 

так, щоб вони думали, що самі хочуть робити це".  

Науковими дослідженнями визначено три основних теоретичних підходи до розуміння 
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лідерства: харизматичний підхід; ситуаційний підхід; синтетичний підхід.  

Серед якостей і рис керівника, що досягає успіху слід виділити наступні: психологічні, 

інтелектуальні, професійні, соціальні.  

Основні управлінські здібності в організації: здатність до ціле установлення; здатність до 

прогнозування; здатність до планування; здатність до прийняття управлінських рішень; 

комунікативні здібності; мотивуючі здібності; здатності контролю.  

Необхідно відзначити і ще дві - також інтегративні здатності, хоча і не мають чіткого визначення, 

але украй важливі з практичної точки зору і розглянуті звичайно як цілком самостійні. Перша 

лежить в основі реалізації кадрових функцій керування і звичайно - метафорично - позначається як 

«здатність розбиратися в людях», здатність підбирати кадри. Друга забезпечує ефективну 

реалізацію системи виробничо-технологічних функцій керування і позначається найчастіше 

поняттям професійної компетентності керівника. 

Досліджуючи лідерство та управлінські здібності слід згадати Стіва Джобса. Оскільки його 

називають найкращим керівником останнього століття. Це людина, яка довела, що змінити світ 

можливо, варто лише захотіти. Уроки життя від Стіва Джобса мотивують рухатись вперед, не стояти 

на місці та досягати нових висот. Наведемо декілька найважливішиш порад Ст.Джобса: 

1. Найвдаліші інновації виникають на перетині мистецтва та науки. 

2. Неможливо створити майбутнє за допомогою фокус-групи. 

3. Ніколи не бійтесь проблем. 

4. «Ви не можете з’єднувати точки дивлячись уперед; ви можете з’єднувати їх тільки дивлячись 

назад» 

5. Прислухайтеся до внутрішнього голосу. 

6. Вимагайте більшого від себе і від інших. 

7. Не старайтеся бути правими. Старайтеся досягти успіху. 

8. Оточуйте себе талантами. 

9. Залишайтеся голодними. Залишайтесь безрозсудними. 

10. Все можливо, якщо ви багато працюєте, тому що у вас є рішучість і бачення. 

Якщо ми засвоїмо уроки життя Стіва Джобса, ми ще більше наблизимося до того, щоб прожити 

таке особливе життя. 

 

 

Микитчак В.М. 

група МЕ-32 

Науковий керівник – ст. викл. Винничук Р. О. 

 

НЕМАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРАЦІ 

 

В сучасних умовах розвитку суспільства для досягнення стратегічних цілей підприємства, для 

ефективності діяльності господарюючого суб’єкта – застосування методів мотивації персоналу є 

вкрай важливим. Слід зазначити, що стосовно до індивідуума, на думку Р. Дафта, під мотивацією 

слід розуміти сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до 

діяльності, задають її межі та форми, а також направляють працівника на досягнення цілей. 

На сучасному етапі розвитку України процес мотивації здійснюється лише за допомогою 

матеріальних методів, основним мотивуючим фактором, на думку виробників, для працівників є 

отримання гарантованої заробітної плати. Однак, для України нематеріальне стимулювання набуває 

особливої актуальності, оскільки національні підприємства часто діють в умовах обмежених 

ресурсів, тому головна мета менеджерів не тільки втримати цінні кадри при поточному рівні 

заробітної плати, але і мотивувати їх на більш продуктивну роботу[1, c. 402-404]. 

Для ефективного функціонування системи мотивації на підприємстві при її формуванні слід 

враховувати фундаментальні наукові підходи до моделей, методів, функцій та інших елементів 

аналізованої системи. Так, в якості основи для створення моделі мотивації на підприємстві можна 

розглядати теорію ієрархії потреб А. Маслоу [2, c. 101], згідно з якою успіх спонукання працівників 



Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування 

359 

до продуктивної праці залежить від того, наскільки повно враховані актуальні потреби людини, зве-

дені вченим у ієрархію: фізіологічні потреби, потреба в безпеці і захисті, в належності до певної 

соціальної групи, причетності, підтримці, потреба в повазі і визнанні, а також в самовираженні. 

Беручи до уваги положення А.Маслоу про те, що потреби у людини проявляються в певній 

послідовності, слід відзначити, що в сучасній науці управління персоналом, задоволення потреб 

працівників здійснюється без врахування даної послідовності, так як кожен працівник має власну 

систему цінностей, яка визначає унікальний набір і співвідношення мотивуючих факторів. Саме 

тому основою сучасних теорій мотивації персоналу є наявність таких характеристик, які дозволили 

б кожному працівникові отримувати задоволення по всіх категоріям потреб, зазначеним у теорії А. 

Маслоу [3, c. 159]. 

На жаль, в Україні тривалий час використовувалась єдина мотиваційна модель «батога і 

пряника». Вона залишалась стандартизованою і незмінною, а будь яке відхилення від стандартів 

вважалося порушенням існуючих нормативних законодавчих актів, в сучасних умовах 

господарювання необхідно сформувати новий механізм мотивації праці, який би враховував усі 

потреби працівника в процесі його трудової діяльності. Однак, при формуванні нової системи упра-

вління персоналом, і зокрема, при формуванні системи нематеріального стимулювання в Україні, 

можуть виникнути певні труднощі [4, с.112]. 

Виходячи з цього, на даному етапі розвитку українського суспільства, мотивація трудової 

діяльності не може бути дієвою без застосування сучасних нематеріальних заходів та методів 

стимулювання персоналу, які дозволяли б задовольняти всі потреби працівника. Тому, з метою 

підвищення ефективності нематеріального стимулювання персоналу в Україні, вважаю за доцільне 

проаналізувати і виявити можливості застосування досягнень у сфері управління і стимулювання 

трудової діяльності таких країн як США, Японія, країн Західної Європи: створення довірчих 

відносин між керівником і підлеглими, розвиток у працівника індивідуалізму, teambuilding і мо-

ральне заохочення, залучення працівників у різні виробничі гуртки та рухи і т. д. 

 

1. Ричард Л. Дафт. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. – Спб.: «Питер», 2007. – 403 с. 2. Маслоу 

А.Х. Мотивация и личность / А.Х. Маслоу– Спб. «Питер», 2008. – 352 с. 3. Дряхлов Н.И. 

Эффективность деятельности сотрудников и их вознаграждение на Западе / Н.И. Дряхлов, 

Е.А.Куприянов // Социологические исследования. – 2002. - №12. – С.1-12. 4. Декалюк О.В. 

Діагностика проблеммотивації персоналу у міжнародних компаніях в сучасних умовах 

господарювання / О.В. Декалюк, Л.В. Песченюк // Віс. Хмельницького нац. ун. – 2010. - №1. –С.112-

114. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ 

 

Персонал як певна сукупність працівників підприємства становить ресурс, який залучається для 

здійснення господарської діяльності. Ефективність роботи персоналу, полягає в досягненні 

підприємством максимальних результатів при використанні наявної кількості працівників певних 

професій, тобто ефективність роботи персоналу як будь яка ефективність - максимальні результати 

за мінімальних витрат. Для того, щоб зробити висновки щодо ефективності роботи потрібно зробити 

аналіз ефективності. Хоча ефективність роботи людей визначити досить важко через те, що ця 

робота не завжди приносить кінцевий результат, який ми вже можемо чітко оцінити. Проте існують 

певні критерії оцінки. Це об'єктивні і суб'єктивні критерії. В першу чергу до суб'єктивних можна 

віднести розмір заробітної плати, тобто це оцінка ефективності працівника його роботодавцем або 

менеджером. Також до суб'єктивних віднесемо: думка лінійних менеджерів щодо ефективності 

відділу, задоволеність (незадоволеність) клієнтів, оцінка якості послуг, що надаються відділом 

персоналу іншим підрозділам фірми та інші. Найчастіше ці критерії оцінюються в певних балах. 

Щодо об'єктивних критеріїв оцінювання, то вони найчастіше оцінюють ефективність персоналу в 
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чітких одиницях, які можуть побудувати приблизну картину ефективності роботи. До них можна 

віднести: рівень виконання стратегічних планів; позитивні дії по досягненню цілей організацій; 

середній час виконання завдань, замовлень, вимог; співвідношення витрат відділу та чисельності 

обслуговуючого персоналу та інші. 

Ефективність роботи персоналу дуже важко правильно визначити у відносних величинах, але 

для порівняння однотипних працівників можна використати формулу:  

Е=(Р-В)/Т, 

де Е - ефективність роботи, Р - грошовий еквівалент результату роботи працівника або групи або 

групи працівників, В - витрати на утримання працівника або групи працівників, Т - час. 

Тобто за рахунок даної формули ми зможемо порівняти який з кількох однотипних працівників 

працює найефективніше.  

Ефективність складається з трьох основних складових - це мотивація, особисті здібності 

працівника, умови праці. Якщо одна з цих трьох складових не значна, або відсутня, то про 

ефективну роботу можна забути. Щоб досягти максимальної ефективності потрібно розвивати цю 

кожну складову. Методів для цього є безліч, від підняття заробітної плати до покращення умов 

праці.  

Проте, один з найефективніших та відносно не дорогих методі це є team building. Цей метод 

доцільно використовувати тоді, коли колектив працівників працює на один спільний результат. 

Тімбілдінг - це спеціально розроблені заходи, спрямовані на згуртування колективу, формування 

сильної команди, успішно досягає будь-яких поставлених цілей. Тімбілдінг - це і проведення 

корпоративів, і спільний активний відпочинок на природі, і психологічні ігри, які моделюють життя 

всередині колективу і направляють його на спільну ефективну діяльність. Наприклад, існує 

колектив з 10 людей з ЗП по 1 000$, який спільно виконує певне завдання. Якщо збільшити ЗП на 

10%, то працівникам додасться мотивація до роботи, проте розуміння один одного не виникне. А 

якщо кожного місяця витрачати по 1 000$ на створення команди в колективі, то для працівників 

збільшиться і мотивація і командний дух, який сприяє ефективній роботі. 

Таким чином ефективність роботи персоналу – це критерій успішного функціонування 

підприємства за допомогою якого можна покращити його економічні показники. 
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МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ЕКОНОМІЧНА 

КОНЦЕПЦІЯ ГЕНРІ ФОРДА 

 

Управління персоналом - це мистецтво поведінки з людьми. Для досягнення успіху слід 

відповідально віднестися до кожного працівника та забезпечити усі умови для якісної праці та 

вчасного виконання поставлених завдань. Варто відзначити що організація є 

конкурентоспроможною якщо продукція чи послуги які надає підприємство виконанні на високому 

рівні задля задоволення потреб споживачів.  

Найбільш чітко та розумно у свій час до цього питання підійшов Генрі Форди. Саме він 

перевернув на той час ідеологію про те що, автомобіль це не розкіш, а засіб пересування та особливу 

увагу приділив системі управління персоналом.  

Суть фордовської етики можна сформулювати наступними тезами: 

1. Торговці і постачальники розглядаються як партнери  

2. У справі соціальної і суспільної ролі немає компромісів  

3. Участь співробітників у справі і прибутку є невід’ємною складовою роботи організації 

4. Якість передусім 

5. Постійне вдосконалення є запорукою успіху;  

Генрі Форд, вважав, що щастя і добробут добуваються тільки чесною роботою і що в цьому 

полягає етичний здоровий людський глузд. Уся прибутковість повинна вийти в результаті роботи 

усіх без винятку працівників. Власне про це йдеться у наступній тезі Форда. Часто на підприємствах 
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ми зтикаємося із нерівність у колективі. Працівники вищої ланки абсолютно не звертають увагу на 

думку своїх підлеглих, бо вважають їх невдахами, які так і нічого не досягли в житті та й до кінця 

своїх літ працюватимуть на одній посаді. Але вони зовсім не зауважують, що їхня зарплата, їхнє 

розкішне життя, це все важка щоденна праця саме тих «невдах», які працюють зранку до ночі. Саме 

Генрі Форд вважав своїх працівників скарбом, він наймав на роботу не завжди кваліфікованих 

працівників, проте це були люди із великим бажанням працювати та були віддані своїй роботі. 

Що він робив? Все дуже просто. Він підняв мінімальну оплату праці на своїх заводах в 5 разів у 

порівнянні з іншими галузями американської економіки. Щоб зрозуміти, наскільки висока була ця 

мінімальна оплата праці, наведемо простий приклад. Будь-який співробітник, тільки вступивши до 

Г.Форда на роботу і отримавши всього лише мінімальну оплату праці в 1914-1916 р.р., міг за 3 місяці 

роботи придбати його знаменитий автомобіль моделі «T». Одночасно з підвищенням оплати праці 

він скоротив робочий день з десяти до восьми годин, а робочий тиждень до 48 робочих годин.  

Також важливим є якість. Так у своїй книзі «Моє життя мої досягнення» Форд говорив про те, 

що після продажу автомобілів виробник тільки вступив у відносини із покупцем. Продаж 

автомобіля це рекомендація. Якщо машина погано служить покупцеві, то для виробника краще 

ніколи не мати такої рекомендації, тому що в цьому випадку він придбав найбільш невигідну з усіх 

рекламу - незадоволеного покупця. 

Постійне вдосконалення є запорукою успіху! Нам не потрібно боятися майбутнього і не 

ставитися шанобливо до минулого. Генрі Форд казав: «Хто боїться майбутнього, тобто невдаха, той 

сам обмежує коло своєї діяльності». Минуле корисне тільки в тому відношенні, що вказує нам 

шляхи і засоби до розвитку. 

Якщо людина, що займається бізнесом, володіє потрібними знаннями і думає головою, то успіх 

йому забезпечений.  
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ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Тема розвитку персоналу є доволі актуальною у сучасному світі. Адже сьогодні для забезпечення 

стабільного функціонування підприємств та організацій, необхідно переосмислити 

загальноприйняті методи ведення господарської діяльності, впроваджувати нові ідеї, бути 

креативним і готовим до змін зовнішнього середовища. 

Конкурентоспроможність кадрів досягається лише за умов постійного поглиблення знань, умінь, 

навичок, сприятливого соціально-психологічного клімату, відповідних умов праці. 

Конкурентоспроможність персоналу можна визначити як результат його розвитку, котрий 

досягається через застосування комплексу заходів, що охоплює професійне навчання, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, а також планування кар’єри персоналу організації. 

В далекому минулому людський ресурс, як фактор виробництва не ставився на перше місце, адже 

людей здебільшого сприймали як робочу силу для виконання різноманітної фізичної праці. Проте 

сучасний етап науково-технічної революції якісно змінив роль людини у виробництві, 

перетворивши її у вирішальний фактор. Так, сьогодні в США витрати на професійне навчання 

кадрів перевищують 100 млрд. доларів. Близько 76% корпорацій з чисельністю персоналу понад 500 

осіб мають програми підготовки та перепідготовки. Понад 85 % японських менеджерів на перше 

місце серед своїх завдань ставлять розвиток людських ресурсів, тоді як впровадження нових 

технологій – 45 %, а просування на нові ринки - близько 20 %. Витрати на підвищення професійного 

рівня персоналу слід розглядати як інвестиції та неодмінну складову довгострокової економічної та 

конкурентної діяльності підприємства.  

Прикладом всесвітньо відомих підприємств які вкладають у розвиток персоналу великі кошти і 

«пожинають плоди» від такого роду діяльності можуть слугувати такі американські корпорації як 

«Форд» та «Крайслер». Дані про витрати на професійно-технічну підготовку кадрів у цих 

організаціях, та у деяких розвинутих країнах, наведено у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Витрати на професійно-технічну підготовку персоналу в розвинутих країнах та 

всесвітньовідомих корпораціях 

№ Назва під-ства п Частка витрат 

1. «Форд» 25 % від власних капіталовкладень 

2. «Крайслер» 35 % від власних капіталовкладень 

3. «Дженерал Електрік» 100 млн. дол. 

 Назва країни Частка витрат 

1. Великобританія  3,6 % від ВВП 

2. Франція  3 % від фонду заробітної плати 

3. Україна 1-2 % від фонду заробітної плати 

Наразі лише 11% облікової кількості штатних працівників охоплюються системою професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. Також слід сказати й про 

періодичність професійного навчання працівників, яка в Україні становить у середньому 11 років, 

тоді як у більш розвинених країнах - не більше 3-х років, а в Японії ще менше – 1-1,5 року 

 В Україні роботодавці віддають перевагу професійній підготовці на виробництві. Дана форма є 

ефективною для формування знань, умінь, навичок, які необхідні для виконання поточних завдань 

в процесі виробництва, а також зміст навчання можна направити на потреби конкретної організації. 

Однак є й певні недоліки, а саме – навчання на робочому місці в більшості випадків не надає 

принципово нових знань. Щодо підвищення кваліфікації варто додати – підприємства, які 

традиційно залучають працівників високого кваліфікаційного рівня віддають перевагу формі 

навчання – поза робочим місцем, у навчальних закладах різних типів. Зокрема, у сфері державного 

управління питома вага зазначеної категорії (поза робочим місцем) навчених становила – 81,6 %, в 

охороні здоров’я та соціальної допомоги – 93,1 %, освіти – 90,5 %. На робочому місці переважно 

підвищували кваліфікацію працівники, зайняті у промисловості - 79,2 % усіх навчених на 

виробництві. 

Отож, як висновок, можемо стверджувати, що рівень обсягів професійної підготовки персоналу 

в Україні є недостатнім, про що свідчить наведений вище аналіз. А це в свою чергу не дозволяє 

піднятись конкурентоспроможності вітчизняної робочої сили на вищий рівень. 

  

1.  studentbooks.com.ua/content/view/319/39/1/2/; 2. econ-house.ru/ekonomichna-teorija/7/259-

mobilnist-robocho%D1%97-sili-na-rinku-praci; 3. pidruchniki.com/15660721/ menedzhment /rozvitok 

_personalu. 

 

 

Олексик Р.Р. 

ст. гр. МЕ-44 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Струтинська Л.Р.  

  

“HEADHUNTING” ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Потребу в персоналі підприємство задовольняє в процесі залучення і створення резерву 

працівників для заняття вакантних посад. 

Виділяють такі джерела набору персоналу: 

• внутрішні (у межах підприємства); 

• зовнішні (за межами підприємства). 

До зовнішніх методів залучення персоналу відноситься зокрема переманювання працівників, 

послуга називається “headhunting”. 

 “Headhunting” – це спосіб пошуку кандидатів на вакансії середньої (ключового спеціаліста) та 

вищої ланки. У перекладі з англійської це означає “полювання за головами”.  
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Таблиця 1 

Характеристика методів вербування працівників  

з різними мотивами 

Мотиви 

працівника 

Методи вербування Якості працівника 
“П

р
о

ф
ес

ія
” 1.Звернути увагу і змусити задуматися працівника над 

негативними аспектами, які існують в роботі на його 

нинішньому підприємстві.  

2.Показати ті привабливі сторони роботи, які його очікують 

у вашій компанії. 

1.Прагматичні і розважливі 

кар’єристи. 

2.Прагне постійного вдосконалення. 

3.Прагне через роботу задовольнити свої 

професійні амбіції. 

“Т
в
о

р
ч

іс
ть

” 

1.Марно вести переговори з працівником в період 

«творчого підйому», коли він захоплений цікавою роботою. 

2. Зручним моментом для переговорів є період «творчого 

спаду», коли працівник переживає депресію, нудьгує без 

цікавої роботи.  

У всьому іншому методи вербування працівників з мотивом 

«Творчість» та мотивом «Професія» збігаються. 

1.Націлений на певну за своїм характером 

діяльність, що дозволяє йому проявити 

ініціативу, уяву,винахідливість і 

реалізувати через роботу свої творчі 

амбіції. 

2.Зберігають високу лояльність до свого 

роботодавця 

“В
л
ад

а”
 

1. Найбажаніша для працівника з мотивом «Влада» є посада 

першого керівника з необмеженими повноваженнями. 

2. Велике значення працівники з мотивом «Влада» надають 

атрибутам престижною, високооплачуваною посадою 

(службовий автомобіль, окремий кабінет і т.д.). 

1.Прагне до визначеної за своїм 

характером діяльності, яка зможе дати 

йому офіційні владні повноваження. 

2.Можливість управляти людьми, 

проявляти ініціативу,організаторські 

здібності. 

Залежно від мотивації людини до роботи і шкали його цінностей підбираються методи 

вербування.  

Ці методи погруповані за мотивами працівників: 

 Працівник з мотивом “Професія” 

 Працівник з мотивом “Творчість” 

 Працівник з мотивом “Влада” 

Підібравши відповідних кандидатів, хедхантер представляє їх замовнику і організовує зустрічі з 

тими, хто справив найкраще враження. Ретельно проводяться співбесіди, на яких всебічно 

досліджується особистість кандидата, його ділові можливості та мотивація, перевіряються 

рекомендації. Ймовірність вдалого підбору при такій технології дуже висока. 

 

1. pidruchniki.com/12120124/menedzhment/zaluchennya_personalu; 2. iteam.ru/publications/ human/ 

section_46/article _1922/. 

 

 

Павліш О.В. 

ст. гр. МОРм - 24 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Струтинська Л.Р. 

 

РОЛЬ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 

 

За визначенням американського економіста Марвіна Шоу, група (колектив) - це дві і більше 

особи, які взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа здійснює вплив на конкретних 

людей (працівників) та одночасно знаходиться під впливом інших осіб.  

Вплив керівника на колектив починається з підбору та розподілу кадрів на підприємстві. 

Розподіл кадрів повинен сприяти розкриттю особистих здібностей працівників, забезпечувати 

зростання ефективності сукупної праці всього колективу. Проте, неможна розглядати будь-яку 

управлінську діяльність керівника без детального вивчення його особистих якостей [4, c.10]. 

Інноваційний характер сучасного бізнесу вимагає такого рівня управління персоналом, який 

забезпечував би максимальну реалізацію творчого потенціалу працівників у процесі трудової 

діяльності.  

Ефективне керівництво припускає, що люди спільно координують ресурси, визначають 

завдання, висувають і підтримують ідеї, планують діяльність і так далі. Колективна робота дозволяє 

відкрити нові можливості, колективний підхід — вирішувати проблеми спільно. Тим самим 
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виробляється більше ідей, зростає інноваційна здатність, зменшуються можливості для появи 

стресових ситуацій [3, c.59]. 

Адже, ефективне управління та раціональне використання влади сприяють стабільності та 

порядку вирішення різних проблем, що виникають під час діяльності, а лідерські навички значно 

поліпшують процес управління. 

Керівник – це високоосвічений спеціаліст з великим досвідом, постійно підвищує свій 

професійний і науковий рівень, а лідер здебільшого не намагається зберегти систему, меншою 

мірою, ніж керівник, спирається на загальноприйняті управлінські методи, може нехтувати 

правилами управлінської ієрархії.  

Певні відмінності між лідером та керівником наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Відмінності між лідером та керівником 

Ознаки Лідер Керівник 

статус новатор адміністратор 

методи прийняття рішень надихає доручає 

основа дій бачення – основа дій план – основа дій 

довіра спирається на людей спирається на систему 

ставлення до ініціативи довіряє контролює 

спосіб прийняття рішень перетворює рішення приймає рішення 

характер відносин з підлеглими той, кого обожнюють той, кого шанують 

Для лідера більш важливі соціальні навички, ніж технічні. П.Ф.Друкер з цього приводу 

висловлювався так: «Управління — це вміння робити речі правильно, а лідерство — робити 

правильні речі. Ефективне лідерство не має нічого спільного з вмінням робити промови чи 

подобатися тим, хто вас оточує; лідерство визначається результатами, а не атрибутами». 

Проте в наш час існує і безліч помилкових трактувань щодо визначення даного поняття. 

Пропоную розглянути найпопулярніші з них: 1. Лідерство – рідкісний дар, що дається небагатьом. 

2. Ефективне керівництво базується на контролі, примусі і маніпуляціях. 3. Лідер – людина високої 

посади, рангу, звання, титулу. 4. Хороші лідери мають вищий рівень освіти, ніж інші люди. 

Отже, лідерство є невід’ємною характеристикою успішного керівника, істотно впливає на якість 

керівництва трудовим колективом і навіть на рівень кваліфікації підлеглих працівників. Головною 

властивістю лідерства є здібність керівника до самостійного прийняття рішень, адже тільки лідер 

може взяти відповідальність на себе за прийняті рішення та результати їх виконання.  

 

1. Осадча Н.В. Репутація керівництва у контексті формування репутації підприємства / 

Н.В. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №10. – С. 149-152. 2. Осовська Г.В. 

Основи менеджменту: Навч.посіб. – К.:Кондор, 2003.- С. 301 -302. 3. Левченко З. Культура етикету 

керівника – наука спілкування / З. Левченко // Вісник КІБТ. – 2008. – Вип.1. – С. 59-60. 4. Марцин В.С. 

Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу / В.С. Марцин // 

Економіка АПК.–2009.– №11.–С. 9-11. 

 

 

Позднякова О. 

ст. гр. МЕ-32 

Науковий керівник – ст. викладач Р. О. Винничук 

 

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЇ В МЕЖАХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Існують різні інструменти опису та представлення вимог до працівників і кандидатів на вакантні 

посади. Найбільш поширеними з них, що рекомендуються вченими та практиками до використання 

вітчизняними підприємствами, є: посадова інструкція; карта (модель) компетенцій; кваліфікаційна 

карта; модель робочого місця; професіограма. 

Аналіз джерел інформації [1; 2] дозволив виділити основні види моделей компетенцій світових 

стандартів (базові типи компетенцій): 

Модель SHL (міжнародні стандарти керування - фахівець, менеджер, керівник групи) виділяє 

такі типи компетенцій: підприємницькі якості (бізнес, творчий підхід, рішучість, стратегія); якості 
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керівника (лідерство, планування й організація, орієнтація на якість, переконливість); професійні 

якості (спеціальні знання, аналіз і вирішення проблем, усна й письмова комунікація); особисті 

якості (міжособистісне розуміння, гнучкість, стабільність, особиста мотивація). 

Модель S. Whiddett & S. Hollyforde (розробка моделі компетенцій на матеріалах організації) 

виділяє такі типи компетенцій: розвиток бізнесу (особистий розвиток, генерування й обґрунтування 

ідей); досягнення результатів (планування, чіткість менеджменту, постановка цілей); аналіз - робота 

з інформацією (аналіз і прийняття рішень); люди (робота в команді, вплив, керування відносинами). 

Модель Society for Human Resource Management (модель для керування колективом) виділяє 

такі типи компетенцій: знання бізнесу; персональна дієздатність; стратегічний внесок; практичні 

навички та володіння технологіями менеджменту. 

Модель "Корпоративні фінансові технології" виділяє такі типи компетенцій: системне 

мислення; прийняття рішень; орієнтація на результат; аналітичні здатності; креативність; гнучкість, 

швидка й адекватна реакція; здатності до навчання; організаторські здібності; делегування 

повноважень; уміння планувати час; управляти проектами; працювати в команді; переконувати, 

відстоювати думку; уміння слухати інших, підтримувати зворотний зв'язок; навички проведення 

презентацій і переговорів; здатність ретранслювати знання й навички.[3] 

Для виявлення компетенцій у кандидатів на вакантні посади та оцінки ступіню їх прояву 

застосовують спеціальні методи та інструменти: ассесмент-центр, кейс-методи, метод поведінкових 

рейтингових шкал, інтерв’ю, анкетування, психодіагностичне тестування тощо.. У свою чергу, це 

може призвести до значних фінансових витрат, пов’язаних із залученням зовнішніх спеціалістів у 

сфері психодіагностики. Такі витрати можуть бути виправданими на стадії зростання або виходу з 

кризи в разі залучення управлінського персоналу, оскільки дана категорія працівників підприємства 

створює необхідні умови (організаційні, технічні, соціальні, психологічні тощо) для реалізації цілей 

і завдань підприємства, забезпечує координацію та узгодження трудової діяльності всіх працівників 

заради досягнення конкретних запланованих результатів. Однак, слід зауважити, що такий формат 

є непридатним для залучення персоналу на посади, де важливим фактором успіху є фізіологічні дані 

працівника, оскільки структура карти компетенцій не передбачає можливості опису таких 

параметрів. 

У цілому ж, використання цього документу підвищує вірогідність залучення кандидатів, які 

вважають себе відповідними портрету ідеального працівника, сформульованого в термінах 

компетенцій, і дозволяє на етапі відбору персоналу провести якісно структуроване інтерв’ю, 

спрямоване на виявлення й оцінку певного набору компетенцій. Ці та інші переваги карти 

компетенцій серед інших форматів опису вимог до кандидатів на вакантні посади обумовлюють 

швидке поширення підходу до залучення персоналу, що ґрунтується на понятті компетенції. 

 

1. Грузіна І.А. Удосконалення системи оцінки компетенцій персоналу підприємства / 

І.А. Грузіна // Бізнес Інформ. – 2011. – № 9. – С. 177 – 18. 2. Швець І.Компетентність управлінського 

персоналу: формування, розвиток та ефективність використання /І. Швець, С. Позднякова // 

Україна: Аспекти праці. – 2011. – № 1. – С. 31 – 36. 3. Моделі професійної компетентності 

менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : tourlib.net/statti_ukr/sauh.htm 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ HR-МЕНЕДЖЕРА 

 

За останні 10-ття мова менеджменту збагатилася новими словами.А чому так сталося? У зв’язку 

із появою нових бізнес процесів,з появою нових професій,нових видів діяльності. Людські ресурси 

визначні у всіх сферах економіки.Адже без людських ресурсів не може нічого функціонувати Тому 

появляється необхідність в керуванні людськими ресурсами.І на допомогу приходить нова професія 

HR-менеджмент. Ми розберемося хто ж такі HR-менеджери, яка іхня роль на п-ві, завдання та 
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функції. 

HR-(Human resources)в перекладі з англійської це людські ресурси. Найчастіше трактують - це, 

як офіс-менеджер-адміністратор, що займається усім, від замовлення квитків і готелів до організації 

корпоративу. HR -системний інтегратор процесів для досягнення ефективності бізнесу. 

Роль HR менеджера сьогодні - дуже важлива, для організацій. Перш за все, він повинен бути 

експертом у своїй галузі, добре знати необхідні інструменти і технології управління персоналом. 

Адже саме на ньому лежить обов'язок підбору правильного персоналу, мотивація, навчання і робота 

з ним.Основні ролі HR менеджера: стратегічний партнер, наставник, лідер, тренер.  

Визначимо завдання HR менеджера: 

1.Комплектація штату організації та створення стратегій. 

2. Підготовка всіх кадрів підприємства до роботи.  

3. Контроль за кадрами 

Так як ця професія набуває популярності, багато працівників перекваліфіковуються на HR-

менеджерів. Найбільше перекваліфіковуються психологи, ажде насправді ці люди настільки можуть 

зрозуміти іншу людину. Менеджери також перекваліфіковуються в HR, бо спілкування з людьми 

це їх прамий обов’якок,цього їх навчають в університетах, спаціальних бізнес школах І багато інших 

людей з іншими професіями наприклад бухгалтери, економісти, юристи, інженери, адміністратори. 

Підсумувавши все вище написане можна побудувати функціональну модель компетенції HR-

менеджера. 

Ця модель складається із двох складових: компетенцій та функцій які тісно переплітаються одна 

з одним. 

Компетенція «Творчість» переплітається із усіма функціями HR-менеджера(Підбір персоналу, 

Мотивація персоналу, Розвиток персоналу, Підтримка психологічного мікроклімату ), адже 

менеджер повинен творчо підходити до всіх своїх виконавчих функцій.  

 Компетенція «Метод оцінки персоналу» преплітається із функцією «Підбір персоналу»( підбір 

персоналу це одна із головних задач НR на підприємстві це прибльзно 60% усієї роботи НR) 

Компененція «Формування мотивації працівників» переплітається із функцією «Мотивація 

персоналу»,(Мотивація повинна бути в двох аспектах..матеріальна (тобто це заробітня плата,певні 

премії,) і нематеріальна(матеріальні пільги,просування працівника по службі, забезпечення 

професійного росту.) 

Компетенція «Розвиток кар’єри»переплітається із функцією «Розвиток персоналу» (Є два 

аспекти по-перше потрібно організувати цей розвиток тобто проводити тренінги,або залучати до 

треніггів в наш час проводиться багато конференції на яких обговорюються різноманітні надаються 

консультації, залучати працівників на курси підвищення кваліфікації. Другий аспект це проведення 

навчань для персоналу.) 

Компетенція «Комунікабельність» переплітається із функцією «Підтримка психологічного 

мікроклімату» (комунікабелість –це здантістиь та вміння спілкуватися із людьми. У психологічному 

аспекті це — вміння налагоджувати контакти, здатність до конструктивного спілкуванню з іншими 

людьми.  

 

1. jobs.ua/hr/manager/korporativnaja_kultura/19/. 2. Hr-management.ua/hr/manager/22/. 3. sites. 

google.com/site/hrzurnal1/stati/hr-brend-i-socialnye-seti  
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Потоцька О.С. 

ст. гр. МЕ-35 

Науковий керівник - к.е.н., доц. Струтинська Л.Р. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Ефективне функціонування підприємства в умовах розвитку ринкової економіки перебуває у 

прямій залежності від забезпечення високої якості його кадрового потенціалу, відповідності роботи 

з персоналом сучасним вимогам, вивчення цієї діяльності з урахуванням тенденцій, які існують на 

сьогоднішній день у даній сфері. Управління персоналом - це специфічна функція управлінської 

діяльності, головним об'єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. 

Для того, щоб підприємство функціонувало ефективно, необхідно правильно організувати 

працівників.  

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що дослідники під поняттям «сучасне управління» 

розуміють специфічний вид управлінської діяльності, що оточує людину з метою зробити людей 

здатними до оптимальної взаємодії, наділити їх зусиллям ефективності, розвиваючи потенційні 

схильності та здібності [1, c.128].  

Важливим критерієм ефективності управління персоналом є створення сприятливого 

внутрішнього психологічного клімату в колективі. Внутрішній психологічний клімат − це реальний 

стан взаємодії людей як учасників спільної діяльності. Багато в чому сприятливий внутрішній 

клімат на підприємстві залежить від ступеня сумісності людей. [4,с.22]. Робота будь-якої організації 

неминуче пов'язана з необхідністю комплектування штату. Добір нових працівників не тільки 

забезпечує режим нормального функціонування організації, але і закладає фундамент майбутнього 

успіху [2,c.78]. Пошук і добір персоналу є продовженням кадрової політики, реалізованої 

підприємством, і одним із ключових елементів системи управління персоналом, тісно пов'язаним 

практично з всіма основними напрямками роботи в цій сфері. Мотивація трудової діяльності не 

може бути дієвою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання 

персоналу. Важливе місце в системі мотивації праці займають винагороди. Винагороди - не поняття, 

що відноситься до всіх форм виплат або нагород, які одержує працівник. Преміювання є 

допоміжною формою винагороди персоналу. Подолання протиріч, характерних для організаційного 

підходу до управління, дозволило сформулювати наступні рекомендації, істотні з погляду 

підвищення ефективності управління персоналом: 

1. Визнаючи помилки, що допускаються при дії в складному середовищі, неминучими, необхідно 

заохочувати в співробітників такі якості, як відкритість і рефлективність. 2. Істотно заохочувати такі 

способи аналізу, що визнають можливість реалізації різних підходів до вирішення проблем. При 

цьому необхідно ініціювати конструктивні конфлікти і дискусії між представниками різних точок 

зору. 3. Важливо уникати того, щоб структура діяльності безпосередньо визначала організаційну 

структуру. Цілі і задачі повинні не задаватися зверху, а з'являтися в процесі роботи. 4. Необхідно 

підбирати людей, створювати організаційні структури і підтримувати процеси, що сприяють 

реалізації цих принципів [3,c.208]. Для розробки ефективної системи управління персоналом 

необхідними є впровадження наступних заходів для стабілізації та нормального функціонування 

ринку робочої сили.  

Отже, в умовах ринкової економіки необхідним елементом управління персоналом виступає 

гнучка система управління персоналом на підприємстві, яка повинна бути сприятливою до змін 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Це дозволить підприємству сформувати 

висококваліфікований і мотивований трудовий колектив і, як наслідок, отримати конкурентні 

переваги на ринку праці. Реалізація цих заходів сприятиме подоланню негативних наслідків 

фінансово-економічної кризи на ринку праці, що посилить регуляторну роль держави,спрямовану 

на підтримку трудових ресурсів суспільства з метою збереження трудового потенціалу країни. 

 

1.Базарів Т. Ю., Маліновський П. В. Управління персоналом в умовах кризи. –К.: Либідь, 2006. -

176 с. 2. Бойко О.С. Наука управління персоналом. Л.: Галичина, 2006. –286с. 3. Скібіцька Л.Ї. 
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Менеджмент: Навч. посіб. —К.: Центр навч. літ., 2007. —416с. 4. Шпалінський В.В., Помазан К.А. 

Психологія управління: Навчальний посібник – Х.: Веста; Ранок, 2002.-128с. 

 

 

Рига А.С. 

ст. гр. МЕ-21 

Науковий керівник – к.е.н., викл. Склярук Т.В. 

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 

 

Перед тим як розповісти про формування трудової ментальності людини, потрібно зрозуміти, що 

таке трудова ментальність і ментальність як така. Постійно ми чуємо і вживаємо це слово, а 

особливо коли нарікаємо, фразою: "Та це українська ментальність така. Тут нічого не вдієш...". Але 

не завжди ми розуміємо значення цього слова. Інтернет дає нам кілька визначення, найбільш 

популярні з яких є: 

 ментальність – це характеристика специфіки сприйняття та тлумачення світу в системі 

духовного життя того чи іншого народу, нації, соціальних груп, що уособлюються певними 

соціокультурними феноменами; 

 ментальність – це спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, установка індивіда або 

соціальної групи (наприклад етнії, професійного або соціального прошарку) до навколишнього 

світу. 

Звідси можна зробити висновок, що трудова ментальність – це світосприйняття трудової 

атмосфери, трудового духу.  

У нашій перехідній економіці не тільки теоретики, а й практики економісти не зважають на 

ментальність, що призводить до гальмування або сприяння економічному поступу України. Адже 

знання базових рис конкретної нації виконують прогностичну функцію, дозволяють, придивившись 

глибше до себе, зазирнути у майбутнє, адаптуватися до нього. Ще Н. Мак'явеллі у праці 

"Державець" зазначив, що для утримання влади одним із способів є "дати їм жити, як і колись, 

власними законами". Те саме можна спостерегти і на підприємстві, тобто працівник не зможе 

відмовитись від своєї історії і культурних надбань, нав'язаних протягом життя, тому 

відштовхуючись від ментальності регіонів працівників потрібно формувати колектив та створювати 

робочу атмосферу. 

Для того що правильно сформувати або скорегувати трудову ментальність певного підприємства 

варто дотримуватись таких етапів: 

1. Аналіз менталітету регіону працівника (працівників). 

2. Оброблення інформації та виділення спільних рис у працівників. 

3. Формування основних засад для досягнення цілей та місій організації. 

Прирівнявши цілі з місіями організації та світосприйняття працівників, ми матимемо змогу 

задовольнити умови цілей та місій і атмосферу кожного працівника, підтримати колективний дух 

працівників. 

Отже, поняття ментальності та трудової ментальності є дуже широкими, на формування яких 

впливає велика кількість різноманітних чинників, основними з яких є культурна спадщина та 

географічне розташування. Від правильного формування трудової ментальності на підприємстві та 

ментальності нації загалом залежить подальше економічне становище (зростання або 

деградування), тому під час формування (або вже для сформованого) колективу проводиться аналіз 

характерних певному менталітету рис характеру, поведінки та вподобань працівника для вдалого 

створення трудової атмосфери, що обов'язково призведе до підвищення рівня працездатності. 

 

Спасібо В. Ментальність і мотивація. Національні особливості. – 2010р. 2. Гнатенко П.І. 

Український національний характер.– К.: “ДОК-К”,1997.–С.73-93. 3. Чорі Ю. Від роду до роду 

(Звичаєво-обрядові традиції Закарпаття). – Ужгород: вид. В.Падяка, 2001. – С.7-59. 

4. Ю.А. Демянчук Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000-2012рр.) – 

6с. 5. І.І. Руденко Ментальність і економічний успіх –13с.  
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ст. гр. МЕ-23 

Науковий керівник – к.е.н., викл. Склярук Т.В. 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Узагальнення досвіду вітчизняних і закордонних організацій дозволяє сформувати основну мету 

системи управління персоналом: забезпечення кадрами, організація їхнього ефективного 

використання, професійного і соціального розвитку. 

Управління персоналом має особливу значимість: воно дозволяє узагальнити і реалізувати цілий 

спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, облік особистісного фактора в побудові 

системи управління персоналом організації.  

Управління персоналом ґрунтується на таких принципах: науковість, демократичний централізм, 

планомірність, єдність розпоряджень; поєднання одноосібного і колективного підходів, 

централізації та децентралізації, лінійного, функціонального і цільового управління; контроль за 

виконанням рішень 

 Управління персоналом вимагає узгодженості управлінських дій з психологічними 

закономірностями поведінки людини. Нехтування цими закономірностями призводить до 

виникнення психологічних конфліктів, що сприяє плинності кадрів, порушенню трудової 

дисципліни та зниженню продуктивності праці 

Основу концепції управління персоналом організації в даний час складають зростаюча роль 

особистості працівника, знання його мотиваційних установок, уміння їх формувати і направляти 

відповідно до задач, що стоять перед організацією. 

Концепція управління персоналом ґрунтується на представленні про місце людини в організації. 

Можна виділити 3 основні аспекти даної концепції: економічний, органічний, гуманістичний. 

Рівень і стан трудової дисципліни залежить від багатьох факторів, серед яких слід виділити: 

організації праці та виробництва; системи матеріального і морального заохочення; рівня 

механізації, комп'ютеризації виробничих процесів; виховної роботи; стилю керівництва; свідомості 

членів трудового колективу. 

Найбільш недисциплінованими є працівники у віці до 24 років і стажу роботи до двох років, 

також має місце наявність недисциплінованих працівників у віці 50 і старше років. Порушників 

дисципліни в два рази більше у групі малокваліфікованих порівняно з висококваліфікованими. 

Соціологічні дослідження показують, що у працівників зі стажем роботи до 5 років 

недисциплінованих - 36 %, а серед тих, в кого стаж складає 20 і більше, - 16%. Працівники, які 

працюють на постійних робочих місцях, є досить дисциплінованими, тому що їх трудова поведінка 

знаходиться під контролем. 

Для досягнення цілей суб’єкти кадрової політики користуються певним інструментарієм – 

засобами кадрової політики. Їх можна вважати системою стимулювання, а підсумки людської праці 

– результатом дії цієї системи. 

Теорія “стимулювання - результат” базується на визначені зв’язку між вибором певного місця 

роботи та кадрово-політичним інструментом.  

Отже, управління персоналом – це і наука, і мистецтво ефективного управління людьми в умовах 

їх професійної діяльності. Це система принципів, методів і механізмів оптимального 

комплектування, розвитку й мотивації та раціонального використання персоналу. Управління 

персоналом повинно відповідати концепції розвитку підприємства, захищати інтереси працівників 

і забезпечувати дотримання законодавства про працю при формуванні, закріпленні і використанні 

персоналу. 

 

1. Данюк В.І., Менеджмент персоналу, Наука, 2006. – 376с. 2. Грішнова О.А., Наумова О.О. 

Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності // Формування ринкової 

економіки: 3б. наук. праць. – Т 2. Управління персоналом в організаціях. – К.:КНЕУ, 2005. – 435с. 

3. Кравченко А.І. Історія менеджменту. – М.: Академ. Проект: Трікста, 2005. – 560с. 

4. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. — К.: Кондор, 2005. — 308с.   
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ АУТСОРСИНГУ ПЕРСОНАЛУ 

 

Налагоджені бізнес-процеси - ключ до успіху в сучасному світі. Якщо компанія хоче бути 

лідером, вона повинна чітко вибудувати внутрішні процедури. Найзручніший спосіб - перевести 

рутинні процеси на аутсорсинг. 

Аутсорсинг в галузі управління персоналом (HR-аутсорсинг) - це залучення зовнішніх ресурсів 

(компаній), які спеціалізуються в галузі управління персоналом і володіють відповідним досвідом, 

знаннями, технічними засобами для виконання всіх або частини функцій по управлінню процесами 

HR-служби. 

Зростання популярності аутсорсингу на Заході було обумовлене посиленням конкурентної 

боротьби і необхідністю пошуку ефективних стратегій, що забезпечують стійкі переваги. На 

початку 1980-х західні компанії усвідомили, що споживачі - не єдиний предмет суперництва. Як 

одна із зон конкуренції сформувався фактор боротьби за якісні трудові ресурси. Обмеженість 

пропозиції справді ефективних професіоналів, динамічні потреби в нових знаннях і навичках 

фахівців надали популярності ідеї організаційних структур, в яких фокус уваги зосереджувався на 

стрижневих співробітників. Це ті ключові професіонали, сума досвіду, знань і умінь яких роблять 

організацію відмінною від інших. Вони життєво необхідні, їх дуже важко замінити, у випадку їх 

відходу організація може просто збанкрутувати. Зворотною стороною «медалі» була економічна 

доцільність. Зрозуміло, що жодна організація не могла брати на себе величезні фінансові 

зобов'язання перед великим числом співробітників. Тому діаметр «стрижня» постійно 

скорочувався. Основний обсяг роботи все частіше виконували ті, хто підписав з компанією 

тимчасовий контракт і готовий був виконувати роботу з відповідною якістю, але за меншу ціну [1].  

Різне наповнення послуги дозволило диференціювати кілька її підвидів, внаслідок чого 

виділилися лізинг персоналу (staff leasing), виведення персоналу за штат (outstaffing) і підбір 

тимчасового персоналу (temporary staffing) як більш вузькі, специфічні прояви аутсорсингу. 

Аутсорсинг також дозволяє знижувати навантаження на внутрішні служби, не збільшуючи штат, 

а віддаючи частину, яку можна стандартизувати, на відкуп провайдеру. Але, що дивно і абсолютно 

нетипово для передкризових років, багато респондентів анкетування зізналися, що аутсорсинг - це 

хороший спосіб знизити залежність компанії від співробітників [2]. 

Не можна не відзначити і негативну тенденцію на ринку - з 2008 року різко зросла кількість скарг 

на якість послуг, що надаються провайдерами. Також не варто скидати з рахунків і той факт, що в 

Україні багато роботодавців традиційно люблять «сірі» схеми розрахунку з працівниками. 

В Україну аутсорсинг знаходиться в стадії формування. Якісь його види розвинені більше, якісь 

поки чекають сплеску попиту, щоб на практиці апробувати нюанси і розробити дієві схеми рішень 

типових проблем. Найбільш відпрацьованою є послуга аутстаффінгу. Першопрохідником цього 

виду послуг, безумовно, є Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. Трохи 

пізніше, до кінця 1990-х, послугу аутстаффінгу стали надавати рекрутингові агентства. Їх першими 

клієнтами були також західні фірми, що мають досвід подібної співпраці у своїх країнах [3]. 

Таким чином, можна зробити висновки, що циклічні коливання чисельності персоналу 

вимагають нових підходів, а одним з найбільш адекватних рішень може стати використання послуги 

надання робочої сили на умовах тимчасового найму.  

 

1. Консалтинг і аутсорсинг – інструменти оптимізації бізнесу. ibc-com.com. 2. Аутсорсинг в 

галузі управління персоналом. e-xecutive.ru/vote/pools/1473041/ 3. Аутсорсинг в Україні. 

it4business.ru/trends2009/2149/  

http://www.ibc-com.com/
http://www.it4business.ru/trends2009/2149/
http://www.it4business.ru/trends2009/2149/
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Сьогодні наша країна стоїть на порозі реформ. Перед Україною стоїть багато завдань для 

подальшого реформування державного апарату та поліпшення якості життя громадян. Різноманітні 

рейтинги та індекси є тими показниками, за якими міжнародна спільнота сприймає та оцінює 

Україну. За показником якості державних інституцій наша держава на 120 місці серед 133-ох країн, 

а за індикаторами державного управління Світового Банку посідає 143 місце з 212 країн. Звичайно 

ж, цю ситуацію необхідно негайно виправляти. Проблемами державної служби є: сфера компетенції 

державної служби нечітка, що створює плутанину та правову невизначеність; не гарантовані 

однорідні стандарти прийняття на службу; схема посадових окладів має недоліки, створює 

внутрішню статусну нерівність працівників і допускає довільність у визначенні посадових окладів 

окремих працівників; неточне визначення прав і обов’язків державних службовців; слабка 

дисциплінарна відповідальність; недосконала система підготовки та управління кадрами; 

застарілий Закон “Про державну службу”; недостатній професіоналізм державних службовців [1].  

Постає потреба в зміні, або удосконаленні не тільки системи державного апарату, а і її головних 

складових – людей; потреба в більш кваліфікованих кадрах, рівень і компетенція яких повинні 

відповідати сучасним вимогам. Цю проблему можна вирішити двома способами, а саме: 

вдосконаленні існуючих кадрів або забезпеченні умов для створення професійних кадрів для 

подальшої їх роботи в державному апараті. Безумовно, кращим виходом з такої ситуації є 

забезпечення органів державної влади і органів місцевого самоврядування професійними 

службовцями нового покоління. Але тут постає велика проблема – катастрофічна нестача ВНЗ, які 

готують фахівців для подальшої роботи в державному апараті. На сьогодні в Україні існує два ВНЗ 

які випускають спеціалістів для подібного виду діяльності – це Національна Академія Державного 

Управління при Президентові України(і її філіали в інших містах) та Донецький Державний 

Університет Управління(спеціальність Муніципальний менеджмент). Потрібно визнати, що 

управлінські кадри готуються неякісно. Зазвичай, студенти, що навчалися на спеціальностях 

зв’язаних з державною службою після випуску ідуть працювати в приватний сектор і навпаки: в 

державні структури потрапляють некомпетентні люди. Виходячи з вищесказаного, витікає 

проблема професіоналізму кадрів Органів Державної Влади і Органів Місцевого Самоврядування. 

І через це безпосередньо страждає звичайний пересічний громадянин України. 

Сьогодні держуправлінець повинен орієнтуватися в чотирьох рівнях управління: державному, 

кооперативному, корпоративному та змішаному. Але при цьому, держава не забезпечує належні 

умови для підготовки цих кадрів. 

Існує декілька форм навчання - бюджетна: коли держава платить за навчання студента, який 

пройшов конкурсний відбір, але не контролює при цьому ні процес навчання, ні подальше 

використання підготовленого спеціаліста. При цьому студенти, що вчяться на контрактній формі 

навчання ні як не контролюються. Найбільш перспективним шляхом фінансування для України є 

третя форма фінансування – кредитна, коли навчання студента фінансує структура, яка хотіла би 

взяти його на роботу [2].  

Україні зараз конче необхідно зацікавити державні та приватні структури, які потребують 

спеціалістів, та в державних інтересах притягнути їх до фінансування навчання талановитих 

студентів в вишах. Також потрібно розвивати студентське самоврядування, бо саме воно є 

запорукою успішного розвитку управлінських якостей у студента та роботи в кооперації, що є 

одними із головних якостей майбутнього менеджера. 

 

1. Василь Бурлака, проблеми державної служби України [електронне джерело] – режим 

доступу: cppk.cv.ua/i/1550242.pdf. 2. Научно-практический экономико-правовой журнал 

[електронне джерело] – режим доступу:bmpravo.ru/show_stat.php?lang=en&stat=707.   
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ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗДІБНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

В сучасних умовах розвитку всіх сфер суспільного життя актуальною стає проблема лідерства, 

оскільки суспільство потребує людей, які здатні об’єднати навколо себе для досягнення поставленої 

мети.  

Є організації, в яких начебто все зроблено правильно, але чогось все-таки не вистачає. В них 

немає душі, немає того, що дозволяє вдихнути в адміністративну систему життя. Вони приречені на 

подібне сіре існування, якщо тільки не знайдеться людина, яка виявлять суть і сенс у цій застиглій 

системі. Така людина називається лідером, а роль, в рамках якої він діє, - лідерством [1]. 

Часто поняття “лідер” ототожнюють тільки із вищим керівництвом. За такою логікою лідером 

можуть бути лише ті працівники, що належать до вищого керівництва. Насправді, поняття 

«лідерство» не можна ототожнювати тільки із місцем в ієрархії. Лідерами можуть бути і менеджери 

середньої ланки, і члени керівного апарату. Не останню роль в організації відіграють неформальні 

лідери. Саме вони є ключовими фігурами у створенні неупередженої думки колективу в організації. 

Всі вищезазначені лідери доповнюють один одного [2, с. 16–21]. Отже, виділено такі основні типи 

лідерів в організації: лідер – представник керівного апарату (інституційний рівень управління), 

лідер – менеджер середньої ланки (управлінський рівень) та неформальний лідер (технічний рівень 

управління та виконавці).  

Лідер, як і кожна людина, в першу чергу, повинен орієнтуватися на загальнолюдські моральні, 

етичні норми і принципи. За допомогою їх керівник може приймати рішення, і, головне, вони 

допомагають йому знайти такий стиль керівництва, підхід до підлеглих, який не викличе суперечок, 

буде дійсно ефективним [3, с. 312].  

Слід зазначити, що однією із найважливіших якостей лідера є впевненість у собі, навіть, 

можливо, надмірна впевненість у собі. Лідер завжди націлений на те, щоб себе правильно подати та 

прорекламувати. Самореклама - одна з ознак лідера [4].  

Лідери повинні постійно удосконалюватися, а також розвивати підлеглих, вміти 

використовувати свої сильні сторони так само добре, як заповнювати прогалини в знаннях. Лідер 

повинен користуватися довірою оточуючих, керуватися особистими фундаментальними 

цінностями, органічно поєднуючи емоції, інтелект і ділові якості [1]. 

Кожен лідер повинен вміти спонукати людину до праці, не примушувати, а саме спонукати. 

Лідер – це не той, хто своєю владою примушує підлеглих виконувати накази, а той, хто вміє 

мотивувати людей робити те, що потрібно і крім того, зробити це так, щоб вони виконували свою 

роботу з бажанням. Без ефективно мобілізованого людського фактора організація розвалюється. 

Розуміння цього потребує особливого ставлення до персоналу. Працівники – це ні в якому разі не 

“тяглова робоча сила”. Для успішного керівника – це, перш за все, за висловом Г. Форда, його 

компаньйони [5, с. 6].  

На сьогоднішній день немає жодної теорії або підходу, який об'єднував би всі дослідження і 

відбивав би загальне бачення феномена лідерства і фігури лідера. Немає стандартного набору 

якостей, який повинен бути притаманний лідерам. У різних ситуаціях ефективні лідери проявляють 

різні особистісні якості [1]. 

 

1. Александр Туник "Лидерство и лидеры в организации: о чем говорят теория и практика". 

2. Сенге П.М., Клейнер А., Робертс Ш., Ричардс Р.Б., Рот Дж., Сміт Б.Дж., Танец перемен: новые 

проблемы самообучающихся организаций / Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2003. 

3. Лидерство, основанное на принципах / Кови С. - М.:Альпина Бизнес Букс- 2009. 4. Компаниец Ю.В. 

НЦ "Cancer" (Севастополь) лидерство: традиции и особенности новой реальности. 5. Форд Г. Моя 

жизнь, мои достижения / Пер. с англ. – К.: Грайлык, 1993.  
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ПОЛЮВАННЯ «ЗА ГОЛОВАМИ» ЯК НОВИЙ ВИД РЕКРУТУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 

Останнім часом найвідоміший спосіб «поставки» кадрів потенційних співробітників 

роботодавця, а саме біржі праці та агенції з найму, втратив свою популярність. Цей спосіб пошуку 

кадрів є незручним, особливо для великих компаній. Адже для того,щоб знайти відповідного 

кандидата, потрібно перечитати масу резюме, порівняти особистісні та ділові якості шукачів, а це в 

свою чергу займає багато часу та витрат. 

 Поняття «хедхантинг» виникло в США в середині 1940-х років одночасно з поняттям «executive 

search». “Executive Search” - це складний і тривалий метод пошуку кращих фахівців, чия увага 

неможливо залучити шляхом розміщення рекламних оголошень. 

Headhunting -технологія пошуку менеджерів вищої ланки і рідкісних фахівців, керований пошук 

ключових менеджерів. Застосовується при необхідності знайти людей, що роблять вирішальний 

вплив на бізнес компанії, здатних визначити стратегію розвитку і забезпечити її реалізацію. У 

класичному розумінні це пошук серед тих, хто роботу не шукає; замовник цього виду послуг чітко 

уявляє, що хоче переманити якусь ключову фігуру з іншої компанії.  

Професіонали, висококваліфіковані співробітники – опора кожної компанії. За їх рахунок вона 

розвивається, обходить конкурентів і домагається успіху. Тому саме ці люди стають об’єктом уваги 

хедхантерів, або «мисливців за головами».Цінним кадрам пропонують перейти в іншу компанію, 

заманюючи високими компенсаціями, кращими умовами, амбітними проектами. 

Очевидно, що для компанії звістка про те, що до голови її співробітника прицінюється 

Хедхантер, – серйозний привід для занепокоєння. Зате для самого фахівця інтерес «мисливця за 

головами» – показник його визнання та затребуваності на ринку. Об’єктами полювання можуть бути 

директора та керівники функціональних підрозділів, які проявили себе з кращого боку в компаніях-

лідерах. Через свою успішністі і популярності вони і стають цілями для хедхантерів. 

Щодо хедхантингу в Україні, то він лише на початковій стадії розвитку. Belyaev's headhunting 

agency (BHA) - агентство з підбору висококваліфікованого персоналу, спеціалізується на пошуку 

ефективних керівників і рідкісних фахівців. BHA - перше хедхантингове агентство в Україні. BHA 

- команда найдосвідченіших консультантів з підбору персоналу, які пройшли школу рекрутингу в 

інших агентствах і мають стаж від 5 років в підборі ексклюзивних кадрів. Вони займаються 

пошуком таких спеціальностей: генеральний директор, виконавчий директор, фінансовий директор, 

комерційний директор, директор з продажу,керівник проекту,головний бухгалтер, директор з 

персоналу, ІТ-директор. 

У компанії ВНА технологія хедхантингу складається з 5 етапів : 

1.) підготовка, пропозиції та заявки на пошук : 

2.) дослідження ринку та пошук кандидатів : 

3.) оцінка кандидатів і підготовка «Короткого списку» (Short List)  

4.) фінальний вибір, прийняття рішення : 

5.) супровід клієнта і кандидата : 

Отже, хедхантинг в Україні розвивається. Однак, не можна сказати, що він поширений – не 

вистачає фахівців, причому, фахівців як серед об’єктів пошуку, так і серед самих рекрутерів. 

Останнім просто не вистачає досвіду, і діють вони грубо та з натиском. У перспективі доцільним є 

вдосконалення теоретичних і практичних аспектів орга-нізації хедхантингу в Українських 

рекрутингових компаніях.  
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УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ 

 

З розвитком глобалізації, людські ресурси стали одним із найважливіших факторів, що 

впливають на успішність розвитку організації, тоді як головною конкурентною перевагою є 

талановиті співробітники, а їхні вміння та навики потрібно постійно вдосконалювати та розвивати, 

що стало можливим завдяки появі талант-менеджменту. 

З точки зору бізнесу, талант - це здатність досягати виняткових результатів, визнаних і 

винагороджених власниками, менеджерами та споживачами. Однією з серйозних проблем розвитку 

більшості компаній є недостатність висококваліфікованого менеджменту.  

Ідея управління талантами полягає в цілеспрямованому розвитку співробітника, в пошуку і 

розкритті його потенціалу. Управління талантами - спосіб зробити роботу більш цікавою для своїх 

співробітників. Управління талантами як процес являє собою цикл, що складається з певних 

компонентів. 

Управління талантами (від англ. Talent management) - процес, орієнтований на бізнес, націлений 

на залучення, управління, розвиток і утримання ключових співробітників компанії [1]. 

На стадії залучення талантів (ідентифікації) важливу роль відіграє оцінка привабливості 

підприємства чи організації потенційними майбутніми талановитими співробітниками. Сьогодні в 

світі спостерігається тенденція росту частоти зміни місць роботи талантами, тому що попит на них 

збільшився. 

Імідж компанії, матеріальні заохочення, соціальний пакет мають значний вплив на вибір 

компанії талантами. Сама стадія управління талантом включає в себе утримання талантів в 

організації, інвестиції в менеджмент, лідерство, створення таких умов, при яких співробітники 

розвивають власні навички та несуть відповідальність за покращення організації бізнес-процесів. 

Успіх на етапі оцінки управління талантами в першу чергу залежить від того, що саме та чи інша 

організація вкладає в поняття «талант-менеджмент» та «талант», які є базовими для побудови єдиної 

стратегії з управління талантами. Ефективне управління ними сприяє підвищенню іміджу компанії 

як роботодавця та допомагає зберегти існуючі та залучити нові. 

Залучення талантів повинне бути головним завдання не відділу кадрів або відділу управління 

персоналом, та стати основною метою менеджерів всіх рівнів компанії, включаючи також, в першу 

чергу, генерального директора. Збагачення колективу талантами – робота, що не підлягає 

делегуванню жодному співробітнику, а основну відповідальність за формування талановитого 

колективу повинен нести найвищий керівник компанії. 

Талановиті особистості мають схильність до завершення трудової кар’єри на робочому місці, де 

вони не бачать перспектив та підґрунтя для самореалізації та саморозвитку. Розвиток талановитої 

особистості на підприємстві має проводиться за допомогою підвищуючих професіоналізм завдань, 

коучингу та наставництва. Але найчастіше ці дії відбуваються не як безперервний процес, а як 

одноразові акції. Саме їх результати повинні слугувати вирішальним фактором у процесах 

просування по службі. Менеджерам завжди повинні надаватись цікаві завдання та зворотня 

інформація. Також для саморозвитку менеджера можливим варіантом є ротація кадрів задля 

детального пізнання різних галузей знань. 

Дедалі більше підприємств починають усвідомлювати, що здатність управляти талантами стає 

стратегічним пріоритетом для вдалого бізнесу. Таким чином, для того, щоб вижити українським 

підприємствам, або отримати нові можливості для розвитку необхідно більш активно 

використовувати талант-менеджмент, який дозволить швидше реагувати на зміни зовнішнього 

середовища. 
 

1. Васильева О.О. Управление талантами: найти и удержать / О.О. Васильева // Всё для кадровика, 

2012, №4.; 2. Башук Т.О. Підбір персоналу та ухвалення рішень у креативному управлінні організацією/ 

Т.О. Башук, Я.І. Смірнова//Маркетинг і менеджмент інновацій. –2012.–№ 1.–С.148-155.; 3. Ушева М.Н. 

Талант менеджмент в современном управлении человеческими ресурсами / М.Н. Ушева // Маркетинг і 

менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.2. – С. 173-179.  
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МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 

Головною метою, що спонукає людину до праці є потреба в одержанні коштів для задоволення 

своїх інтересів. Усвідомлена потреба перетворюється у свідому мету, що визначає поведінку 

працівника, його трудову активність. Саме тому мотивація персоналу займає важливе місце для всіх 

компаній, які бажають залишатися на ринку на довгий період часу. Компанії, які виділяють значні 

кошти на мотивацію персоналу є найбільш успішніші і обслуговують значну частку ринку.  

Такий спосіб винагороди як просування по службовій драбині та особистий ріст вимагає 

серйозних фінансових витрат вищого керівництва, але саме він дозволяє таким компаніям, як "ІBM", 

"Digital equipment corp.", "General Motors", зберігати лідируюче положення на ринку США. 

Просування на вершину дає владу, а не тільки матеріальні блага. Люди її люблять навіть більше, 

ніж гроші. Надання самостійності в улюбленій роботі застосовують у випадку, коли працівники 

прагнуть стати професіоналами, але відчувають над собою прес і контроль, почувають, що іншу 

роботу вони виконували б набагато професійніше, з більшою віддачею і кращими результатами. 

Компанія кока-кола славиться своїм Корпоративним університетом, який дозволяє задовольняти 

майже всі потреби в навчанні для людей, що прагнуть зробити кар'єру в цій компанії. Він пропонує, 

як стандартні тренінги в класі, так і дистанційні програми (всього - понад 1,5 тис. Курсів). 

Наприклад, програма Центр майстерності продажів може стати першою сходинкою, провідною 

торгового представника до посади керівника команди продажів. Завдяки проекту Innova кожен 

співробітник має можливість викласти свої погляди на ті чи інші трудові процеси, а найкорисніші 

пропозиції впровадити в роботу. Крім того, він отримує преміальні, за ініціативу.  

У компанії «МакДональдз Юкрейн» основою управління персоналом є постійний розвиток 

потенціалу співробітників. Завдяки збалансованій системі внутрішнього навчання, кожний член 

бригади закладу може досконало вивчити бізнес «МакДональдз», розвинути необхідні навички і 

стати керівником одного з напрямків: очолити заклад або керувати відділом у центральному офісі 

компанії. Загалом МакДональдз інвестує більше 1 млн грн. на рік в освітні програми для персоналу. 

У компанії особлива увага приділяється навчанню, оскільки на роботу приймають людей без 

спеціальної освіти. Четвертий рік поспіль, Google займає перше місце в рейтингу «кращих компаній 

для працевлаштування». За анонімним опитуванням, який проводить журнал Forbes - Google 

виявився на третьому місці, а перше місце взяла компанія Facebook, у якої по офісу можна їздити 

на роликах та скейті. Квінтесенцією системи мотивації співробітників компанії є їхній знаменитий 

вислів «Google — це, перш за все, люди». Для підтримки персоналу в хорошій формі в його 

розпорядженні є спортзали, перукарні, релаксаційні центри та інші корпоративні заклади. Цікаво, 

що в останні роки компанія ввела ще й практику безкоштовного харчування — в радіусі 50 метрів 

від офісу завжди є кафе або їдальня, що обслуговує співробітників безкоштовно. Наявна також 

безоплатна медична допомога, причому деякі підрозділи для цих цілей навіть містять окремі 

клініки. Цікаво проходять наради в київському офісі - в теплу пору всі збираються на даху будівлі і 

під відкритим небом проводять збори і конференції, всі присутні розміщуються на кріслах і 

тапчанах з бамбука. І останній, дуже незвичайний бонус для працівників Гугла, який більше ніде не 

зустрічається - це посмертна зарплата для сім'ї померлого. Таке нововведення зроблено, для 34 

тисяч працівників. Після смерті співробітника, сім'я отримує 50% від його зарплати ще якийсь час, 

а його неповнолітнім дітям, виплачується по 1-ой тисячі доларів кожен місяць, поки не виповнитися 

19 років.  

Отже, в першу чергу компанії повинні завдячувати своїм успіхам саме працівникам. Для того, 

аби вони краще виконували свої обов’язки і любили свою роботу, провідні компанії світу 

використовують безліч як матеріальних, так і нематеріальних заходів, які дозволяють персоналу 

почуватися легко і невимушено, як удома, стимулюючи до продуктивної діяльності. 

 

1. Мелинда Гейтс. «Каким некоммерческим приемам мы можем научиться у "Coca-Cola". 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: getparalleltranslations.com/ted/. 2. Мотивация персонала 
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или как это делает Google [Електронний ресурс] // Режим доступу: plan-your-time.com/motivatsiya-

personala-ili-kak-eto-delaet-google/. 3. Компанія «МакДональдз®» увійшла до ТОР-10 кращих 

роботодавців світу [Електронний ресурс] // Режим доступу: mcdonalds.ua/ukr/akcii-ta-

novini/novini/kompanija-makdonaljdz-uvijshla-do-tor-10-krashchih-robotodavciv-svitu/ 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ 

 

В умовах глобалізації та трансформації сучасного суспільства період вітчизняної економіки 

характеризується виникненням кризових явищ. Кожне підприємство проходить три типи кризи, не 

зважаючи на економічні, соціальні чи будь-які інші чинники, що впливають на його 

функціонування. Перша криза виникає при заснуванні організації. Підприємству потрібно 

пристосуватися до умов ринку, а колективові стати єдиною командою. При цьому управлінець має 

створити відповідний психологічний клімат та зміцнити свою команду. Напруга в колективі є 

основним об`єктом антикризового управління. При правильному підході цей тип кризи не являється 

суттєвою та затяжною проблемою [1]. 

Наступний тип кризи настає при переході організації від періоду заснування до період 

інтенсивного розвитку. Навіть, якщо вважати це позитивним явищем, то певного «стресу» 

організація таки зазнає. Для подолання такого типу ситуації потрібно підсилити саме управлінський 

апарат. На заміну чи на допомогу так званим «менеджерам-творцям», основною задачею яких 

виведення фірми на ринок, повинні прийти «менеджери-продавці». Їхньою ціллю стає просування 

фірми, та закріплення її як сильного гравця [3]. 

Перехід від стадії «піку» до «спаду» в житті фірми, найчастіше зустрічається в нашій країні. Він 

надзвичайно схожий на кризу в наслідок раптового спаду економіки країни, чи в період 

функціонування підприємства за складних умов. Відповідно і методи подолання проблемної 

ситуації одні. Для практичного застосування антикризового управління в такій ситуації потрібно 

проаналізувати усі сильні та слабкі сторони організації, вивчити суть проблеми, виявити 

найслабший елемент системи і привести його в стан гомеостазу [1]. 

Для подолання кризи третього типу може бути доцільним реорганізація кадрового складу. З 

метою зниження витрат підприємства часто здійснюють звільнення персоналу, однак питання про 

те, чи дійсно такі дії приносять ефект з фінансової точки зору, є дуже суперечливим. Окремі 

підприємства, розуміють, що звільнення працівників хоча і дозволяють скоротити витрати у 

короткостроковій перспективі, проте витрати на виплату допомоги, збитки від втрати 

кваліфікованих спеціалістів та втрати довіри, а також наступні витрати на найм, навчання й 

утримання персоналу можуть у кінцевому рахунку значно перевищити очікувану користь. З 

фінансової точки зору, найбільш ефективним розвитком подій є використання кризи, як платформи 

для модернізації організації, підвищення якісних характеристик продукції [2]. 

Якщо говорити про діяльність підприємств України в умовах сьогодення, то слід зазначити, що 

ситуація дуже складна, що в свою чергу значною мірою відбивається на діяльності будь-якого 

підприємства. В такій ситуації менеджерам великих організацій рекомендується звернутися за 

допомогою до професійних політологів, які зможуть прослідкувати можливий розвиток подій на 

політичній арені. Після цього менеджерам потрібно опрацювати отриману інформацію, для 

прийняття рішення, яке б пом’якшило негативний вплив кризи в Україні на функціонування 

організації [2]. 

Отже, ми бачимо, що не існує єдиного плану дій в умовах кризи. Кожна ситуація унікальна. І для 

її вирішення потрібні гнучкі менеджери, які здатні ризикувати і вміють аналізувати інформацію, та 

робити висновки. 

 

1.  uareferat.com/Стратегія_управління_персоналом_в_умовах_кризи. 2. zgia.zp.ua/ gazeta// VISNIK_ 

40_17.pdf. 3. Антикризове управління: Підручник / Р.А. Попов. - М.: Вищ. шк., 2003. - 429с.: Іл.  
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СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ЛІДЕРСТВА У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 

 

Досить часто постає проблема ефективності управління людськими ресурсами. Це пов’язано з 

відсутністю лідера. Тому на сьогоднішній день велике значення надається поняттю лідерства. 

Лідерство – це процес соціальної організації і управління спілкуванням і діяльністю членів 

групи, здійснюваний суб’єктом (лідером), який наділений певною владою. 

Державна посада формально дає керівникові необхідні передумови бути лідером колективу, але 

автоматично його таким не робить. Лідерські якості та характеристики повинні бути притаманні 

кожному владному елементу. До них зараховані: особистісні навички, навички відносин, навички 

стратегічного мислення, навички системного мислення. 

Для аналізу соціально - психологічних особливостей лідерських якостей у державних службовців 

були використані такі методи: Методика виявлення комунікативних та організаторських 

схильностей» (КОС-2), «Здатність до лідерства» (Е. Жариков, Е. Крушельницький), «Соціометрія» 

(Дж. Морено), «Анкета спрямована на оцінку важливості професійно значущих для державних 

службовців видів діяльності та інструментів». Місцем дослідження була Мостиська районна рада. 

В результаті проведення дослідження було встановлено, що держслужбовці мають високий 

рівень комунікативних здібностей, високий рівень організаційних здібностей. У держслужбовців 

лідерські якості виражені середньо. 

При проведенні анкети спрямованої на оцінку важливості професійно значущих для державних 

службовців видів діяльності та інструментів, було виявлено, що найбільш важливими ознаками 

основних компетенцій лідерства для держслужбовців є: орієнтація на результат, прийняття рішень, 

культура спілкування, побудова взаємної довіри. Найменш важливими ознаками основних 

компетенцій лідерства для державних службовців є: розвиток працівників, наставництво, 

управління змінами, визначення напряму діяльності та бачення. 

При проведенні факторного аналізу було виділено 5 факторів. В зв`язку з цим нами було виділено 

5 типів держслужбовців: 

 ті, що найбільш схильні до керівництва; 

 ті, які найбільш орієнтовані на відносини з іншими людьми; 

 ті, що найбільш спрямовані на удосконалення та інновації, як в сфері комунікації між людьми, 

так і в сфері розвитку себе та свого діла; 

 ті, які направлені на діло; 

 неформальні лідери. 

При дослідженні комунікативних здібностей у формальних відносинах виявлено, що рівень 

комунікативних здібностей у держслужбовців з низьким соціометричним статусом перевищує 

рівень комунікативних здібностей у держслужбовців з високим соціометричним статусом у 

формальних відносинах. Дану інформацію рекомендується використовувати в професійному 

відборі кадрів на посаду в державній службі. 

Проведене нами дослідження виводить нас на ряд актуальних проблем, що вимагають більш 

детального вивчення лідерства у державних службовців. 

 

1. Романовський О.Г. Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект: Підручник/ 

О.Г. Романовський, В.Є. Михайличенко. – Харків: НТУ«ХПІ», 2007.–592с. 2. Ділтс Р. НЛП: Навички 

ефективного лідерства./ Ділтс Р. – СПб., 2002, рос. мова 25 с.  
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ІНФОБІЗНЕС НИНІ В МОДІ 
 

Зараз термін «коучинг» широко використовується у всіх сферах життя : спорті, бізнесі, засобах 

масової інформації та інших. Але й до сьогодні існує безліч суперечок щодо визначення цього 

терміну, адже: це і «право на персонального тренера» [1], і психотерапія для здорових[2], і 

персональне консультування. Навигадували стільки метафор, притч та історій, що коучинг вже 

називали й «новою релігією менеджменту» [3].  

Коучинг з`явився наприкінці ХХ століття, завдяки Тімоті Голві, викладачеві Гарварду й 

фахівцеві з тенісу як один з методів навчання гри в теніс, вперше концепція була викладена у книзі 

«Внутрішня гра в теніс», 1974р. Джон Уітмор – колишній професійний автогонщик команди “Форд” 

– переніс метод коучингу зі спорту в бізнес-консультування і виклав це у книзі «Коучінг високої 

ефективності», 1992р. А Томас Леонард – фінансовий консультант, помітивши, що деяким його 

клієнтам потрібна й особистісна допомога, став засновником лайф - коучингу. Проте, очеться 

відмітити, що ідею коучингу висловлював ще Сократ, але його філософія не знайшла гідного 

трактування у суспільстві - «Я не можу нікого нічому навчити я тільки можу змусити думати», саме 

у відношені до коучингу подібний вислів опозиціонувався лише в інтерпритації його 

основоположника – Голві – «Коучинт не вчить, а допомагає вчитись»[4]. М. Дауні ж вважав, що це 

«мистецтво сприяти покращенню результативності, навчанню та розвитку іншої людини»[5]. 

Підсумувавши усі ці визначення, можна сказати, що коучинг – це форма індивідуального 

наставництва, яка, на відмінну від звичайного викладання та психоаналізу, не шукає витоків 

проблеми, не висуває свого аналізу та не розглядає всі можливі точки зору, а лише направляє думки 

у правильне русло, дає можливість клієнту самостійно знайти відповідь на проблему, по – новому 

подивившись на стан речей та виявивши приховані можливості. 

Поміркуймо ж, чи є від нього справжня користь чи це черговий новомодний спосіб заробити 

грошей на наївних та довірливих людях? Якщо ви розглянете кілька веб-сторінок коуч-компаній, ви 

помітите, що на жодній з них немає ані відгуків,ані імен клієнтів, які пройшли коучинг. Проте, 

відгуків відвідувачів групових тренінгів по «навчанню коучінгу» - безліч. Зрозуміло, що 

проіснувавши без клієнтів певний час, компанії вирішують, що навчати нових коучів туди легше, 

аніж шукати реальних клієнтів. До того ж потрібно якось компенсувати кошти за сертифікати і 

кращого способу, аніж залучати в коучі нових прихильників, й годі шукати. А це вже признак 

піраміди. У інформації, викладеній на сайтах коуч-компаній не оминають й перетин з 

псевдонауковою та термінологією НЛП, що теж ставить під сумнів чи не псевдовченням є коучінг. 

Також Вас не омине океан самореклами, перелік куплених сертифікатів та велика кількість призивів 

на зразок «99% підприємців на Заході мають власного коуча». 

Підсумую, коучинг – термін, який застосовується в якості рекламного прийому для продажу 

послуг, пов’язаних з викладанням, консультуванням та психологічною допомогою. Як правило, 

термін використовується людьми, які не мають необхідної освіти та досвіду, а також для їх 

звільнення від необхідності у ліцензуванні діяльності. Потреба у коучингу виникає у освічених, але 

недостатньо задоволених собою людей, у яких виникло бажання купити піратську версію своєї 

особистості, проте, така покупка не приводить ні до щастя, ні до свободи. Сама по собі зміна себе є 

позитивним явищем, людина може і навіть повинна ставати більшою, кращою та яскравішою, але 

своїми силами. Насправді Вам не потрібно відкривати душу перед посторонньою людиною, аби 

дізнатись чого Ви прагнете, кожна людина це і так знає, а якщо думає що ні, то лише через 

недостатність внутрішньої чесності перед собою самим. На мою думку, це та ж психотерапія, тільки 

бренд змінили: пацієнта називають клієнтом, а терапію – коуч-сесією. Маркетинговий хід, обман 

слуху, тепер хворий вважає себе здоровим, але трішки тупим.  
 

1. Пороцкая Е. Право на личного тренера // Справочник по управлению персоналом. – 2008. - №10. – С.30-33. 

2. [Електронний ресурс] : Режим доступу до ресурсу: nextstop.org.by/kouching-terapiya-dlya-zdorovyx.html. 3. Рыбкин И., 

Фокин А. Коачинг: очередная мистификация или новая религия эффективности? // Коучинг: истоки, подходы, 

перспективы. Сборник статей. – СПб: Речь, 2003. – С.59. 4. [Електронний ресурс]: Режим доступу до ресурсу: 

coachingmaximum.com/nashi_programmy/obuchenie_kouchingu/. 5. Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коуча 

коучей/пер с англ. – М.: Издательство «Добрая книга», 2008.-288с. 
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БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ 

 

Одним із основних завдань ДФС України є запобігання контрабанді та порушенням митних 

правил. Працівники митних служб ведуть активну боротьбу з такого виду протизаконною 

діяльністю, використовуючи у своїй роботі сучасні технічні засоби, службових собак у складі 

кінологічних команд тощо. Для удосконалення боротьби з порушеннями митних правил 

розробляються регламентуючі нормативно-правові акти, затверджуються та реалізовуються 

відповідні програми.  

Контрабанда - це переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або 

з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне 

переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, 

радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації, а також контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких 

законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України [1].  

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке є протиправними, 

винними (умисними або з необережності) діями, чи бездіяльністю, що посягають на встановлений 

законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон 

України і за які передбачена адміністративна відповідальність [1]. 

В структурі ДФС України функціонує оперативне управління боротьби з контрабандою та 

митними правопорушеннями, яке реалізовує державну політику у сфері державної митної справи 

України, зокрема, у сфері захисту економічних інтересів держави, запобігання та протидії 

контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил. 

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил ведеться як на державному, так і на 

міжнародному рівні. У рамках міжнародної співпраці митні органи різних країн обмінюються 

інформацією в напрямку надання взаємної адміністративної допомоги з питань виявлення, 

розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи, 

а також в рамках провадження у справах про порушення митних правил. 

Впродовж останнього року працівниками митної служби виявлено численні факти контрабанди: 

на території Південної митниці у зоні митного контролю співробітники Міндоходів спільно з 

прикордонниками та співробітниками МВС затримали наркокур’єра з великою партією героїну, яку 

вдалося виявити за допомогою мобільної скануючої системи Rapiscan Eagle M4507 (орієнтована 

вартість такої сканувальної системи – 1,2 млн. євро); викрито спробу незаконного переміщення 

зброї через митний кордон України (митний пост «Бориспіль-аеропорт»); у пункті пропуску Ягодин 

прикордонники та митники Волинської області затримали українку, яка намагалась вивести в 

Польщу 44 кг бурштину; співробітниками МВС попереджено спробу контрабандного вивозу 

арештованих нафтопродуктів, які зберігалися на Херсонському нафтоперевалочному комплексі та 

ще багато інших. Проте, бувають випадки, коли працівники митних органів стають співучасниками 

контрабандних операцій. Так СБУ викрила працівників митного поста Дніпропетровськ-аеропорт, 

які сприяли контрабанді із Туреччини в Україну великої партії ювелірних виробів.  

Не зважаючи на вживані заходи, контрабанда залишається одним з головних дестабілізуючих 

чинників внутрішнього ринку України, тому необхідно продовжувати посилювати заходи боротьби 

з такого роду правопорушеннями. 

 

1. Закон України «Митний кодекс України» від 13.03.2012 № 4495-VI.  
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Науковий керівник – к.ен., доц. О.О. Маслак 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНИ З 

РОСІЄЮ 

 

Найбільшою проблемою розвитку та реформування економіки України на даний момент є 

торгівельна війна з Російською Федерацією. Такий розвиток подій негативно відображається на 

зовнішньоторговельному обороті України. Отже, за січень-липень цього року експорт до Росії 

зменшився на 23,7%, а імпорт впав на 20,7% за цей період. Дефіцит зовнішньої торгівлі, як був, так 

і залишається і становить 2,3 млрд. дол. США. Тому, постає логічне питання, скільки реально 

втратила Україна від торгової війни з Росією. Лише за січень-липень 2014 року Україна 

недоотримала від експорту товарів більше 2 млрд. дол. США, - згідно даних Держкомстатистики 

України. 

Таблиця 1 

Структура зовнішньої торгівлі товарами з Російською Фередацією за січень-липень 2013-

2014 року 

Експорт Імпорт 
Сальдо 

тис. дол. США у % до січня-липня 2013р. тис. дол. США у % до січня-липня 2013р. 

6695206,5 76,3 9020150 79,3 -2324943,0 

8774844,7 100 11374716 100 -2599870,3 

На сьогодні стосунки України з Росією не те, що не сприяють торгівельні діяльності, а й 

виглядають дещо дивно на тлі збройного конфлікту на Сході України, де Російська Федерація є 

безпосереднім його учасником.  

Існує декілька сценаріїв можливого розвитку торгівельних відносин між Україною та РФ.  

Один з варіантів це повне припинення українськими виробниками експорту в Росією. За даними 

уряду збитки від цього можуть бути на рівні 5 млрд. дол. США. На цей час, від зменшення обсягів 

торгівлі з Росією найбільше несуть збитки українські машинобудівні підприємства, оскільки РФ 

була основним ринком збуту їхньої продукції. Щоб зменшити свої втрати, цим підприємствам 

потрібно диверсифікувати ринки збуту, але це зробити за короткий час просто неможливо, оскільки 

продукція нашої машинобудівної галузі просто непотрібна на інших ринках в теперішньому 

вигляді.  

Іншим сценарієм розвитку торгівельних відносин може бути введення Україною економічних 

санкцій щодо Росії. Обмеження щодо імпорту можуть стосуватися близько 40 товарних груп. Ці 

заходи зможуть зменшити імпорт в Україну на 3 млрд. дол. США. що становить 8% всього імпорту. 

Але щоб не допустити дефіциту товарів з цих груп, потрібно їх замінити вітчизняними чи 

імпортними аналогами. Інструментами для реалізації цих заходів можуть бути встановлення квот 

на імпорт на умовах, які б дозволяли обмежити постачання товарів тільки з Росії. 

Торгівельна війна з Росією приносить Україні не лише збитки від обмеження торгівлі з нею, але 

й додаткові стимули для українських виробників, адже вони змушені шукати нові ринки збуту, щоб 

“вижити” в сьогоднішній складній економічні ситуації. Але для цього потрібно модернізувати свої 

виробничі потужності, щоб бути конкурентоспроможними на новому ринку, в іншому випадку 

українські підприємство приречені на банкрутство.  

 

1. Потери Украины от торговой войны с Россией. Автор: Александр Охрименко. 

business.ua/blogs/economics/blog_aohrimenko/1533/ 2. Год торговой войны РФ с Украиной: от 

конфет до консервов. Автор: Анастасия Зануда. bbc.co.uk/ russian/business/2014/07/140728_uk raine 

_russia_ milk_trade_wars 3. Украина подготовила ответные меры против российских товаров. 

economics.lb.ua/state/2014/09/05/278401_ukraina_podgotovila_otvetnie_meri.html 4. Державна 

служба статистика ukrstat.gov.ua/  
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ІТ - ІНДУСТРІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

 

ІТ індустрія в Україні з кожним роком розвивається все швидше і стає популярнішою та є однією 

з найбільш перспективних галузей для України. 

Питаннями розвитку ІТ - індустрії в Україні займались такі вчені, як Єдинак В.С., Какорін М.О., 

Пацай Б.Д., Чигасова Н.М., Шандра В.М. В своїх працях вони характеризували розвиток 

інформаційних технологій в Україні, їх вплив на економічну систему країни та розвиток 

інформаційного суспільства [1-5]. 

Згідно з результатами дослідження Української Hi-Tech Ініціативи, 90 % замовлень вітчизняної 

індустрії виконується для іноземних компаній. За останні роки у галузі ІТ аутсорсингу та розробки 

програмного забезпечення працювало близько 25 тисяч осіб. Це робить Україну найбільшим у 

Центральній та Східній Європі розробником програмного забезпечення та ІТ аутсорсингу. 

Одночасно спостерігається щорічне зростання цього ринку на 30 % [6]. 

На сьогоднішній день Україна входить до п'ятірки світових лідерів з експорту програмної 

продукції. Випереджають її лише Індія, Китай, Росія і Бразилія. Станом на 2013 р. Львів посідає 

місце в трійці лідерів IT індустрії [7]. 

Головними замовниками українських ІТ послуг є Сполучені Штати [6]. Американські компанії 

купують близько 81 % програмного забезпечення (ПЗ), яке виробляється в Україні. Останніми 

роками британські та німецькі компанії збільшили аутсорсинг українського ПЗ. Експерти 

прогнозують, що кількість замовлень від іноземних компаній буде зростати. Головними 

аргументами на користь того, що іноземні компанії і надалі будуть замовляти українське ПЗ є висока 

якість українського продукту, низька вартість (у порівнянні з місцевими виробниками), географічна 

та культурна наближеність. 

Про те, що США є ключовим замовником українського IT продукту свідчить високий 

професійний рівень українських спеціалістів, а також те, що країна має освітній та науковий базис 

для подальшого розвитку ІТ - сектора. Про посилення співпраці України та США в сфері ІТ свідчать 

заходи, присвячені експортним та інвестиційним можливостям вітчизняного ринку ІТ послуг [8, 9]. 

Важливим кроком в цьому напрямку є також створення урядом США разом з посольством України 

в США сайту з рекламою української IТ - Індустрії, що пропонує американському бізнесу 

допомогти Україні вистояти у протистоянні з Росією [10]. Це має стимулювати створення тисячі 

нових робочих місць в області ІТ - технологій із зростанням інвестицій в українську економіку.  

Головними проблемами у вітчизняній ІТ сфері залишаються бюрократичні бар’єри співпраці та 

корупція, відсутність правового поля для врегулювання дій на ринку виробництва ПЗ. Варто згадати 

відсутність чіткого дієвого законодавства в сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Вітчизняним законодавством до тепер не визначено статус ПЗ при перетинанні митного кордону, 

оскільки фізичного переміщення через кордон даної продукції не відбувається. 

Отже, можна зробити висновок, що Україна та США тісно співпрацюють у ІТ - індустрії, що є 

позитивним аспектом для країни загалом. Однак існує і певний негативний наслідок даної співпраці, 

а саме «відтік мізків». ІТ - фахівці прагнуть виїхати з України через те, що за кордоном існує значно 

більше можливостей для їх професійного зростання та вищий рівень заробітної плати. IT-індустрія 

є майбутнім України і її надією не залишитися позаду глобальних процесів, серед руїн 

постіндустріального світу.  

 

1. Єдинак В.С. Розвиток інформаційних технологій в Україні / В.С. Єдинак - Наукові доробки 

молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: збірник наукових статей. В 2 т. Т. 1- Харків: 

Континент, 2008.- 289-290 с. 2. Какорін М.О. Інформаційні технології як фактор інновацій у 

глобальній фінансовій системі / М.О. Какорін // Збірник наукових праць «Формування ринкових 

відносин в Україні» - №5- 2008.- 106-109с. 3. Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні 

фінансовими ресурсами підприємств / Б.Д. Пацай. // Фінанси України - № 8 – 2008. – 82-84 с. 
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АНАЛІЗУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Загострення взаємовідносин суспільства з природою та загрози суспільно-політичного характеру 

зумовлені переходом до сталого використання обмежених природних ресурсів планети та 

необхідністю зменшення залежності економіки від традиційних джерел енергії, що негативно 

впливають на зміну клімату та спричиняють підвищення уразливості багатьох країн. Ці фактори 

слугують фундаментальними чинниками виживання економічної та соціальної систем у ХХІ ст.  

Під «зеленою» економікою розуміють економіку з низькими викидами вуглецевих сполук, яка 

ефективно використовує ресурси і відповідає інтересам всього суспільства [1]. Головними 

секторами, на яких доцільно фокусувати увагу в контексті розвитку «зеленої» економіки є такі: 

чиста енергія та чисті технології, відновлювані джерела енергії та використання біомаси, стале 

сільське господарство (включаючи органічне), обмеження емісій від процесу збезлісіння та 

деградації лісів і сталий розвиток міст; ефективне використання матеріалів у виробничих процесах 

та утилізація відходів. 

Значні зусилля міжнародних організацій щодо удосконалення структури економіки та моделей 

виробництва і споживання ресурсів спонукали до обґрунтування Програмою ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП) у 2008 р. Глобального зеленого нового курсу, спрямованого на сприяння 

оздоровленню фінансової системи, подолання рецесії в економіці, перехід на шлях екологічно 

чистого і стабільного розвитку, збільшення кількості робочих місць [2]. Перехід до сталого розвитку 

на основі втілення принципів «зеленої» економіки задекларовано також на конференції «Ріо + 20» 

та пов’язано із застосуванням технологічних інновацій [3].  

Міжнародний досвід свідчить, що країни світу використовують різні інструменти «зеленої» 

економіки в своїй національній політиці та стратегіях розвитку. У табл. 1 відображено результати 

аналізування міжнародного досвіду впровадження концепції «зеленої» економіки.  

Основною проблемою розвитку «зеленої» економіки та впровадження новітніх технологій є їх 

вартість та відсутність достатньої кількості осіб з належним рівнем знань в інноваційній галузі. 

Головним правилом будь-якого «зеленого бізнесу» є задоволення одних та відсутність спричинення 

шкоди при цьому іншим. Все більшої актуальності останнім часом набувають необхідність 

впровадження альтернативної енергетики, екологічного будівництва, утилізації та переробки 

неорганічних відходів або ж просто здорового харчування. Досягнення «зеленої» економіки повинні 

активно впроваджуватись людством, допомагаючи зберегти навколишнє середовище від руйнівної 

http://ukrainian.voanews.com/content/ap-it-outsourcing/1489581.html
http://ukrainian.voanews.com/content/ap-it-outsourcing/1489581.html
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дії сучасного суспільства. Важливою для цього є популяризація «зеленої» економіки та підтримка 

її розвитку на державному рівні.  

Таблиця 1 

Результати аналізування міжнародного досвіду впровадження концепції «зеленої» економіки 

№ 

з/п 

Країни, що 

впроваджують 

Опис проектів, що впроваджують 

Найменування Змістовне наповнення 

1.  Великобританія Water Mill Конвертація звичайного повітря у чисту воду 

2.  Нідерланди 

Повітряні млини, що 

перетворюють морську 

воду на прісну 

Використання механічної сили вітру у процесі 

зворотного осмосу 

3.  Німеччина Інноваційна цегла 
Вироблення цегли на 75% з коров'ячого 

перегною (легша на 20%) 

4.  Японія Будинок майбутнього 

Зниження щорічного викиду шкідливих речовин 

(парникового газу); впровадження саморе-

гулюючої системи електропоста-чання і 

опалювання 

5.  
Японія, 

Великобританія 
Апциклінгові компанії 

Перероблення текстилю, перетворення старого 

одягу на новий 

Джерело: сформовано автором на підставі [3] 
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СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ЛЬВОВА 

 

На сучасному етапі економічного розвитку туризм набуває не просто масового характеру, а стає 

однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. 

Однією із специфічних рис туристично-рекреаційної сфери є те, що вона поєднує в собі понад 50 

суміжних галузей. За прогнозом Всесвітньої туристичної організації, до 2020 року Україна може 

ввійти в першу двадцятку країн з найбільш популярними напрямами туризму. 

Об’єктивно оцінюючи туристично-рекреаційні можливості Львівщини, можна зробити 

висновок, що область має передумови для перспективного розвитку культурно-пізнавального, 

лікувально-оздоровчого, гірськолижного, природничо-пізнавального, науково-освітнього, 

релігійного, мисливського, водного, етнічного, ділового, відпочинково-розважального, активного, 

екскурсійного туризму [1].  

Львівська область входить до п’ятірки найбільш привабливих та популярних туристично-

рекреаційних регіонів України.  

Туризм на Львівщині швидко інтегрується у світову туристичну індустрію, приносить великі 

прибутки для місцевого господарства і характеризується за останнє десятиліття, за виключенням 

кризового 2009 року, позитивною та сталою динамікою. Щоб розвивати туристичний сектор як один 

з пріоритетних напрямків, у місті з 2011 року запровадили туристичний збір розміром 1 відсоток від 

плати за проживання в готелі чи хостелі.  

Львівщину відвідують туристи більш ніж із 100 країн світу. Найбільше туристів з Польщі, 
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Білорусії, Латвії, Російської Федерації, Німеччини, США, Канади, Великобританії, Данії, Франції, 

Азербайджану, Австрії, Італії, Ізраїлю, Угорщини.  

Водночас подальший розвиток туристично-рекреаційної галузі гальмується через [2]: 

невиразний образ Львівщини на турринку; низький рівень розвитку туристично-рекреаційної 

інфраструктури; невідповідність засобів розміщення світовим стандартам; недостатня кількість 

місць короткочасного відпочинку вздовж доріг; незабезпечення професійними кадрами в галузі 

туризму і рекреації; недосконалість нормативно-правової бази в галузі туризму. 

У таблиці 1 наведено динаміку туристичних потоків у Львівську область за 2005-2013 рр [3]. 

Таблиця 1 

Динаміка туристичних потоків у Львівську область 

за 2005-2013 рр. (тис., осіб) 

Роки Кількість туристів, 

обслужених суб’єктами 

туристичної діяльності 

Кількість 

іноземних 

туристів 

Кількість туристів-

громадян України, які 

виїжджали за кордон 

Кількість 

внутрішніх 

туристів 

Кількість 

екскурсантів 

2005 90756 11233 35068 44455 112450 

2006 93553 8427 40717 44409 140680 

2007 117242 9478 58250 49514 79320 

2008 143610 14062 76851 52697 78418 

2009 109947 9306 59040 41601 79695 

2010 153939 9894 102340 41705 56045 

2011 128709 12955 81000 34754 17974 

2012 124013 19033 63706 41274 33508 

2013 188520 16162 131530 40828 22184 

Загальна кількість туристів у Львові, у зв’язку із воєнними подіями в Україні, у 2013 році 

зменшилася на 20–25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, за 6 місяців 2014 

року Львів відвідали майже 600 тис. гостей з України та з-за кордону. 

Розвиток туристичної індустрії у Львівській області потребує підтримки щодо узгодженого 

розвитку усієї туристичної індустрії України. Позитивних зрушень можна досягти, завдяки 

інтенсивній розбудові туристичної інфраструктури, співпраці державного та приватного секторів у 

сфері популяризації туристичного потенціалу регіону, сприянню розвитку внутрішнього 

туристичного продукту та ефективній реалізації державної та регіональної політики в галузі 

туризму. 

 

1. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.loda.gov.ua/ua/priorities/strategy 2. Сайт Управління туризму ЛОДА. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.URL: www. lviv-land.com.ua/ vidpochynok. 3. Державна служба 

статистики в Україні. Головне управління статистики у Львівській області. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: lv.ukrstat.gov.ua 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Міжнародні транспортні перевезення відіграють важливу роль в економіці України. Об’єднання 

з європейською і світовою системами перевезень допоможе вирішити низку проблем, пов’язаних з 

цією сферою, і збільшити обсяги вантажних перевезень через територію України. З отриманням 

Україною незалежності спостерігалась постійна зміна обсягів перевезень через її територію. У 1995-

2000 рр. були помітні тенденції зростання обсягів транспортування, а у 2001 р. почався спад. Станом 

на 2010 р. підприємствами, які здійснювали вантажні перевезення по території України, було 

переміщено 755,3 млн. т вантажів, а вантажообіг становив 404,6 млрд. т/км.[2] За даними 

досліджень, до основних проблем, які можуть стати перепоною інтеграції української і міжнародної 

транспортних систем є: 

- несумісність технічних характеристик колій на залізниці (ширина колії в Україні зберегла свій 
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вигляд ще з часів СРСР і є ширшою ніж зразок колії в країнах ЄС і Азії); 

- неефективне фінансування транспортної інфраструктури України; 

- не достатньо хороша взаємодія в питаннях управління різновидами транспорту; [1] 

- неякісне покриття доріг (хоча варто відзначити, що під час підготовки до ЄВРО-2012 стан доріг 

міжміського призначення значно покращився);  

- високий рівень фізичного і морального зношення засобів транспортування (поїзди, автомобілі, 

кораблі тощо); 

- низький рівень безпеки, ефективності та якості міжнародних перевезень в Україні у порівнянні 

із значеннями розвинутих країн. 

Негативний вплив на міжнародні перевезення через територію України має політична ситуація в 

Україні. По-перше, у зв’язку з нестабільною військово-політичною ситуацією на території 

Луганської і Донецької області, здійснення перевезень в даному регіоні неможливе через практично 

повне знищення його інфраструктури. По-друге, надзвичайно негативним фактором стала анексія 

Криму –надважливої торгівельної і військової точки на території України. Позитивним фактом є те, 

що Україна розташована в центральній частині Європи – на перетині важливих транспортних 

шляхів. Варто відзначити, що останніми роками спостерігаються тенденції розвитку транспортної 

галузі в Україні. В першу чергу це було пов’язано з проведенням ЄВРО-2012 в Україні. За цей період 

було побудовано нові термінали аеропортів у таких великих містах Київ, Харків, Львів, 

Дніпропетровськ і Донецьк. Сьогодні українська транспортна авіаційна система стрімко 

наближається до загальноєвропейських стандартів. Зараз функціонує 80 авіакомпаній і 40 

аеропортів, які здійснюють пасажирські перевезення на території України та за її межами. Також 

для впровадження системи «Єдиного європейського неба» приведено в дію стандарти 

Євроконтролю по стягненню авіанавігаційних зборів.[1] Надзвичайно важливим є те, що через 

територію України проходить багато газо- і нафтопроводів («Дружба», «Союз») міжнародного 

значення. На мою думку, це повинно бути застосовано як сильний важіль впливу на політичні 

відносини в теперішній складній ситуації. Варто виділити зростання обсягів торгівлі між Китаєм, 

ЄС, Індією і Росією. Внаслідок цього Китай став ініціатором проекту побудови залізниці, яка б мала 

маршрут Лондон – Париж – Берлін – Варшава – Київ – Санкт-Петербург – Москва – Єкатеринбург 

– Астана - Іркутськ – Улан-Батор – Пекін. Це дасть змогу пасажирам дістатись з Лондону до Пекіну 

за 48 годин (поїзд буде високошвидкісним).[1] 

Таким чином, можна зробити висновок, транспортна інфраструктура України потребує 

покращень, а саме: оновлення засобів і шляхів транспортування, покращення надання послуг 

транспортування, збільшення ефективності перевезень за європейським зразком і покращення 

управління транспортною сферою в цілому. Здійснивши це, Україна зможе інтегруватися до 

світової транспортної мережі і виступати як рівноправний член міжнародних транспортних 

перевезень. 
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ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кадрові ризики являють собою групу підприємницьких ризиків, джерелом або об’єктом яких є 

персонал організації або окремий працівник. Як і будь-які ризики вони бувають об’єктивними і 

суб’єктивними. Об’єктивні виникають незалежно від діяльності та всупереч волі персоналу 
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організації. У випадку із суб’єктивними кадровими ризиками, настання негативних подій та 

наслідків залежить від дій конкретного працівника чи групи працівників. 

Причини або фактори кадрових ризиків є внутрішніми, тобто такими, що існують всередині 

організації, та зовнішніми, які виникають під впливом зовнішнього середовища. Відповідно 

кадровим ризикам притаманна особливість, як негативного впливу на діяльність організації, так і 

позитивного [1]. 

Позитивний вплив кадрових ризиків яскраво виражений в компанії Google. Два роки тому 

компанія Google зробила цікаве відкриття, а саме у відділі по роботі з персоналом: працівники – 

жінки звільнялись з роботи масово. В даній компанії, як і в більшості відомих ІТ – підприємствах 

працюють переважно чоловіки. Тобто такий кадровий ризик, як втрата персоналу, а саме жінок 

створювало проблеми для чистого прибутку компанії. У сфері високих технологій на ринку праці 

ведеться велика боротьба. Кожна компанія потребує висококваліфікованого персоналу. 

Компанія Google постійно конкурує з такими компаніями, як Apple, Facebook, Amazon і ще з 

великою кількістю стартапів. Відповідно звільнення будь якого працівника призводить до того, що 

відбувається довгий пошук достойного фахівця. 

Увага Google до працівників своєї компанії інколи здається абсурдною, але те що відбувалось 

масове звільнення жінок, свідчило про недоліки в сфері управління кадрами. Відділ кадрів у Google 

очолив шість років тому Ласло Бок, якого співробітники називають «тато». Саме він досконало 

розглянув проблему звільнення жінок і виявив, що це пов’язано з материнством, тобто після 

народження дитини більшість звільнялось.  

Пізніше Бок ухвалює систему декретних відпусток зі збереженням 100% окладу і 100% виплатою 

пенсійних і медичних відрахувань. Завдяки цьому компанія виходить на новий рівень.  

Наступна позитивна особливість компанії Google виникла виходячи з цього ж кадрового ризику 

втрати корпоративних коштів через надмірний час відпусток для персоналу. Тобто збільшення 

терміну декретних відпусток для матерів дала можливість компанії заробити і відповідно число 

звільнень зменшилось на 50%. Відповідно добробут персоналу теж йде вгору, оскільки така дивна 

політика дозволила заощадити кошти завдяки економії часу на пошук нових працівників. 

Не менш дивне використання кадрового ризику – не висококваліфікований персонал, показало 

також позитивну особливість. 

Виявилось, що менеджери середньої ланки більше потрібні компанії. Тому що, саме працівники 

цього рівня краще засвоюють нову інформацію і гнучкіші до сприйняття нововведень. Цікавою 

особливістю стало й те, що менеджери середньої ланки після курсів підвищення кваліфікації 

показують кращі показники та підвищують продуктивність праці. 

Отже, можна з впевненістю зробити висновок, що кадрові ризики на будь якому підприємстві 

безперечно мають позитивний вплив і виходячи з дослідження компанії Google, помітно що дані 

ризики мають особливість продуктивно впливати на діяльність компанії.  

 

1. Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 1 (48) 

 

 

Дубан Х. 

 

Науковий керівник – ст. вкладач К.О. Дзюбіна 

 

ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОНЯТЬ «БЛАКИТНИЙ ОКЕАН» ТА «ТЕХНОЛОГІЧНА 

ІННОВАЦІЯ» 

 

Стратегію блакитного океану та дефініцію «блакитний океан» (БО) досить часто прирівнюють 

до поняття «технологічна інновація» (ТІ). Хоча технології і використовують у створенні БО, це не 

є тотожніми поняттями. Технологія ніколи не буває результатом впровадження стратегії блакитного 

океану. 

Блакитний океан – це всі галузі, яких зараз не існує, невідомий ринковий простір, вільний від 

конкуренції. Тут попит створюється, а не є предметом запеклої боротьби [1]. Формування та 

реалізація стратегії БО повинна бути основним завданням стратегічного управління організацією, 
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яке передбачає вибір стратегічної концепції та здійснення відповідно до неї стратегічного 

планування, орієнтованого на нову ринкову нішу [2].  

Стратегія БО була створена для того щоб, підприємство уникало кризисних для нього ситуацій, 

які могли б виникнути при невдалій спробі конкурувати з іншими підприємствами. Цю стратегію 

доречно використовувати при моніторингу діяльності і конкурентоспроможності фірми. 

Проаналізувавши стратегію БО можна виділити такі окремі тези про потребу застосування даної 

стратегії: 

 у сучасному суспільстві йде розвиток підприємств, та винесення їх на новий рівень, тому 

дана стратегія є дієвою. 

 стратегія БО створюється за допомогою технологічних інновацій; 

 при подальшому розвитку конкурентоспроможності підприємств, стратегія БО стане 

невід’ємним сегментом ринку. 

Насамперед доречно сказати, що термін інновація – це нововведення. Відповідно технологічна 

інновація також може означати нову технологію, або рецептуру. 

Технологічні інновації - це діяльність підприємства, пов'язана із розробкою та впровадженням 

як технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і 

процесів (процесові інновації) [3].  

Розвиток технологій — основна рушійна сила прогресу. Нова технологія виникає не одна, а у 

зв’язці з іншими, взаємодоповнюючими технологіями. Завдяки сучасним технологіям випускається 

дедалі більше різноманітних виробів, що дає можливість широкого вибору та здійснення 

індивідуалізації продукту чи послуги. Споживач може мати свою версію будь-якого продукту. 

Наприклад, компанія з виробництва велосипедів, яка розміщена в японському місті Козубу, 

сьогодні пропонує 11 231 різновиди своїх моделей. Велосипед може бути виготовленим за 

індивідуальним замовленням і мірками споживача та доставлений протягом двох тижнів, при цьому 

ціна його на 10 % вища порівняно зі стандартною моделлю [4]. 

Підприємство використовує ТІ для того щоб мати змогу конкурувати з іншими підприємствами 

і не зупинятись в розвитку, адже світ стрімко вводить нові методи, технології, та продукти. 

Передумовами впровадження ТІ є:  

 необхідність підтримки конкурентоспроможності та відповідності сучасним викликам науково 

– технічного прогресу; 

 необхідність впровадження нових технологій та удосконалення виробництва для підтримки та 

збільшення попиту на власну продукцію. 

Достатньо часто поняття БО та ТІ вважають однаковими. Так, в них є спільні риси, але їх суть не 

тотожна. Можна сказати, що ТІ використовується для створення БО. Отже, можна зробити 

висновок, що поняття БО та ТІ це не одинакові терміни, але мають спільний сутнісний корінь, який 

базується на удосконаленні продукції, збільшенні попиту, виходу підприємства на новий рівень, та 

підвищення його конкурентоспроможності. 

 

1. Чанн Ким У. Стратегия голубого океана / У. Чан Ким, Р. Моборн. – М. : Манн, Иванов, Фербер, 

2012. – 304 с. 2. Лисиченко Ю.О. Стратегія «Блакитного океану»: базис стратегічного розвитку 

вітчизняних підприємств ювелірної галузі / Ю.О. Лиссиченко. – Стаття від 2013 р. - - [Електронне 

джерело]. – Режим доступу: repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4852/16.pdf 3. 

Державний комітет статистики України. Наказ № 490 від 19.08.2004 р. «Про затвердження 

форми державного статистичного спостереження із статистики науки та інновацій» (Форма N 

2-інновація. Порядок заповнення форми, розд. Загальні положення). - - [Електронне джерело]. – 

Режим доступу: www.rada.gov.ua 4. Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент: Навчальний 

посібник / Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 248 с.  
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Жежуха Б. 

 

 Науковий керівник – к.е.н. доц. В.Й. Жежуха 

 

МОТИВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Одним із ключових завдань розвитку ринкової економіки є формування системи мотивування 

праці, у т.ч. й у сфері розвитку міжнародної туристичної діяльності. Фінансовий стан та 

конкурентоспроможність туристичної компанії багато в чому залежить від ефективності роботи 

персоналу, а вона, насамперед, – від механізмів формування заробітної плати. 

У сукупності мотиваційних інструментів розвитку працівників туристичних компаній особливе 

місце належить заробітній платі 2; 3; 5, адже вона найповніше відображає залежність між 

результатами праці окремого працівника та його матеріальною винагородою. 

Завдання стимулювання праці в міжнародній туристичній діяльності є особливо складним, 

зважаючи на особливості цієї сфери бізнесу. Необхідним в першу чергу є врахування якостей та 

потреб працівників, зайнятих в міжнародно-туристичній сфері. Особи, залучені у сфері міжнародної 

туристичної діяльності, характеризуються, як правило, високим рівнем освіти, інтелектуального 

розвитку, володіють аналітичним мисленням, підвищеним почуттям власної гідності, 

самостійністю та незалежністю. Вони особливо потребують визнання своєї праці, орієнтуються на 

досягнення значимих результатів, демонструють високу працездатність та продуктивність у 

випадку цікавої справи тощо. 

Поряд із матеріальним стимулюванням активно використовуються нематеріальні стимули як 

мотиваційні інструменти розвитку міжнародної туристичної діяльності. Найпоширенішими з них є 

пільги, пов'язані з графіком роботи; цінні подарунки, грамоти, загальноорганізаційні заходи, що не 

стосуються безпосередньо роботи, так звані «винагороди-вдячності», винагороди, пов'язані зі 

зміною статусу співробітника, зміною робочого місця тощо. Застосування системи «пакета послуг» 

дає працівнику можливість вибору з запропонованої сукупності винагород найбільш відповідні для 

нього. 

Важливою також є роль такої компоненти винагороди працівників, як соціальні програми, тобто 

соціальні пільги та виплати як частина сукупного доходу працівників, що включають медичне та 

інше страхування, допомогу в отриманні освіти, профпідготовки й перепідготовки, забезпечення 

відпочинку тощо 1, с. 50. 

Таким чином, розвиток міжнародної туристичної діяльності потребує використання дієвих 

мотиваційних інструментів її розвитку. Ґрунтуючись на принципах комплексності, збалансованості, 

стабільності, справедливості та прозорості, економічної доцільності, гнучкості й адаптивності, така 

система повинна охоплювати різні напрями, форми та методи стимулювання як окремих 

працівників, так і підрозділів туристичної компанії 4, с. 23.  

Ринкова економіка потребує притаманної ринковим відносинам системи мотиваційних 

інструментів розвитку міжнародної туристичної діяльності. Можна сказати, що мотивування праці 

– необхідний елемент ринкової економіки та досить складний процес, однак, якщо його правильно 

організувати, він приносить позитивний ефект.  

Отже, система використання мотиваційних інструментів розвитку міжнародної туристичної 

діяльності – це сукупність основних та додаткових показників оцінювання колективних й 

індивідуальних результатів праці, за якою працюючим здійснюються різні матеріальні і 

нематеріальні виплати заохочувального характеру з метою формування їх зацікавленості для 

підвищення продуктивності, ефективності та конкурентоспроможності туристичної компанії. 

 

1. Баранов В.В. Проблеми організації ефективного преміювання на промисловому 

підприємстві / В.В. Баранов // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Випуск 17. – С. 48-

54. 2. Богоявленська Ю.Б. Економіка та менеджмент праці / Ю.Б. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. 

– К.: Кондор, 2009. – 332с. 3. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підруч. / О.Є. Кузьмін, 

О.Г. Мельник. [Вид. 2-ге, випр., доп.]. – К.: «Академвидав», 2007. – 464 с. 4. Колот А.М. Мотивація 

персоналу: підруч. / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с. 5. Жигірь А. Вплив мотиваційних моделей 

на формування механізму заробітної плати / А. Жигірь // Економіка. – 2000. – № 2. – С. 51-54.  
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Ільчишин В. 

 

Науковий керівник – асист. Н.Р. Стасюк 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ 

 

У сучасному динамічному світі інвестиції відіграють важливу роль. Вони виступають ядром 

економіки, рушійною силою національного виробництва. Українська економіка вже протягом 

тривалого часу перебуває у критичному стані. З цим пов’язано чимало факторів, особливо не легко 

приходиться її розвитку в умовах війни. Для реанімування її стану потрібні значні 

капіталовкладення. Проте внутрішніх ресурсів України для забезпечення фінансами національного 

господарства в належному обсязі не вистачає. У такій ситуації гостро постає питання залучення 

інвестицій з інших джерел, у тому числі з-закордону. Економіка України має значний ресурсний 

потенціал, в який чимало інвесторів можуть і хочуть вкладати свої кошти.  

Проте існує багато чинників, які знижують інвестиційну привабливість України. Це насамперед 

військові дії на території України,, а також недосконалість правового середовища, політична 

нестабільність, корупція в усіх сферах, непередбачуваність і не прозорість державної політики, 

значна частка тіньового сектора в економіці, нестабільність національної грошової одиниці, 

обтяжлива митна політика, недосконала податкова система. Всі ці фактори негативно 

відображаються на інвестиційній привабливості України..Тому вимагають від Уряду та інших 

органів державого управління реформування всіх цих галузей для підвищення інвестиційного 

клімату. Можливо новим поштовхом для притоку іноземних інвестицій стане імплементація Угоди 

з Європейським Союзом. Досвід сусідніх європейських країн свідчить, що вдале впровадження 

реформ може призвести до збільшення інвестиційної привабливості країни та подальшого розвитку 

економіки. 

Найбільш перспективні галузі економіки України для іноземних інвестицій: 

Агропромисловий комплекс. Це одна з найважливіших галузей для залучення інвестицій, адже 

Україна володіє значними природніми ресурсами та має необмежений потенціал у цій сфер. 

Енергетична галузь. Залучення інвестицій необхідне для комплексної модернізації діючих і 

створення нових виробничих фондів на базі сучасної техніки та прогресивних технологій, зниження 

питомих видатків палива та енергії у народному господарстві на основі переходу до 

енергозберігаючих технологій.  

Ще однією важливою галузю, яка користується популярністю серед іноземних інвесторів і має 

величезний потенціал є інформаційно-комунікаційні технології.  

Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних потоків між Європою та 

Азією, вихід до двох морів, наявність численних трубопроводів вимагає якісної модернізації 

транспортної інфраструктури і значних закордонних інвестицій для її удосконалення. 

В Західному регіоні (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Волинська 

області) пріоритетними галузями для залучення іноземного капіталу є виробництво різноманітних 

продуктів з використанням місцевих природних ресурсів - сірки, калійної та кухонної солі, вугілля, 

нафти та газу, а також розвиток мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів. 

В Донецько-Придніпровському регіоні (Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська 

області) ефективним є залучення коштів в реконструкцію та технічне переобладнання шахт, 

металургійних, хімічних виробництв на базі безвідходних, маловідходних та екологічно чистих 

технологій; розвиток малоенергомістких виробництв середнього та точного машинобудування, 

автомобіле- та літакобудування. 

В Південому регіоні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) найбільш вигідним є 

інвестування в реконструкцію та технічне переоснащення портового господарства, розвиток 

виробництва обладнання для харчової та консервної промисловості, розширення мережі оздоровчих 

курортно-туристичних комплексів. 

Участь іноземного капіталу могла б істотно оживити й інші галузі промисловості. Це, перш за 

все, освоєння на конверсованих підприємствах виробництва товарів народного споживання, машин 

та обладнання для агропромислового комплексу та легкої промисловості, міського транспорту, 
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літаків для цивільної авіації, нафтогазового обладнання, приладів медичного та екологічного 

призначення, а також інвестиції в харчову, легку промисловість, будівництво та інші галузі. А також 

інвестиційна співпраця із зарубіжними фірмами в питанні адаптації до цивільних цілей військової 

електроніки, радіотехніки, виробництва засобів та систем зв'язку. 

 

 

Карпа І. 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Н.І. Горбаль  

 

РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКСУРСІЙНОГО ТУРУ ПО ОСЕРЕДКАХ НАЙБІЛЬШИХ 

УКРАЇНСЬКИХ ДІАСПОР СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

 

На сучасному етапі суспільства ми можемо сказати, що туризм – це різноманітне, багатогранне 

явище, яке міцно пов’язане з різними аспектами суспільства: географією, релігією, культурою, 

історію, покупками (шопінг) чи будь-яким іншим аспектом, з яким неодноразово ми стикаємось у 

нашому повсякденному житті. 

Багато відомих людей говорили про туризм, а саме: Леонардо Да Вінчі казав: «Пізнання країн 

світу – прикраса та їжа людського розуму», Ернест Хемінгуей підмітив, щоб «подорожувати з тими, 

кого любиш». І найбільш доречна цитата належить Далаю Ламі: «Раз в році бувайте там, де ніколи 

не бували, щоб бути щасливими». 

Також варто віддати належне такій людині як Томас Кук, ця особа є маловідома для сучасності, 

проте він зробив неоціненний вклад в туризм, він сформував власне поняття «туризм» та придумав 

«тематичні тури», тобто він перших, хто заздалегідь спланував подорож, а саме комерційна 

екскурсійна подорож з Лондона у Ліверпуль у 1851 році, яка увінчалась фантастичним успіхом та 

почала еру туристичних екскурсій.  

У США сфера туризму на дуже високому рівні, за рахунок великої площі та різноманітності 

клімату знайти можна все, що забажає душа найприскіпливішого туриста: Атлантичний та Тихий 

океани, гори Апалаччі та Кордельєри, найдовшу ріку у світі - Міссісіпі та найглибшу - Колорадо, 

яка у штаті Арізона протікає по всесвітньовідомому Великому Каньйоні. Всі знають такі міста, як 

Чикаго, Н‘ю-Йорк, Вашингтон, Лас-Вегас чи Сан-Франциско, які вважаються світовими центрами 

туризму, кожен з нас мріяв би побувати у рекреаційних зонах Флориди, Каліфорнії, Лос-Анджелесу 

чи віддаленого острова Гавайї. Такі пам‘ятки-візитівки США як Білий Дім, Статуя Свободи чи 

водоспад Ніагара хочуть відвідати люди, для яких туризм не є пріоритетним в житті. 

І здавалось би все чудово, проте не еталонно. США називають «країною демократії» і важко з 

цим не погодитись, адже у цій державі можна знайти вихідця з будь-якого куточка світу, який без 

проблем зживається з дуже різноманітним соціумом держави. Так історично склалось, що у США 

проживає більше 2 мільйонів українців – української діаспори, в яких є свої міста, райони, магазини, 

церкви, школи, громадські установи та багато іншого, що допомагає їм комфортно почуватись у 

«чужій державі», і, на мою думку, було б доцільно створити такий екскурсійний тур, де «нові 

українці» швидше поринуть в цей осередок, а ті, хто проживають вже тривалий час на території 

США відкриють для себе нові закутки вітчизняного життя. Щодо туристів з України, то, на мою 

думку, цей тур буде найбільш пріоритетним з тих, що така неосяжна країна зможе запропонувати. 

Екскурсійний тур «Українські стежки» триватиме 5 днів і включатиме такі міста як Чикаго (штат 

Іллінойс), Барабу (штат Вісконсін) та Н‘ю-Йорк. Пересування між об‘єктами здійснюватиметься 

вітчизняними автобусами марки ЛАЗ та ночівля у всесвітньовідомій мережі готелів «Холідей Інн». 

В Чикаго група туристів буде знаходитись 2 дні, перший з яких, паломницький, коли група відвідає 

ряд українських храмів, серед яких церква св. Миколая, собор св. Володимира та Ольги, церква св. 

Йосифа – греко-католицькі, та православну церкву св. Покрови. На другий день ми відвідаємо 

«українське село», де можна буде придбати різноманітні сувеніри на українську тематику, 

пообідати в українських ресторанах, чи навіть піти в театр на українську постановку. Наступною 

зупинкою буде Український національний музей-архів, українська школа та будівлі громадських 

організацій ПЛАСТ та Клуб-500, де туристам випаде нагода поспілкуватись з місцевими українцями 

та у вечері провести закриту вечірку в стилі «андріївських вечорниць». 
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Наступного, третього дня, ми відправимось у фермерський штат Вісконсін у містечко Барабу, 

яке вважається найбільшим українським селом, тому що там автономно проживають близько 5 тис. 

українців. У Барабу відбудеться футбольний поєдинок між місцевим населенням та туристичною 

групою, та ярмарка українського ремесла, у вечері групу частуватимуть традиційною українською 

їжею та напоями. 

Наступного дня, приїхавши в Н‘ю-Йорк, у першій частині дня група відвідає Українське 

Патріархальне Товариство. У другій половині дня завітаємо у гості до Союзу українських 

філателістів та нумізматів. Ввечері переїдемо у район Бруклін на побережжя під назвою Брайтон, 

де у цей час можна відвідати велику кількість ресторанів з терасою, які знаходься на березі океану. 

Наступного дня група відвідає справжній український «стихійний ринок», де туристи матимуть 

змогу купити будь-що з України, починаючи від їжі і закінчуючи антикваріатом. Після цього групу 

буде доставлено у міжнародній аеропорт Н‘ю-Арк (шт. Н‘ю-Джерсі), що вважатиметься кінцевою 

зупинкою нашого екскурсійного туру. 

 

 

Карпа О. 

 

Науковий керівник – асист. Н.Р. Стасюк 

 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ 

 

У сучасному динамічному світі інвестиції відіграють важливу роль. Їм можна відвести роль ядра 

економіки, рушійної сили національного виробництва. Проте внутрішніх ресурсів України для 

забезпечення фінансами національного господарства в належному обсязі не вистачає. Економіка 

України має значний ресурсний потенціал, в який чимало інвесторів можуть і хочуть вкладати свої 

кошти [1]. 

В Україні інвестиції є одним із найважливіших засобів забезпечення виходу країни з кризи, 

досягнення реальних структурних зрушень в економіці, технологічного переозброєння, підвищення 

якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях, оновлення застарілих 

основних виробничих фондів. Тому вирішення питань ефективного залучення та використання 

іноземних інвестицій в Україні є одним із найбільш актуальних завдань економічної науки [2]. 

Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, 

внаслідок якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект [3]. Що стосується 

іноземних інвестицій, то вони можуть здійснюватися у вигляді: іноземної валюти, валюти України 

(при реінвестиціях), рухомого і нерухомого майна, майнових прав, корпоративних прав, цінних 

паперів, грошових вимог і прав на вимоги виконання договірних зобов'язань, прав інтелектуальної 

власності, прав на здійснення господарської діяльності (на користування надрами та природними 

ресурсами) та інших цінностей. Загальною вимогою до видів інвестицій є оцінювання у ВКВ, 

підтверджене країною-інвестором або міжнародними торговельними угодами. 

На обсяги іноземних інвестицій впливають як економічні, так і соціальні та політичні фактори. 

Якщо аналізувати динаміку та обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за останній 

період, то вона є такою: у 2010р. – 4682 млн. дол. США, у 2011 – 4654 млн. дол. США, 5100 млн. 

дол. США у 2012р. і 3694 млн. дол. США у 2013 році [1]. На сьогодні, враховуючи ситуацію, що 

склалася в Україні та на кримському півострові, більшість бізнесменів утримуються від 

капіталовкладень в українську економіку  

Директор Світового Банку в Україні та Білорусії Чімяо Фан виокремив фактори, які 

перешкоджають довгостроковим капіталовкладенням в Україну: середньоринкова вартість 

кредитного ресурсу більш 20% річних при нульовій інфляції; корупція; зарегульованість ринку; 

зовнішній борг країни (на рубежі 2013-2014 років склав понад 60 млрд. дол. США); залежність від 

зовнішніх ринків ціноутворення на імпортований товар; низький рівень довіри у фінансовому 

секторі [4]. 

Проте, зважаючи на величезний ресурсний потенціал економіки України, експерти прогнозують 

масовий захід в Україну представників малого та середнього бізнесу Китаю та інших країн, які 
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експортують товари в країни ЄС. Своє рішення вони мотивують бажанням оптимізувати логістичні 

витрати. Сферою їх інтересів є інвестиції в медицину, видобувну галузь та сільське господарство. 

За останніми даними 22 вересня, в інформаційному агентстві «Укрінформ» Голова 

Держінвестпроекту Сергій Євтушенко підписав тристоронній меморандум про наміри щодо 

залучення найбільшої прямої китайської інвестиції за всю історію незалежності України на суму в 

$ 58 млн. Угоду підписано з Китайсько-українською аграрною компанією «Фанда» та Чернігівською 

ОДА. Передбачається, що кошти будуть спрямовані на створення сучасного тваринницького і 

рослинницького комплексів. 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що Україна потенційно може бути однією з провідних країн 

по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її величезний природно-ресурсний потенціал, 

вигідне економіко-географічне положення, наявність кваліфікованої робочої сили, значний 

внутрішній ринок, місце в світовій геополітичній політиці провідних країн світу. Проте для цього 

необхідна докорінна зміна податкового та митного законодавства, системна робота у сфері 

реформування економіки з метою підвищення інвестиційної привабливості, а головне – політична 

воля вищого керівництва країни. 

 

1. Офіційний сайт державної служби статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ukrstat.gov.ua; 2. Євтушенко Г.І., Левківський Т.А. Іноземне інвестування в Україні: Сучасний стан 

та перспективи: наук. стат. збірник наукових праць НУ державної податкової служби України. – 

2012. – №1. –с. 13.; 3. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: навч. посібн. / 

А.П. Дука. – К.: Вид-во «Каравела», 2007. – 236 с.; 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

prostobiz.ua / finansy / investment / stati / investitsionnyy_klimat_ukrainy_2014_15 
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ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННІ 

ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 

Інтелектуальна власність є важливою складовою людської діяльності, запорукою сталого 

розвитку суспільства в умовах невизначеності та постійних змін. Під терміном інтелектуальна 

власність (ІВ) розуміють результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї чи декількох осіб. ІВ 

може бути у формі: патентів, корисних моделей, промислових зразків, копірайтів, ноу-хау, 

авторських та суміжних прав. Промисловий зразок – це інноваційне конструкторське рішення, щодо 

продукту чи послуги, яке має суттєву новизну [1]. Корисна модель – виріб, який має суттєву новизну 

та неочевидність технічного рішення при існуючому рівні техніки. Копірайт – ексклюзивне право 

автора літературного, аудіо-, відеотвору на показ та відтворення своєї роботи. Ноу-хау – розроблені 

оригінальні пристосування (корисні моделі), технічний досвід та секрети виробництва, що 

включають відомості технологічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, які 

не мають суттєвої новизни, але мають комерційну цінність і їх використання забезпечує певні 

переваги [2]. Передумовою для створення об’єктів ІВ є проведення науково–дослідних та дослідно–

конструкторських робіт.  

Значення ІВ є надзвичайно важливим, адже інновації забезпечують постійний приріст прибутку, 

надають ряд конкурентних переваг підприємству. Так, згідно Е.Пенроуз, підприємства, які постійно 

здійснюють науково-технічну діяльність і реалізують інноваційні продукти чи послуги на ринку, є 

ринковими лідерами. Такі фірми, як правило, формують загальну кон’юктуру й правила гри на 

ринку. Фірми, що не здійснюють науково-технічної діяльності, – не володіють конкурентними 

перевагами і зазвичай лише регулюють свою діяльність відповідно до ринкових лідерів [3].  

Захист прав інтелектуальної власності (ПІВ) в Україні регулюється Конституцією України, 

Цивільним кодексом, Митним Кодексом, законами «Про авторське право та суміжні права», «Про 

інноваційну діяльність» «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» та ін.  

Важливим є захист ПІВ при переміщенні через митний кордон України. Національні закони 
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здатні захистити ПІВ тільки в територіальних межах України. При перетині митного кордону 

України ПІВ регулюються законодавством іншої країни, і власник об’єкта ІВ не може контролювати 

подальші дії, пов’язані з нею.  

З метою уникнення порушення ПІВ при її переміщенні через митний кордон України існує 

митний реєстр об’єктів ПІВ, до якого підприємство (власник ІВ) має право на період 6 чи 12 місяців 

внести власний об’єкт ІВ. Митний реєстр ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на 

об'єкти ПІВ під час митних контролю і оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв 

правовласників, і містить інформацію, що використовується для запобігання перемі-щенню через 

митний кордон України товарів з порушенням ПІВ [4].  

Внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру регулюється Главою 14, Розділу 

15 Митного Кодексу України [5]. Об’єкти, які є внесенні до митного реєстру є захищені при спробі 

третіх сторін перевезти ІВ через митний кордон України. При такій спробі вантажний відділ 

повідомляє посадову особу митного органу, яка є відповідальною за об’єкти ІВ про переміщення 

такого об’єкту, що зареєстрований у митному реєстрі. Як результат посадова особа контактує з 

власником об’єкта ІВ чи його представником на митниці і повідомляє його про спробу його 

переміщення. Відтак митне оформлення ІВ припиняється на термін 15 днів. Протягом цього період 

власник має право подати скаргу до суду.  

Важливою є наявність у власника ІВ митного представника чи брокерської фірми на митниці, 

якій він може делегувати такі завдання: а) внесення ПІВ до митного реєстру; б) надання митній 

службі України детальної інформації про об’єкт ІВ; в) контактування з посадовою особою митної 

служби у разі спроби переміщення об’єкта ІВ через митний кордон України; г) вирішення судових 

спорів, відносно об’єкта ІВ під час спроби його переміщення через кордон України. Отже, митний 

реєстр ПІВ є важливим елементом захисту при переміщенні ІВ через митний кордон України. 

Необхідно відзначити і важливість митного посередника чи брокерської фірми, через яку власник 

права на об’єкт ІВ може вирішувати деталі захисту об’єкта ІВ.  

 

1. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник. – Суми : ВТД. ―Університетська 

книга, 2010. – 334 с., 2. Електронний ресурс: pidruchniki.com/15800119/ekonomika/operatsiyi 

_mizhnarodnoyi _torgivli_naukovotehnichnimi_znannyami_dosvidom, 3. Penrose, E. (2009): The Theory 

of the Growth of the Firm. Fourth Edition. Oxford University Press, 4. Наказ №648 від 30.05.2012 «Про 

затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, 

які охороняються відповідно до закону», 5. Митний Кодекс України, від 13.03.2012 № 4495-

VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua /laws/show/4495-17.  
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Світові тенденції у сфері міжнародного туризму дозволяють віднести туристичний бізнес до 

найперспективніших галузей економіки. Розвинута туристична інфраструктура сприяє покращенню 

привабливості країни та її конкурентоспроможності у світі, прискорює процеси її інтеграції у 

світову економіку, забезпечує перехід від аграрної та індустріальної економіки до розвитку 

економіки на основі сфери послуг.  

В Україні існують всі передумови для розвитку туристичної сфери. Зручне географічне 

розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-

рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, розгалуження санаторно-курортної бази – 

всі ці фактори зумовлюють конкурентні переваги України в пропозиції туристичного продукту. 

Туристичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною мірою, про що свідчить 1,5 – 2,5 

% частка туристичної галузі в структурі ВВП країни. 

Туристична сфера є однією із стратегічних галузей економіки, за допомогою якої відбувається 

подальший соціально-економічний розвиток держави. Однак, для формування туристичного ринку 
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необхідним є наявність ряду складових туристичної індустрії і лише туристично-рекреаційний 

потенціал не є гарантом успішного розвитку національного туризму [1].  

В економіці країни міжнародний туризм виконує ряд функцій: є джерелом валютних надходжень 

для країн і засобом для забезпечення зайнятості; розширює вкладення у платіжний баланс і ВНП 

країни; сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, які обслуговують сферу туризму; із 

зростанням зайнятості у сфері туризму збільшуються доходи населення і підвищується рівень 

добробуту нації [2].  

Також вплив туризму на економічний розвиток виявляється у підвищенні ділової активності та 

розширенні виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспроможного попиту за 

рахунок іноземних та місцевих екскурсантів. З економічної точки зору привабливість туризму як 

галузі, що надає послуги, полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів та отриманні доходу 

у вільно конвертованій валюті. Туризм є також однією із небагатьох сфер діяльності, де залучення 

нових технологій не призводить до скорочення працюючого персоналу, зменшуючи цим самим 

соціальну напругу у суспільстві.  

Крім того, світовий досвід показує, що індустрію туризму можна розвивати і в період 

економічних криз. Витрати на створення одного робочого місця тут у 20 разів менші, ніж у 

промисловості, а оборотність інвестиційного капіталу у чотири рази вища, ніж в інших галузях 

господарства[3].  

За оцінками представників Світової ради загальний внесок туристичної сфери до ВВП України 

становить 92,1 млрд. грн. При цьому прямі витрати туристів становили 24,6 млрд. грн. або 26,7 %, 

непрямий внесок туристичної сфери в економіку становив 56,4 % або 51,9 млрд. грн., індукований 

внесок складав 16,9 % або 15,6 млрд. грн. Зокрема, наша держава використовує лише одну третину 

туристичного потенціалу, яким володіє, а за даними Світового економічного форуму, у сфері 

подорожей і туризму Україна серед 124 країн світу посідає лише 78-е місце. Тому саме ця сфера 

залишає великі можливості для пошуків та активної діяльності. 

Україна об’єктивно має потужний туристичний потенціал, який, на жаль, використовується не 

дуже ефективно. Це є визначальним питанням, яке має диференційовану структуру. Причини такого 

становища полягають у складній соціально-економічній ситуації в державі, у невідрегульованості 

механізмів стимулювання туристичної індустрії, відсутності ефективної стратегії розвитку цієї 

галузі як на національному, так і на регіональному рівнях. Ситуація, що склалася в туристичній 

сфері останнім часом, вимагає активного пошуку шляхів подолання кризових явищ та 

інтенсифікації виробництва туристичного продукту із забезпеченням необхідної його якості.  

 

1. Бондаренко М.П. Туристичний сектор економіки України: реалії та перспективи / М.П. 

Бондаренко // Економіка і прогнозування: [науково-аналітичний журнал]. – К., 2011. – № 1. – С. 

104-119. 2. Вуйцик О. Вплив рекреаційно-туристичного комплексу на розвиток економіки держави 

/ О. Вуйцик // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – Львів, 2011. – № 

24. – С. 35-42. 3. Гостева Н.П. Місце туристичної індустрії України у світі / Н.П. Гостєва // 

Держава та регіони: [науково-виробничий журнал]. Серія «Державне управління». – Запоріжжя, 

2010. – № 2. – С. 45-50.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ГРЕЦІЇ 

 

Туризм займає вагоме місце в економіці багатьох країн. Зараз туризм можна вважати однією з 

найбільш динамічних і прибуткових галузей світового господарства. За даними статистики 

Всесвітньої організації туризму, на туризм припадає 10% валового світового продукту, 7% 

загального обсягу інвестицій, 5% усіх податкових надходжень [1]. 

Теоретичні й практичні аспекти розвитку туризму досліджувались багатьма вченими, як 

зарубіжними, так і вітчизняними. Зокрема: О.О. Бейдик, Ж. Каз, П. Дейліс, Дж. Мартин, Ф.Котлер, 
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К.Р. Маконнел, С.Л. Брю, А.Б. Гайдук, В.Г. Герасименко, А.П. Дурович, Г.В. Ковалевський, Д.М. 

Стеченко, В.К. Федорченко та ін. 

Значна частка доходів Греції надходить від сфери туризму, а саме на неї припадає 18 відсотків 

ВВП країни і 20 відсотків всієї робочої сили Середземномор'я. 

Туризм в Греції на даному етапі розвитку економіки є однією з пріоритетних галузей. Відповідно 

до даних Банку Греції в 2013 р. сума основних джерел валютних надходжень склали: 

- туризм - 9,4 млрд. євро; 

- експорт товарів - 11,1 млрд. євро; 

- морські перевезення - 9,6 млрд. євро; 

- з фондів ЄС - 5,4 млрд. євро [1]. 

Для розвитку туристичної галузі Греції велике значення має міжнародний туризм, тому що 

країна посідає значне місце на світовому туристичного ринку. 

Туризм став однією з основних статей доходу бюджету Греції. Щорічно Грецію відвідують 

близько 15 млн. осіб, що перевищує чисельність населення країни. Для економіки країни важливість 

туризму є визначальною. Тому проаналізуємо частку туризму у ВВП Греції у 2009-2013 рр., що 

наведено на рис.1. 

 

 
Рис.1. Частка туризму у ВВП Греції у 2009-2013 рр., [2] 

Початок 2014 року був дуже сприятливим для Греції у сфері туризму. Число туристів, що 

відвідали Грецію в січні, досягло 404 тисяч, збільшившись на 10,6% порівняно з січнем 2013 року 

[3]. 

За даними Банку Греції, відзначається збільшення доходів від туризму на 22,4%. Зокрема, доходи 

від прибуття туристів з країн ЄС підвищилися на 10 мільйонів євро (17,4%). На 26,9% (19 мільйонів 

євро) збільшилися доходи від прибуття туристів з інших країн, що не входять до Євросоюзу.  

Для подальшого розвитку туристичної галузі Греції необхідно виконати план туристичного 

впорядкування, це дасть можливість створити сучасну, привабливу та ефективну модель грецької 

туристичної сфери і досягти стратегічної мети, яка постає перед грецьким урядом. 

 

1. Р.М. Моторин Міжнародна економічна статистика [Текст]: Підручник / Р.М. Моторин. – 
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Електронне джерело [ grekomania.ru/news/tourism/3322-potok-turistov-za-yanvar-2014] 4. Аналіз 

прибуття іноземних туристів: Електронне джерело [ greecetoday.ru/home/reports/391/] 
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РОЗВИТОК МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Із становленням України як незалежної держави, розкріпаченням економічної активності 

населення та міграційної політики особливого значення набуло забезпечення її економічної 

самостійності, невід'ємним елементом якої є митна система. 

Україна як суверенна країна самостійно створює митну систему та здійснює митну справу. 
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Остання визнається складовою частиною зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності. 

Отже, митна справа започатковувалася як елемент зовнішньої політики України та 

зовнішньоекономічної діяльності. Відкритість чи закритість суспільства пізнається через низку 

зовнішніх та внутрішніх чинників, чимале місце серед яких відводиться митній справі 

Митна справа як напрям реалізації зовнішньої політики країни та співробітництва з іншими 

країнами у різних сферах. Наприклад, це проявляється у боротьбі з міжнародним тероризмом, 

контрабандою, розповсюдженням наркотиків, боротьбі зі СПІДом, іншими хворобами тощо. 

Основне, це розвиток взаємної довіри між державами та співробітництво на взаємовигідній основі.. 

Митна справа безпосередньо пов'язана із товарним виробництвом та міжнародною торгівлею і 

обміном. Вона є найпростішою формою оподаткування. Історично це розвивалось в рамках 

Київської Русі та окремих князівств і йде від стягнення грошових чи натуральних зборів із 

реалізованих товарів в районах пожвавлення торгівлі чи на перехрестях торгових шляхів. 

За часів СРСР митна справа в Українській РСР самостійно майже не велася, а все було 

підпорядковано центральним виконавчим органам. Лише з лібералізацією зовнішньоекономічної 

діяльності та розширенням прав регіонів у цій сфері виникла потреба створити митні органи 

безпосередньо на місцях вироблення експортного товару. Так, 1985 р. митні служби створюються 

на всій території України, у тому числі й на Сході — спочатку у Сумах при знаменитому науково-

виробничому об'єднанні ім. Фрунзе, а потім і в Харкові. Якщо спочатку пости, що створювались у 

великих містах України, були призначені для оформлення вантажів, то з часом з лібералізацією 

еміграційної політики і для оформлення виїжджаючих за кордон вони перейняли на себе функції 

оформлення багажу громадян. 

З виходом України з Радянського Союзу переважно на базі органів внутрішніх справ у 

прикордонних регіонах стали формуватися митні пости, а митниці на західному та південному 

контролі та в міжнародних аеропортах набули нового статусу. Одночасно стало формуватися й 

митне законодавство. Як суверенна держава Україна потребувала власної митної політики та 

митного законодавства. Уже в перші місяці незалежності в короткий термін були розроблені та 

прийняті Митний кодекс України» 12 грудня 1991 р. та Закон України «Про єдиний митний тариф» 

5 лютого 1992 р.15 Разом із ним визначено та закріплено основи митної справи, визначені завдання 

митних органів. 

Митна справа та її основа — митне законодавство постійно вдосконалюється. Суттєво оновлено 

в 2000 р. Закон України «Про єдиний митний тариф», протягом 6 років велась робота над новим МК 

України. Вона увінчалася прийняттям його 20 грудня 2001 р. Але в ньому містилось ряд 

суперечливих положень. Як вказано у Преамбулі, МК України визначає засади організації та 

здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні 

аспекти діяльності митної служби України. 

 

1. Митний кодекс України (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України); 

Конституція України. – К., 1996; Украинская таможня – 95, составление и общая редакция М.С. 

Муравьева, изд. "Либра", Киев, 1995 г. 

 

 

Кольбенко І. 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Жежуха В.Й. 

 

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВУВАННЯ КРЕАТИВНИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Існуюча практика мотивування креативних колективів на підприємствах в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності побудована здебільшого на загальних засадах мотивування 

персоналу, що може істотно обмежувати зацікавленість працівників у саморозвитку та розвитку 

зовнішньоекономічного вектора компанії. Відтак, важливим завданням сьогодення є запровадження 

ефективніших та дієвіших інструментів мотивування креативних колективів в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності.  
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Хоча проблеми використання дієвих інструментів мотивування досліджуються давно, однак, 

значна їхня кількість і досі залишається невирішеною. Про це свідчить низький рівень ефективності 

системи мотивування у більшості вітчизняних підприємств, її невідповідність сучасним світовим 

тенденціям й вимогам. 

В Україні сучасні інструменти мотивування стають все важливішими для роботодавців, адже в 

умовах зростаючої конкуренції керівники компаній щораз більше усвідомлюють необхідність 

ефективного управління основним ресурсом – персоналом.  

За основу будь-якої мотиваційної системи для креативних колективів в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності варто взяти вислів: «Справедлива оплата за відповідну роботу в 

стислі терміни». Звичайно, побудова такої системи вимагає значного досвіду у сфері управління 

персоналом, знання економічних процесів, спостережливості, терпіння, делікатності тощо.  

У літературі сьогодні запропоновано чимало підходів для розроблення корпоративних систем 

мотивування, але одними із найдієвіших для креативних колективів в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності слід вважати грейдинг та ключові показники ефективності.  

На практиці для управління креативним колективом в умовах здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності варто використовувати грейди, коли кожен працівник оцінюється і розподіляється за 

певним грейдом. В цьому випадку в сукупності враховується і цінність виконуваної роботи, і 

цінність самого працівника, яка залежить від рівня його кваліфікації, досвіду, майстерності та рівня 

розвитку професійних компетенцій. Щодо креативних колективів в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, більш доречним можна вважати другий підхід, де функції і 

завдання, які виконують працівники, рівень самостійності та відповідальності, а також інші 

параметри залежать значною мірою не від посади, а від кваліфікації і здібностей самого працівника. 

Тобто можна сказати, що кожен працівник певною мірою унікальний, і функції та завдання, які він 

виконує, можуть розглядатися як окрема посада.  

Окрім вищенаведеного, працівник креативного колективу в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності повинен чітко розуміти, що він може здобути, якщо досягне 

запланованих для нього показників ефективності за обліковий період часу в межах посадових 

інструкцій чи якщо їх перевищить. Цього можна досягти завдяки використанню системи ключових 

показників ефективності (КПІ).  

Основна перевага систем KPI в тому, що процес прийняття рішень зводиться до аналізування 

даних, які доступні в будь-який момент і представлені в заздалегідь затвердженому форматі. 

При розробці системи KPI для мотивування креативних колективів в умовах здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності слід враховувати певні вимоги, які пред'являються до кожного з 

коефіцієнтів, а саме: а) кожен коефіцієнт повинен бути чітко визначений; б) затверджені показники 

і нормативи повинні бути досяжні; в) кожен з показників повинен бути у сфері відповідальності тих 

людей, які оцінюються; г) показники повинні сприяти мотивуванню і зростанню ефективності 

персоналу; д) показники також повинні бути співставними. 

Оскільки працівники креативних колективів в умовах здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності є людьми з особливим складом мислення, створюють нові ідеї, здатні креативно, 

нестандартно підходити до вирішення поставлених завдань, вони є великою цінністю для 

підприємства. Запропоновані вище сучасні інструменти мотивування не лише мотивуватимуть, але 

й утримають працівників у компанії.  

Процедура грейдування достатньо затратна. Для її проведення необхідні ресурси, а саме: 

інформація, люди, фінанси, час, але водночас – доволі логічна і доступна для реалізації власними 

силами. Щодо системи КПІ, то її цінність полягає не в моніторингу даних за принципом «порахував-

порівняв-забув». Головне – вона дозволяє виявити закономірності розвитку бізнесу в цілому або 

окремих бізнес-процесів.  
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Кравець І. 

 

Науковий керівник – ст. викладач К.О. Дзюбіна 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТАМИ МІЖНАРОДНОЇ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасній економіці на перший план виходить завдання управління не стільки споживчим 

попитом, скільки його формування та управління балансом потреб усіх учасників ринку з позиції 

загальних, економічних і соціальних інтересів. Основною метою є зменшення напруги між 

споживачем і виробником. Саме Інтернет як глобальна інформаційна система, що регулюється 

природними економічними законами, потенційно здатний посилити ефективну взаємодію між 

споживачем та продавцем шляхом своєрідного вирівнювання можливостей усіх користувачів 

даного середовища. Інтернет набуває значення основного каналу комунікації зі споживачем, а 

Інтернет-маркетинг (ІМ) в свою чергу – основного інструменту розвитку споживчого ринку. Відтак 

виникає необхідність дослідження особливостей ІМ.  

Питаннями розвитку ІМ займались такі вчені як: І. Ашманова, Н. Євдокимова, А. Іванова, А. 

Чумикова. Загальні проблеми й перспективи віртуальної економіки, тенденції її розвитку, 

порівняльний аналіз фізичного і віртуального макромаркетиногового середовища, можливості 

Інтернету в контексті організації виробничо-комерційної діяльності розглядаються в роботах – 

Д. Єймора, Ф.Котлера, А. Хартмана, У. Хенсона тощо.  

Інтернет-маркетинг являє собою практику використання всіх аспектів традиційного маркетингу 

в Інтернет, що зачіпляє основні елементи маркетинг-мікс (ціна, продукт, місце продажу та 

прогнозування). Основною метою ІМ є отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії 

сайту [1]. 

ІМ виступає одним з передових інструментів просування міжнародних туристичних послух на 

ринок збуту. До особливостей застосування ІМ в туристичній галузі можна віднести : 

- високу достовірність інформації про туристичну діяльність; 

- дотримання прав споживача; 

- ефективне виростання у сезонні періоди; 

- індивідуальну роль поведінки та врахування соціальних особливостей кожного споживача; 

- координацію учасників ринку (турагенств, турфірм, туроператорів). 

Можливості Інтернет відкриті для усіх учасників туристичного ринку. Зважаючи на швидкість 

Інтернет, комунікації в мережі є відносно простішими (на відмінну від друкованої реклами у 

журналах і газетах). Зв'язок із споживачем відбувається через електронну пошту, отримання даних 

внаслідок проходження процедур реєстрації, підписки на певні види послуг та розвиток турагенств. 

Наявність зворотного зв’язку зі споживачем значно економить час і дає змогу операторам та агентам 

міжнародного туристичного ринку швидко і адекватно реагувати на зміни, що відбуваються як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

У зв’язку з швидким зростанням туристичного ринку та появою безлічі туристичних агентств, 

реклама туристичних послуг вимагає все більше фінансових та людських ресурсів для залучення 

нових клієнтів і продажу туристичного продукту. Виникає необхідність в комплексному підході до 

реклами туристичного бізнесу, до використання всіх доступних засобів туристичних послуг. 

До основних інструментів ІМ, які доцільно використовувати в діяльності суб’єктів міжнародної 

туристичної діяльності належать: 

- сайт компанії; 

- спеціалізовані портали; 

- пошукові системи та просування в них; 

- контекстна реклама в результатах пошуку; 

- PR тощо. 

ІМ суб’єктів міжнародної туристичної діяльності включає в себе розробку, просування і 

реалізацію міжнародного туристичного продукту, орієнтованого на виявлення і задоволення 

специфічних потреб клієнтів. Основним завданням суб’єктів міжнародної туристичної діяльності є 

допомога клієнту в оцінці підприємства і його туристичного продукту, яке реалізується через ІМ. 
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Отже, можливості застосування ІМ дозволяють використовувати його як ефективний засіб у 

діяльності суб’єтків міжнародного туристичного ринку. ІМ дозволяє турагенствам та 

туроператорам використовувати нові технології, підвищувати ефективність взаємодії з клієнтами, 

забезпечувати постійний зв'язок з партнерами та відслідковувати конкурентів. 

 

1. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: Начальний посібник / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук. 

- К.: Центр учбової літератури. – 2008. – 184. - [Електронне джерело]. – Режим доступу: 

shron.chtyvo.org.ua/Lytovchenko_Iryna/Internet-marketynh.pd 

 

 

Курпіта Г. 

 

Науковий керівник – к.е.н., асист. М.Є. Адамів 

 

АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Розвиток вітчизняної економіки сьогодні тісно пов'язаний з міжнародними глобалізаційними 

процесами, що спричиняє інтеграцію банківської системи через присутність у ній іноземного 

капіталу. Це у свою чергу впливає на рівень стабільності банківської системи України (БСУ) та 

підвищує її чутливість до впливу зовнішніх факторів. 

Визначним етапом зростання частки іноземного капіталу у БСУ став 2006 р., оскільки було 

прийнято зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» [1]. Це надало права 

іноземним банкам відкривати на території України власні філії. Основні фактори, що призвели до 

значної активізації іноземного капіталу в Україні, став вступ до СОТ та дотримання вимог стосовно 

лібералізації доступу капіталу зарубіжних банків.. Динаміку кількості банків в Україні за період з 

01.01.2011 р. по 01.01.2014 р. наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка кількості банків (за період з 2011 по 2014 рр.) 

Показники 
Станом на 1 січня 

2011 р. 2012 р. 2013р. 2014р. 

Кількість банків, які мають ліцензію на здійснення 

банківських операцій, одиниць : 
176 176 176 180 

- з іноземним капіталом 55 53 53 49 

- зі 100% іноземним капіталом 20 22 22 19 

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків, % 40,6 41,9 39,5 34,0 

Джерело: систематизовано автором за даними [2] 

За даними НБУ на початок 2014 р. ліцензію на здійснення банківських операцій мають 180 

банків, з них: з іноземним капіталом – 49, у тому числі зі 100%-м іноземним капіталом – 19. Сама 

частка іноземного капіталу у БСУ на початку 2014 р. значно зменшилась та склала – 34% (у 

порівнянні з 2011 р.). Наслідком зменшення частки іноземного капіталу у статутному капіталі 

банків України є відтік західного капіталу. Цю тенденцію не можна вважати позитивною оскільки 

розвиток ведення бізнесу за європейськими стандартами призупиняється та відбувається 

гальмування прозорості банків.  

На сьогоднішній день в Україні існує чотири групи банків: найбільші, великі, середні та малі [3]. 

Найбільшу частку іноземні банки займають у групах великих та найбільших банків, що становлять 

71 та 64 % відповідно; у групі середніх банків цей показник дорівнює 38 %; у малих – 17 %. Відтак, 

банки з іноземним капіталом контролюють велику частку активів БСУ та своєю потужністю 

витісняють малі та середні банки з ринку. Банки з високою часткою іноземного капіталу наведено 

в табл. 2.  
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Таблиця 2 

Частка іноземного капіталу у банківській системі України (станом на 01.01.2014 р.) 

№ Найменування банків Найменування власників Частка іноземного капіталу, % 

1.  Приватбанк Віргінські острови 17,3 

2.  Альфа-банк Російська Федерація 19,89 

3.  Дельта банк США 29,39 

4.  Альфа-банк Кіпр 80,1 

5.  Укрсіббанк Франція 84,99 

6.  Надра Кіпр 89,96 

7.  Райффайзен банк Аваль Австрія 96,45 

8.  UniCredit (Укрсоцбанк) Австрія 98,48 

9.  Промінвестбанк Російська Федерація 98,6 

10.  Сбербанк Росії Російська Федерація 100,00 

Джерело: сформовано автором на підставі аналізування інформації з офіційних сайтів 

відповідних банківських установ 

З табл. 2 можна зробити висновок, що ринок БСУ є досить диверсифікованим, оскільки 

іноземний капітал належить багатьом країнам-власникам. До позитивних наслідків 

диверсифікованості інвестиційного банківського капіталу за країною походження можна віднести: 

залучення іноземних інвестицій, сприяння підвищенню рівня рентабельності БСУ, розширення 

ресурсної бази; посилення конкуренції на ринку банківських послуг; збільшення прибутку банків з 

іноземним капіталом та ін. До негативних наслідків належать: збігання розбіжностей в цілях 

діяльності іноземних та національних банків; послаблення рівня економічної безпеки країни через 

неконтрольований відтік капіталу; втрата суверенітету у сфері грошової політики держави.  

Прихід іноземного капіталу в БСУ не являє собою загрози доки не призводить до захвату більшої 

частки ринку банківської системи та встановлення контролю за банківською діяльністю країни. З 

метою забезпечення оптимального співвідношення іноземного капіталу у БСУ потрібно визначити 

оптимальний рівень участі іноземного капіталу у БСУ, розробити алгоритм співпраці з іноземними 

інвесторами, адже кожне не правильне рішення може призвести до поглиблення кризи в державі та 

посилити її залежність від іноземних інвесторів. 

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-3 від07.12.2000 (станом на 

02.08.2014 р.) - [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rada.gov.ua 2. Розвиток фінансового 

сектору України/ Річний звіт НБУ. с. 22-44. – 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

bank.gov.ua/doccatalog/document?id=8253030 3. Молдавская Е.В. Анализ банков с иностранным 

капиталом / Е.В. Молдавская, Ю.В. Киях // Бизнес Информ, № 9.– 2013.-[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: cyberleninka.ru /article/n/analiz-bankov-s-inostrannym-kapitalom  
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МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ У КОНТЕКСТІ 

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС 

 

У зв'язку з підписанням договору про асоціацію з ЄС можна почути дві абсолютно протилежні 

думки щодо майбутнього нашої вищої освіти. Є висловлювання, що тепер, завдяки договору про 

асоціацію, молоді українці, нарешті, отримали можливість навчатися у ВНЗ ЄС. Але можна почути 

і критику, коли деякі особи вважають, що європейські стандарти вищої освіти знищать нашу вищу 

школу, яка з їх слів є більш ефективною, ніж європейська. Ті й інші помиляються. Насправді договір 

про асоціацію з ЄС буде не стільки змінювати нашу вищу школу, скільки розширювати її 

можливості для подальшого розвитку. 

Європейські вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання українських студентів, 

але вони не зобов'язані приймати всіх. Тому вони проводять конкурси серед бажаючих навчатися в 
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ЄС і вибирають найкращих. Крім гарного знання англійської мови європейські ВНЗ хочуть, щоб 

студент мав гарну успішність, опубліковані наукові студентські роботи, брав участь у конференціях 

і дослідженнях. Вони хочуть бачити студентів, повних амбіцій і бажання зробити кар'єру, і тим 

самим допомогти ЄС стати ще багатшими і сильнішими. При цьому європейські ВНЗ із 

задоволенням платять стипендії українським студентам, якщо вони показують відмінні оцінки. А 

багато європейських ВНЗ навчають іноземних студентів безкоштовно, або за символічну плату в 

200-400 євро за навчальний рік. 

Наші навчальні програми бакалаврів, а найголовніше, система оцінювання учнів, відповідає 

європейським стандартам. Тому до підписання асоціації українські студенти мають можливість 

відучитися один семестр в Україні, а інший у будь-якій країні ЄС, після цього можна продовжувати 

навчання в Україні, а після захистити диплом в Україні та ЄС. У будь-якому випадку, маючи диплом 

українського вишу, українець, який навчався в ЄС, має право отримати візу на 6 місяців для пошуку 

роботи в країнах ЄС. У разі якщо його офіційно візьмуть на роботу в країнах ЄС, він має право 

отримати трудову візу. Це вже давно працює, і багато молодих українців цим користуються. В 

результаті, навіть деякі експерти висловлюють побоювання, що ця система вільного навчання в ЄС 

веде до того, що в Україні відбувається "витік мізків". Частково вони мають рацію. 

Реформа у сфері освіти є запорукою успішного переходу до економіки, що ґрунтується на 

знаннях, і суспільства, зосередженого на розвитку людських ресурсів, до економічної 

конкурентоспроможності та соціально-політичної стабільності. ЄС визначив три основних 

напрямки структурного реформування національних систем вищої освіти: навчальні програми, 

управління, фінансування. Реформи в цих напрямках дуже подібні до тих, що запроваджуються в 

Україні після ї ї приєднання до Болонського процесу в 2005 р. У рамках програм зовнішньої 

допомоги Європейська Комісія здійснює цілий ряд заходів у сфері освіти, які доповнюють 

внутрішні програми ЄС і мають за мету:  

• надання підтримки країнам-партнерам у сфері реформування систем вищої освіти;  

• популяризація спільних цінностей і більш глибоке порозуміння між людьми та культурами;  

• сприяння розвиткові Європейського Союзу як світового центру вдосконалення освіти і 

підготовки, що сприятиме процвітанню Європи та економічному зростанню;  

• поліпшення якості послуг і людських ресурсів в ЄС через спільне навчання та обмін досвідом.  

Особлива увага приділяється саме системі вищої освіти, яка відіграє ключову роль у житті 

сучасного суспільства, сприяючи соціальному, культурному та економічному розвиткові, 

популяризації загальноєвропейських етичних і культурних цінностей та підготовці лідерів 

майбутнього.  

Європейська Комісія впроваджує цілий ряд міжнародних програм співпраці у сфері вищої освіти. 

На сьогоднішній день Україна бере участь у наступних програмах Європейської Комісії: 

• Програма Темпус; 

• Програма Еразмус Мундус; 

• Програма Жана Моне. 

Угода про асоціацію з ЄС створить додаткові стимули для реорганізації освіти, але справжні 

зміни повинні починатись із студента й викладача, із суспільства, яке тисне на владу, вимагаючи 

реакції на вимоги та вирішення проблем галузі. Саме громадянське суспільство має бути чинником 

динамічних змін у всіх сферах нашого життя, й освіта не є винятком. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ «ЄДИНОГО ВІКНА» НА МИТНИЦЯХ УКРАЇНИ 

 

На сьогодні надзвичайно важливими є питання спрощення та стандартизація умов торгівлі. Це 

зумовлено розвитком міжнародних економічних зв’язків та інтеграцією України в ЄС, оскільки 

даний пункт є однією з умов виконання Угоди про асоціацію. 

Одним з механізмів, які дозволяють вирішити дану проблему та широко застосовується 
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провідними країнами, є механізм «єдиного вікна».  

Всесвітня митна організація визначає «єдине вікно» як транскордонний, «розумний» механізм, 

який дозволяє сторонам, які беруть участь у торговельних і транспортних операціях, представляти 

стандартизовану інформацію та документи з використанням єдиного пропускного каналу з метою 

виконання регулюючих вимог, що стосуються імпорту, експорту і транзиту [1]. 

Принцип «єдиного вікна» передбачає подання декларантом певного переліку документів 

митному інспектору, який вирішує усі інші формальності з державними органами. Після 

опрацювання справи декларант або отримує дозвіл на проведення огляду, або картку відмови у 

митному огляді. 

Щодо міжнародного досвіду застосування даного механізму, то на даний час відомо 71 «єдине 

вікно» в 18 країнах світу, а також 53, що розвиваються. За даними Світового банку та Міжнародної 

фінансової корпорації, в 2014 році український експортер на підготовку документів та митне 

оформлення витрачає в середньому 29 днів, платить 1930 доларів США та оформлює 6 документів. 

Для прикладу, у Данії відповідна процедура потребує 6 днів, 795 доларів США та 4 документи [2]. 

В Україні у 2011р. стартував проект «Єдине вікно – локальне рішення» у зоні діяльності 

Південної митниці та портів Одеської області. Результатом реалізації даного проекту стало 

пришвидшення оброблення вантажів у пунктах пропуску та залучення додаткових вантажопотоків, 

що підвищило конкурентоздатність портів.  

Основними заходами щодо введення механізму «єдине вікно» на митних кордонах України є: 

- законодавче закріплення; 

- відповідне програмне та технічне забезпечення; 

- перекваліфікація кадрів; 

- запобігання виникнення корупції. 

Запуск даного проекту можливий лише на урядовому рівні. Адже необхідно ухвалити відповідну 

законодавчу базу, а також встановити правовий статус інформації, яку приймають в електронному 

вигляді. 

Наступний крок передбачає перехід від системи документообігу до системи обігу інформації. 

Полегшує виконання цього завдання використання в Україні Єдиної автоматизованої інформаційної 

системи Державної митної служби України та введення нової комп’ютеризованої транзитної 

системи NCTS, а також пілотні проекти їх взаємодії.  

Наступним питанням стало підготовка відповідних кадрів. Адже у даному випадку інспектор 

повинен поєднати виконання суміжних функцій, тобто провести митне оформлення, контролювати 

ввезення та вивезення товарів. Це вимагає внесення змін до програми професійної підготовки 

працівників митниці.  

Також виникає потреба у пост-аудиторських перевірках і контролі за роботою працівників 

митниці для запобігання зловживань та корупції. Доцільним є застосування системи електронного 

декларування, що передбачає електронну реєстрацію в он-лайн режимі. Можна сказати, що на 

сьогодні даний захід активно реалізується. 

Отже, запровадження технології «єдиного вікна» на митних кордонах України дасть поштовх 

розвитку міжнародної інтеграції та торгових процедур. У подальшому можливим стає економія 

людських і фінансових ресурсів, пришвидшення державними органами оброблення документів та 

процесу митного оформлення, що свідчить про підвищення конкурентоздатності української 

митниці. 

 

1. Платонов О. Практика «єдиного вікна» у міжнародній торгівлі [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/single-

window.aspx; 2. Н. Кириченко, Л. Акуленко, Р. Зеллі/Як виконати угоду/ Українська правда 

[Електронний ресурс] –Режим доступу: eurointegration.com.ua/articles/2014/08/4/7024689/  
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Мелько Х. 

 

Науковий керівник – ст. вкладач К.О. Дзюбіна 

 

 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

З метою прискорення інтеграційних процесів та посилення ефекту взаємодії України з СОТ 

обов’язковим є удосконалення контролю процедур здійснення митного оформлення товарів, що 

переміщуються через митний кордон України. Даний процес є дещо ускладненим та неоднозначним 

під час перетину митного кордону продукції, що містить об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), 

оскільки фізичний момент перетину корону безпосередньо самим об’єктом відбувається не завжди.  

Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять ОІВ та ввозяться на митну територію 

України або вивозяться з митної території України, здійснюються в загальному порядку з 

урахуванням особливостей, встановлених Митним Кодексом, Законами України «Про авторське 

право і суміжні права», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи 

і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про охорону прав на сорти 

рослин», інших нормативно – правових актів України та міжнародних угод, до яких приєдналася 

Україна ( Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про 

міжнародну реєстрацію знаків тощо). 

Митний контроль та митне оформлення товарів в якості предметів матеріального світу 

визначається розділами ІІ, ІІІ Митного Кодексу. Особливості переміщення товарів, що містять ОІВ 

визначено розділом Х Митного Кодексу та іншими законами України. 

Інтелектуальна власність - це права на результати розумової діяльності людини, які є об'єктом 

цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Серед ОІВ виділяють [1]: об'єкти 

промислової власності; нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності; об'єкти авторського права і 

суміжних прав. 

Митну вартість ОІВ визначають як цiну, яку фактично сплачено або яка пiдлягає сплатi за товари 

при їх продажу з метою експорту до країни iмпорту, скориговану з урахуванням визначених 

додаткових нарахувань до цiєї цiни. 

Метод визначення митної вартостi експортованого товару як основну складову використовує 

фактурну вартiсть, що коригується на суму транспортних та страхових витрат, посередницьких 

відшкодувань та суму платежiв за використання ОІВ, якi покупець повинен сплатити прямо чи 

опосередковано, виконуючи обов'язкову умову експорту товарів, що пiдлягають оцiнцi. До 

основних методів розрахунку митної вартості ОІВ відносять [2]: 

 метод оцiнки за цiною угоди щодо iдентичних товарiв; 

 метод оцiнки за цiною угоди щодо подiбних товарiв; 

 метод оцiнки на основi вiднiмання вартостi; 

 метод оцiнки на основi додавання вартостi; 

 резервний метод. 

Головна проблема здійснення міжнародних операцій з ОІВ пов’язана з відсутністю чіткої 

правової бази, яка регламентує їх переміщення через кордон та пов’язана з:  

 неможливістю чіткого визначення та контролю вартості у зв'язку з відсутністю нормативно-

правового регулювання питань, пов'язаних з необхідністю здійснення оцінки, а також методики 

оцінки вартості ОІВ 

 посиленням системи ліцензування та системи оцінювання ОІВ; 

 неоднозначністю тлумачення митними органами бази оподаткування для нарахування митних 

платежів при переміщенні через митний кордон ОІВ;  

 слабким митним механізмом виявлення порушників прав на ОІВ та засобів, спрямованих на 

запобігання цим порушенням. 

Варто зауважити що міжнародне переміщення ОІВ відбувається також за допомогою 

некомерційних форм міжнародного переміщення ОІВ за посередництвом міжнародних наукових 
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конференцій, угод про спільні науково-дослідні роботи з іноземними організаціями, безкоштовної 

передачі країнами та фірмами своїх розробок та ноу-хау. В той же час, сьогодні, коли всі вітчизняні 

підприємці орієнтовані на швидкі схеми примноження капіталу, ОІВ, які потребують 

довгострокового інвестування, не знаходять адекватного попиту всередині країни. Проте стійкий 

попит на продукти інтелектуальної діяльності вітчизняних винахідників та розробників існує за 

кордоном, що стимулює збільшення обсягів їх вивезення за кордон. Отже можна зробити висновок, 

що важливим є подальше вдосконалення законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності під час переміщення відповідних товарів через митний кордон.  

 

1.Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право / В.М. Антонов. - К.: 

КНТ, 2005. - 520 с.  

 

 

Мельник Л. 
 

Науковий керівник – к.е.н., доц. О.В. Мукан 
 

ДОСВІД НЕСТАНДАРТНИХ МЕТОДІВ МОТИВУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ 
 

Діяльність будь-якої організації, унеможливлюється, без належного процесу мотивування 

персоналу.  

Мотивування – це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та 

інших працівників на діяльність, що спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації. 

Сам процес мотивування заснований на людських потребах. 

Потреба – це відуття фізіологічного,психологічного чи соціального дискомфорту, нестача чого-

небудь або необхідність у чомусь. [1, с 120] 

У своїх дослідження мотиваційних проблем торкалися такі українські вчені, як М. Вольський, Г. 

Цехановецький, М. Туган–Барановський, а також закордонні вчені: А. Маслоу, В. Врум, С. Адамс, 

Д. Мак Грегор. Так, за А. Маслоу, виділяють такі групи потреб: 

1) Потреби в їжі, воді, одежі, повітрі, теплі, сексі, тощо. 

2) Потреби в захисті від фізичної та психологічної небезпеки. 

3) Потреби відчувати причетність до подій. 

4) Потреби поваги з боку оточення (начальників, підлеглих), визнання, самоповаги. 

5) Потреби у реалізації своїх можливостей.[1, с 124] 

Українські управлінці, найчастіше, використовують класичні методи мотивування: надбавки, 

доплати, премії. Але, такі методи вже вичерпують себе. Людські бажання удосконалюються щодня, 

бажаючи чогось нового, нестандартного, отже необхідно удосконалювати і методи та засоби 

мотивації. Хорошим прикладом ефективного мотивування працівників є досвід зарубіжних 

корпорацій.  

Гарний настрій – головна умова успішної роботи працівника. Так вважають у компанії Yahoo і 

роблять своїм працівникам «прикольні» подарунки. Відпрацювавши п’ять років у компанії, 

працівник одержує автомат з жувальною гумкою, після 10 років роботи – машину для приготування 

кави, ще через п’ять років – стіл для настільного футболу. 

В 2007 році один з найбільших у світі інвестиційних банків Goldman Sachs зробив своїм 

працівникам такий сюрприз: крім зарплати, яка у компанії досить висока, на рахунки випадковим 

чином обраних працівників надійшло по 6 тисяч доларів. 

Компанія Google робить ставку на здоров’я працівників. До їхніх послуг – спа-басейни на 

території компанії і безкоштовне медичне обслуговування. 

Компанія Microsoft стає для своїх працівників своєрідним партнером по домогосподарству: 

забезпечує безкоштовну доставку продуктів і послуги пральні. До послуг співробітників також 

пункт паркування з доставкою машини в призначене клієнтом місце. 

Не перепрацьовувати надміру дозволяють в американській кавовій компанії Starbucks. 

Працівники, яких поважно називають «партнери», можуть працювати неповний робочий день. Вони 

одержують повний соцпакет, якщо відпрацьовують 240 годин за квартал. 
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У спеціалізованій мережі супермаркетів Whole Foods обмежують розрив між зарплатами вищого 

керівництва і рядових працівників. В 2007 році зарплата топ-менеджера мережі не могла 

перевищувати 19 середніх по компанії окладів. Засновник і генеральний директор цієї компанії 

Джон Маккей взагалі скоротив розмір своєї зарплати до 1 долара.[2] 

Натомість, є і українські компанії, які не поступаються місцем іноземним у мотивуванні 

персоналу. Так, у компанії «Київстар» створена система безперервного навчання та підвищення 

кваліфікації, заохочення і просування співробітників, залучення колективу до управління 

інноваціями та операційними процесами в компанії. Щорічно більше 50% співробітників компанії 

підвищують кваліфікацію на різних курсах і тренінгах, що організовуються компанією, 40% 

користуються гнучким робочим графіком, при необхідності, будь-який співробітник може 

працювати дистанційно, через систему «Віртуальний офіс». Турбота компанії про здоров’я 

співробітників є невід’ємною частиною соціального пакету. Співробітники «Київстар» можуть 

отримувати медичні послуги в більш ніж 1 000 клініках, оздоровчих установах і аптеках в 99 містах 

країни.  

 

1. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. навч. посіб. – Львів: 

Інтелект – Захід, 2009, 384 с. 2. За матеріалами компанії Maritz Poll [Електронний ресурс] Режим 

доступу: dilomova.org.ua/?p=547 

 

 

Микода Ю. 

 

Науковий керівник – ст.. викладач О.Ю. Григор’єв 

 

ПРОБЛЕМИ ВИТОКУ «ІНТЕЛЕКТУ» ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати зміни в багатьох сферах 

діяльності в Україні. Зокрема здійснюється реформування освітньої сфери, що впливає на загальний 

розвиток як економіки, так і розвитку країни загалом. Позитивний момент являє собою 

зацікавлення, сприяння та перспективу в науковій діяльності для молоді. Проте існує проблема 

витоку «інтелекту», що завдає втрат державі. 

Мета - висвітлити причини еміграції студентів. 

Останні кілька років ми спостерігаємо стрімкий розвиток науки, особливо активний чинник 

цього – наукова діяльність молоді. Важливо зауважити, що зростає зацікавленість і участь у 

різноманітних наукових дослідженнях, програмах та наукових роботах саме серед студентів. Також 

зростає якість надання освітніх послуг. Тобто, всі освітні заклади, зокрема вищі навчальні заклади, 

зацікавлені в тому, щоб студенти-випускники отримали професійні знання і навички у сфері 

надання послуг своєї спеціалізації [1]. 

Студентам надається можливість брати участь у міжнародних студентських конференціях, де 

вони розгортають власні бачення проблем, їх причини та аналіз. Також існує видавнича діяльність, 

співпраця з іноземними студентськими організаціями та, нарешті, здійснюють власну 

широкомасштабну культурну акцію, через яку знайомлять іноземну громадськість з українськими 

традиціями, історією тощо. Особливий напрям діяльності багатьох вищих закладів – це обмін 

науковим досвідом у сфері освіти, зокрема відбувається міжнародний обмін студентів вищих 

навчальних закладів. Тобто студенти з країн-учасниць програми обміну мають можливість 

попробувати новий підхід до викладання навчального матеріалу та системи оцінювання [2]. 

Проте після програм спільного обміну науковим досвідом з іноземними країнами більшість 

студентів шукають можливості виїхати навчатися за європейськими стандартами. Наша держава 

випускає студентів з високим рівнем знань, що дає їм можливість вступу в закордонні освітні 

заклади, проте їх виїзд в більшості випадків не має на меті повернення в Україну. Втрати молодих 

спеціалістів відображаються на розвитку держави в різних сферах: як в освітній, соціально-

культурній, так і в економічній. Країни лідери в фінансуванні наукової діяльності дають можливості 

нашим студентам набути нових знань і досвіду в їхніх наукових роботах, виступах та навіть 

закладах. Середньомісячна зарплата у сфері досліджень та наукових питань в Україні в 2012 році 
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склала 3850 грн. Це майже на 40% нижче рівня, який пропонують іноземні країни [3]. 

Основними причини «витоку» знань за межі України є: 

- стабільність економіки європейських країн; 

- можливість працевлаштування студентів без попереднього досвіду роботи; 

- європейські зарплати; 

- реальне оцінювання своїх майбутніх доходів; 

- високий рівень життя; 

- відкриті кордони для подальшого власного розвитку. 

Зараз в державі відбуваються зміни в політичному та економічному спектрі, тому потрібна 

активна участь саме молодих студентів-фахівців. Всі ВНЗ пропонують студентам цікаві міжнародні 

зустрічі, конференції, обміни, проте все це робиться не для того, щоб показати привабливість життя 

в Європі, а для набуття і перейняття досвіду. Всі такі програми мають покращити життя населення, 

вивести державу на новий рівень її сприйняття іншими країнами, та зміцнити як економічний, 

політичний, так і культурний, освітній та соціальний стан України. 

 

1. Аналіз витоків соціального інтелекту [Електронный ресурс] – Режим доступy : irbis-

nbuv.gov.ua. 2. Навчання за кордоном // Аудиторія. - Львів, НУ «ЛП», 2013. – 8с. 3. О.А. Мазур, 

виконавчий директор Технологічного парку«Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» - 

Українська наука – цифри і факти, 2011. – 13 с. 

 

 

Міхальова В. 

 

Науковий керівник – ст. викладач К.О. Дзюбіна 

 

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Бурхливий процес світового економічного розвитку став причиною безвідповідального 

ставлення людей до природи. Він привів до вольових рішень, які виявилися і можуть у найближчій 

перспективі виявитися згубними для екосистем, що формувалась мільйони років. Екологічна 

система нашої планети стоїть перед загрозою деградації внаслідок парникового ефекту, дефіциту 

кисню і кислотних дощів, згубної концентрації радіоактивних ізотопів, різних хімічних забруднень 

ґрунту, води і харчових продуктів. 

Люмінесцентні лампи (ЛЛ) є частиною твердих небезпечних відходів, що викликають найбільшу 

стурбованість жителів розвинених країн в контексті їх утилізації. ЛЛ становлять особливу 

небезпеку після закінчення терміну їх корисного використання. Через вміст ртуті їх не можна 

викидати в смітник. При потраплянні у повітря ртуть може призвести не тільки до забруднення 

навколишнього середовища, але й до серйозних проблем зі здоров'ям. Ще зовсім недавно ЛЛ через 

особливості своєї будови використовувались переважно на підприємствах і організаціях, однак 

сьогодні вони набули широкого використання у побуті [1].  

Відповідно до Закону України «Про відходи» відповідальність за збирання і видалення 

побутових та інших відходів (до яких відносяться ЛЛ), а також вжиття заходів для стимулювання 

суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами, лежить на 

органах місцевого самоврядування та місцевих державних адміністраціях [2, ст. 20, 21]. Однак на 

практиці ці положення не завжди виконуються. 

Так, на даний момент у м. Львів функціонують лише декілька підприємств, які займаються 

утилізацією ЛЛ, основними серед яких є [3]: 

- НТП «Галекоресурс» - займається збором та вивезенням люмінесцентних ламп для подальшої 

їх утилізації; 

- ПП «Екотех-Україна» - надає агентські послуги по збору та завантаженню ЛЛ ТзОВ «Фірма 

Діола» (основному підприємству-переробнику відпрацьованих ламп); 

- ПП «Екоцентр» - займається збором, переробкою та вивезенням залишків ЛЛ. 

Аналізування підприємств, що надають послуги з утилізації ЛЛ показало, що ці послуги надають 
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переважно приватні підприємства. Вартість такої послуги складає в середньому від одної до п’яти 

гривень. В більшості випадків до таких підприємств звертаються організації і компанії, які збирають 

відпрацьовані лампи та здійснюють їх перевезення, оскільки за недотримання правил утилізації ЛЛ 

може бути стягнуто штраф. Що ж стосується населення, то це питання ще недостатньо 

контролюється. Навіть при бажанні здати відпрацьовану ЛЛ з метою її подальшої відповідальної 

утилізації звичайному користувачу практично неможливо знайти пункт її прийому та здійснити це 

на безоплатній основі. Найближчим часом планується виділення коштів з природоохоронного 

фонду для закупівлі спеціальних контейнерів, які будуть розташовані в пунктах здачі. 

Відпрацьовані ЛЛ у Євросоюзі безоплатно приймаються на переробку підприємствами-

виробниками через торгові заклади, які їх продають. Країнами ЄС планується поступова відмова від 

використання ЛЛ та перехід на більш безпечніші види ламп.Також у Львові та Львівській області 

стартує проект збору і утилізації енергоощадних та ЛЛ. Йдеться про закупівлю установки, яка 

перероблятиме відпрацьовані енергоощадні та ЛЛ а також батарейки, подрібнюватиме їх на 

складові частинки (скло, метал) та вилучатиме небезпечні елементи (ртуть, свинець тощо). Вартість 

однієї такої установки складає близько 700 000 євро. Проект передбачає закупівлю двох автобусів 

за кошти Євросоюзу в рамках програми партнерства Україна-Польща-Білорусь. В автобусах 

планується розташувати пункти збору енергоощадних ламп [4].  

Отже, на даний момент у Львівській області ще не достатньо розвинута практика утилізації ЛЛ. 

Якщо найближчим часом не прийняти міри для вирішення цієї проблеми, це може призвести до 

невиправних проблем із навколишнім середовищем.  

 

1. Утилізація відходів / Науково-популярний блог. - Стаття від 02 травня 2011 р. - [Електронне 

джерело]. – Режим доступу: npblog.com.ua/index.php/ ekologiya/ utilizatsija- vidhodiv.html 2. Закон 

України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. (зі змінами та доповненнями від 26.04.2014 

р.). - [Електронне джерело] – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-

%D0%B2%D1%80 3. Утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп / Офіційний портал 

Золочівської районної державної адміністрації Львівської області. - [Електронне джерело]. – 

Режим доступу: zolochiv-rda.gov.ua/lampa.htm 4. Вербовська М. Екологічні підсумки 2013 року: 

Україна та Львівщина. / М. Вербовська // Львівська газета – № 52 від 26 грудня 2013 р. - 

[Електронне джерело]. – Режим доступу: verbovska.blogspot.com/2013/12/2013.html  

 

 

Новосельська Я. 

 

Науковий керівник – ст.викладач О.Ю. Григор’єв 

 

СОРТУВАННЯ СМІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

Питання екології на сьогодні є одним з найважливіших питань. Створено безліч організацій, що 

приділяють увагу цьому питанню як за кордоном, так і в Україні. Однак відомим є факт, що значно 

більше уваги звертають на екологію розвинені країни, особливо європейські. Ці країни значно 

дбайливіше ставляться до збереження природи. Звичайно, ми теж стараємося наздогнати цю 

тенденцію. Наприклад, сьогодні є обов’язковим встановлення очисних фільтрів для відходів від 

виробництва на різних фабриках та підприємствах. Без таких заходів їм забороняється виробництво 

будь-яких товарів. На жаль, в нас це не надто контролюється. 

Кожен з нас може прийняти участь у «спасінні» нашої планети. І це робити досить просто. В слід 

за Європою, в Україні вводять таке поняття як «сортування сміття». Воно полягає у встановленні 

окремих контейнерів для різного типу сміття, а саме: пластику, скла, картону та паперу, органічних 

відходів, акумуляторні батарейки. Такі контейнери встановлені в кожному з районів міст. 

Сама ідея сортування сміття створена з метою подальшої його переробки. Звичайно, не всі 

відходи підлягають цьому процесу, а тільки так звані «сухі». Це скляні та ПЕТ-пляшки, металеві 

прилади, поліетиленові пакети, папір та картон, батарейки. Повторна переробка цих предметів 

допоможе не тільки очистити екологію та грунти, а також значно зекономить витрати на 

електроенергію. На нашу думку в кожній оселі потрібно вводити традицію до встановлення 
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спеціальних сміттєвих контейнері в яких будуть міститись дві секції: одна для органічних відходів, 

а інша для тих, які підлягають переробці. За тим же принципом варто встановити сміттєві баки на 

вулицях. 

Давній звичай здавати макулатуру вже давно забутий. Адже ще 10 років тому це було досить 

поширеним явищем. Сьогодні – це поодинокі випадки. Вартість одного кілограму макулатури 

коливається в різних регіонах України. Наприклад, в Києві вона становить від 70 копійок до 1,70 

грн за кілограм макулатури, у Львові – від 60 копійок до 1,20 грн за кг. Конкретна ціна залежить від 

марки макулатури та якості паперу. Також вам більше заплатять, якщо ви принесете в пункт здачі 

вже відсортовану макулатуру.  

Щодо цін на макулатуру за кордоном, то вони значно вищі, що спонукає людей активно 

приймати участь у цьому процесі.Повторна переробка паперу дозволяє зберегти ліси. Це знають 

навіть діти. Наприклад, 60 кг макулатури можуть врятувати одне дерево. Імпорт макулатури в 

Україну щорічно становить близько 200 тисяч тонн, а в цей час українці просто викидають ці 

вторинні ресурси на сміттєзвалища, хоча Україна має достатню кількість утилізаційних заводів та 

пунктів збору. 

Ще одним видом сортування сміття є окремий збір пластикових пляшок. Введення цього 

дозволяє значно покращити стан екології, адже одна ПЕТ-пляшка потребує близько 150 років для 

повної утилізації. Тому для збереження екології необхідно використати досвід західних сусідів. 

Наприклад, в Німеччині практично біля кожного супермаркету знаходиться пункт прийому ПЕТ-

пляшок. Взамін за пусті пляшки, людям видають знижку-купон на продукцію даного супермаркету. 

Враховуючи велику кількість маркетів в Україні, такий метод приніс би бажаний результат. 

Для успішного введення сортування сміття в Україні потрібно розповсюдити ідею збереження 

екології між людьми, для того щоб вони чітко розуміли дану проблему. Коли кожна людина почне 

робити маленькі кроки назустріч чистому довкіллю, ми зможемо жити в гармонії з природою.  

 

1. for-ua.com/analytics/2013/07/18/101737.html 2. makulaturav.com.ua/price-makulatura 

3. golosukraine.com/publication/suspilstvo/parent/1107-chomu-ne-prizhivayutsya-programi-rozdilnogo-

sortuv/#.VDPHl0HS7cM 

 

 

Пукаляк М. 

 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Р.Д. Бала 

 

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Після анексії Криму перед багатьма українцями постало питання: куди поїхати відпочити. І 

оскільки гаряче кримське сонце нам поки що не світить, альтернативним варіантом є відпочинок за 

кордоном. Та й тут не пощастило – путівки подорожчали, оскільки через ситуацію зі стрибком курсу 

платити за путівку доведеться на 30% більше, аніж минулого року (минулого року путівка з 

проїздом, страхуванням, харчуванням та житлом коштувала 5200-6000 грн., то у 2014 р. - це 7800-

9000 грн., оскільки курс долара до гривні зріс майже до 13 грн/$). 

Початок туристичного сезону ознаменувався тотальним зниженням попиту на туристичні 

послуги та виявився досить неприємним і дивним у зв'язку із затяжною економічно-політичною 

кризою. Вона дуже вплинула на розвиток туристичної галузі, яка на сьогодні втратила 80% свого 

потенціалу. Якщо брати загальну характеристику, то за останні 13 років - це найгірший сезон. Готелі 

порожні, транспортники без завантаження, туристичні оператори на виїзд - без завантаження, 

внутрішній туризм існує, але самостійною галуззю. Загальна картина туристичного сезону на 

сьогодні показує, що продаж турів зменшився на 60-70%. Ті, хто все ж таки не уявляють відпустку 

без моря, переорієнтовуються, обираючи замість Криму інші місця для відпочинку і, як правило, це 

безвізові країни. 

Популярні напрямки відпочинку цього року - Грузія, Болгарія (її обирають туристи, які раніше 

відпочивали в Криму), Туреччина та Єгипет (не потрібна віза, туристів влаштовує ціна та якість 

сервісу), Чорногорія, Туніс, Греція та Хорватія. 
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Популярними також є автобусні програми, однак влітку значним попитом вони не користуються 

через спеку, тому такому виду відпочинку туристи надають перевагу більше навесні та восени. 

Коштують автобусні тури від 120 за тиждень (в залежності від програми) і до 250 на одну особу. 

Дешевше обійдеться путівка з нічними переїздами, дорожче - без нічних. 

Криза в країні змусила українців переглянути своє ставлення до відпочинку в межах України. 

Подорожуючих всередині держави стало в рази більше, ніж за її межі. Тут відіграють роль вартість 

відпочинку, безпека та можливість швидко повернутися додому. На сьогодні активно розвивається 

приватний, сільський сектори та зелений туризм, оскільки саме ці зони є більш доступними для 

загальної кількості відпочиваючих. Відпочинок в Україні може сягати від 25-50 гривень за одну 

особу на добу в хостелах, міні-готелях та аж до 10000 грн.  

На думку експертів, реалізація відкладеного попиту в наступні роки буде 100%. Україна має дуже 

великий потенціал. Говорять про нього багато, і в різних галузях. І зараз він настільки накопичився: 

і можливості є, і країна велика, може запропонувати різні умови, задовольнити різні смаки туристів. 

Тому якщо ситуація в країні нормалізується, за кілька років можна очікувати сплеск, значну 

динаміку в галузі. Український внутрішній туризм вже багато років стикається з одними і тими ж 

проблемами. І перша за все – це дороги. Решта усіх проблемних моментів потроху вирішуються, але 

не системно. З’являються бази відпочинку, готелі, національні парки та заповідники приводять себе 

до ладу. Медіа більше говорять та пишуть про Україну. Люди мають доступ до Інтернету – 

відповідно, знають про ресурси. Ті, хто мають велосипеди, авто – можуть їздити по Україні 

самостійно або з групами. Тому пожвавлення є, але воно, нажаль, не організоване з боку держави 

до кінця – вона поки не приділяє уваги розвитку туризму. І там, де місцеві органи самоврядування 

розуміють роль туризму, вони там докладають зусилля. 

В українського туризму в рукаві насправді лежить один беззаперечний козир – людей, готових 

віддати за відпустку 700 доларів набагато менше, ніж тих, хто готовий викласти 250-300 дол. Тому 

коли через кілька років прийде очікуваний сплеск у галузі, українським агенціям треба бути 

готовими цю перевагу використати по повній. 

 

1. Відпочинок 2014: українці переорієнтовуються на внутрішній туризм [Електронний ресурс] 

– Укрінформ – 2014 - Режим доступу : ukrinform.ua/ukr/news/vidpochinok_2014_ukraiintsi_pereorie_ 

ntovuyutsya_na_vnutrishniy_turizm_1952970 2. Подорожчання путівок за кордон [Електронний 

ресурс] – Фінанси України – 2014 - Режим доступу: news.finance.ua/ua/~/2/2014/07/04/329352 

 

 

Пуцята І. 

 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Р.Д. Бала 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Під впливом бурхливого розвитку інформаційних технологій і міжнародних економічних зв'язків 

туризм перетворився на одну із найбільш представницьких галузей світової економіки. 

Прогнозується, що туристична галузь стане одним з найважливіших всесвітніх працедавців. Вже 

сьогодні завдяки туризму створено близько 150 млн. робочих місць, його розвиток впливає на 

сектори економіки: транспорт, торгівлю, зв'язок, будівництво, він є одним з найбільш 

перспективних напрямків розбудови економіки. Для України актуальними є питання формування 

та реалізації її міжнародної туристичної політики, а його розвиток визначатиме її спеціалізацію у 

майбутньому.  

Питання зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств частково розглядалася в 

працях таких вчених: Балабанов И.Т., Балабанов А.И., Гуляев В.Г., Карпова Г.А., Пузакова Е.П., 

Честникова В.А., Сенин В.В., Чудновский А.Д. тощо. Але проблема визначення видів 

зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств розглянута не в повній мірі. 

Туризм являє собою одну з найбільш розвинених галузей світового господарства та форм 

зовнішньоекономічної діяльності. Це зумовлено тим, що надходження від міжнародного туризму є 

важливим показником економічного зростання країн світу. Туризм перетворився в перспективну 
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галузь міжнародного бізнесу з багатьма напрямами свого розвитку, індустрією курортів, сприяє 

розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей економіки; допомагає створювати робочі місця і, таким 

чином, вирішує проблему зайнятості працездатного населення. 

На сьогоднішній день Україна має достатньо умов для розвитку міжнародного туризму: вигідне 

геополітичне розміщення, великий туристично-рекреаційний потенціал, сприятливий клімат, 

велика кількість лікувально-курортних ресурсів, численні родовища мінеральних вод і лікувальних 

грязей, багата флору і фауну, культурно-історичні пам'ятки світового рівня. Велика кількість 

туристичних фірм, які розташовані в Україні працюють на вивіз туристів, що є причиною відтіку 

українського капіталу. Хоча в Україні є туристично-привабливі місця та надання послуг не 

відповідає європейському рівню. Це обумовлено низкою причин: недостатньою кількістю 

інформації про Україну, слабким розвитком туристської інфраструктури, поганим станом екології, 

низьким рівнем туристських рекреаційних ресурсів, недосконалим організаційним та нормативно-

правовим забезпеченням туристичної галузі. 

Світові політичні та економічні процеси останніх років також справляють суттєвий вплив на 

обсяги, напрямки та структуру туристичних потоків. Україна має всі умови для розвитку 

внутрішнього та в’їзного туризму що буде сприяти створенню нових робочих місць, та покращенню 

економіки країни в цілому. Розвиток міжнародного туризму України впливає на такі сектори 

економіки, як транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів 

народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків структурної перебудови 

економіки. 

Метою розвитку міжнародної туристичної індустрії в Україні сьогодні є створення 

конкурентоспроможного міжнародного туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити туристичні потреби, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх 

соціально-економічних інтересів за умов збереження екологічної рівноваги та історико-культурного 

довкілля.  

Для того, щоб підвищити популярність України серед вітчизняних та іноземних туристів 

необхідно запропонувати такі форми організації туристичної діяльності українських 

підприємствам: заохочувати українські туристичні підприємства використовувати інформаційні 

технології з метою популяризації своїх туристичних послуг серед іноземних туристів та 

забезпечення швидкого оновлення інформації про надавані послуги. Культурна спадщина, музеї, 

театри в більшості країн світу є винятково важливим фактором залучення туристів, генерації 

міжнародних і локальних туристичних потоків. По кількості історичних пам’яток Україна не відстає 

від європейських держав, але для збільшення напливу іноземних туристів, країні необхідно 

збільшити фінансування туристичної галузі. 

Отже, стан вітчизняної туристичної інфраструктури поки що не відповідає туристично-

ресурсному потенціалу країни і вимагає поліпшення і приведення до міжнародних стандартів. 

Україна має всі об'єктивні передумови, щоб стати однією з розвинених туристичних держав світу. 

Туризм не тільки прямо або побічно охоплює більшість галузей економіки, а й стимулює їх 

розвиток. Інтенсивний розвиток міжнародного туризму в Україні сприятиме зміцненню її економіки 

та утвердженню як туристичної держави. 

 

 

Русиник Б. 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Л.С. Ноджак 

  

ПЕРСПЕКТИВИ СЕКТОРАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС У КОНТЕКСТІ 

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

 

16 вересня 2014 року Європейський парламент ратифікував Угоду про асоціацію між Україною 

і Європейським Союзом синхронно з Верховною Радою України (у вигляді телемосту за допомогою 

технології Skype). За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної Ради та 535 депутатів 

Європарламенту. Що дає кожному з нас угода про асоціацію з ЄС? Таке питання сьогодні задає собі 

кожен українець. Зокрема, угодою про асоціацію передбачено перспективи. широкі можливості для 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Skype
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секторальної співпраці.  

Прикладом секторальної інтеграції є транспортний сектор. Відповідні статті теж передбачені в 

Угоді про асоціацію. Говорячи на цю тему, слід згадати інтеграцію до Спільного авіаційного 

простору (САП), що на сьогоднішній день об’єднує близько 40 країн. Для ЄС та інших членів цього 

об’єднання важливо долучити сусідів до співпраці. Яскравим прикладом є приєднання Молдови до 

САП, яка вже почала користуватися наданими перевагами. Україна знаходиться на шляху до 

укладання такої угоди, адже переговори ведуться ще з 2007 року. Дійсно, «відкрите небо» несе 

разом із собою величезні вигоди як підприємствам, так і середньостатистичним українцям. Це 

зумовлено зростання кількості рейсів та авіакомпаній, що веде до підвищення конкуренції, а це, в 

свою чергу, до зниження цін. Передбачається вхід на український ринок і бюджетних авіаліній, 

якими активно користуються Польща, Молдова та інші сусіди. 

Наступним і надважливим сектором, який охоплюється перспективами згідно із Угодою про 

асоціацію, є енергетичний. В ситуації, в якій перебуває зараз наша держава, це, мабуть, та проблема, 

що потребує найшвидшого вирішення. Згадаймо лише про технічний стан електроенергетики 

України. Впродовж десятиліть практично не проводилася модернізація теплоенергетичного 

господарства. Внаслідок цього понад 20% енергетичного устаткування повністю зношене, 70% 

виробило свій ресурс. Застаріла технологія спалювання вугілля, мазуту й газу, а також високий 

рівень спрацювання обладнання призводять до перевитрат палива і величезних викидів шкідливих 

речовин в атмосферу. Угода передбачає поглиблення енергетичної безпеки та модернізації належної 

інфраструктури. Розвитку даної галузі сприяє також і участь України в Європейському 

енергетичному співтоваристві (ЄЕС), членом якого вона стала 1 лютого 2011 року. Тобто, за умов 

співпраці, Україна береться запровадити європейські правила гри на енергоринку, тим самим 

наближаючи своє законодавство до стандартів ЄС. Також слід сприяти використанню 

відновлюваних джерел енергії, в чому Україні може допомогти, зокрема, Данія, що стала піонером 

у використанні альтернативних видів енергії і активно ділиться власними технологіями.  

Активно обговорюють сьогодні й візове питання. Воно знайшло своє відображення у третьому 

розділі Угоди про асоціацію – «Юстиція, свобода та безпека». Діалог між Україною та ЄС на цю 

тему триває з жовтня 2008 року. Вже 22 листопада 2010 року було надано План дій, з виконанням 

яких безвізовий режим може стати реальністю. Станом на жовтень 2012 року ми перебували на 

стадії ухвалення необхідного законодавства. Коли цей етап завершиться, необхідно буде 

продемонструвати активну імплементацію ухвалених законів. ЄС готовий допомогти, тому в Угоді 

про асоціацію йдеться про співробітництво у сферах інституційної розбудови, урегулювання 

легальної міграції та забезпечення прав осіб, які законно перебувають на територіях сторін, 

забезпечення прав біженців, реадмісії тощо. У результаті виконання Україною умов, ми отримаємо 

не лише свободу пересування, а й безпечнішу країну. ЄС, в той самий час, отримає надійнішого і 

більш передбачуваного сусіда. 

Ці сфери співпраці є не єдиними. Ми ще не згадали про туризму, космічну та морську співпрацю, 

охорону здоров’я, захист споживачів, освіту тощо. Тож Україна безперечно на правильному шляху 

і їй слід побажати сил та наснаги подолати всі перешкоди. 

 

 

Садловська Г. 

 

Науковий керівник - ст. викладач К.О. Дзюбіна 

 

ПРОБЛЕМИ ПРОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ В МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ 

 

В сучасних умовах Інтернет став невід’ємною складовою в житті кожної людини, оскільки 

посідає вагоме місце в будь – якій сфері життєдіяльності. Застосування Інтернет сприяє розвитку 

туризму, відкриває для нього нові перспективи і можливості. Актуальним є питання використання 

мережі Інтернет в сфері просування міжнародних туристичних продуктів, оскільки він надає 

можливість виявити шляхи найбільш повного задоволення потреб людей із врахуванням 

психологічних і соціальних факторів, визначити способи найбільш раціонального фінансового 
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ведення справ туристичними компаніями, а також врахувати виявлені або приховані потреби в 

туристичних продуктах. Особливого значення використання Інтернет набуває для просування 

міжнародних туристичних продуктів туристу, який знаходиться в іншій країні. 

Просуванню туристичного продукту присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Д. 

Глобак, Д. Дідух, Ф. Котлер, Н. Кравчук, О. Раца, І. Сандовенко. В своїх працях М. Плейн, Дж. 

Стафорд і В. Утовас стверджують, що можливості Інтернет та комп’ютерних технологій відкрили 

нові перспективи для індустрії туризму. 

Маркетинг туристичного продукту як ринкова концепція управління спрямований на 

задоволення потреб туриста у подорожах, відпочинку та рекреації. Основним завданням при цьому 

є оцінити клієнта, якість туристичного продукту і конкурентоспроможність компанії, яка його 

пропонує [1]. Для просування туристичного продукту найбільш доцільним є використання сучасних 

інформаційних технологій в двох напрямках. Першим з них є реклама з використанням веб-сайтів, 

порталів, а другим – комунікаційна політика засобами електронної пошти, Інтернет-телефонії, 

Інтернет-пейджингу тощо [2]. 

Основними завданнями, які вирішують суб’єки туристичного ринку за допомогою Інтернет в 

сфері просування міжнародних туристичних продуктів є: 

 виявлення існуючого або потенційного попиту; 

 організація дослідницьких робіт із проектування турів або інших послуг, що відповідають 

потребам клієнтів; 

 координація і планування організаційної маркетингової стратегії просування і продажу 

міжнародного туристичного продукту, фінансової діяльності компанії; 

 просування туристичного пакета і окремих туристичних продуктів шляхом використання сайту 

компанії, проведення адресних розсилок, роботи туристичних електронних бірж; 

 реєстрація сайту туристичної компанії на сервері; 

 використання електронних систем бронювання; 

 контекстна та банерна реклама, реклама через соціальні мережі тощо. 

Відтак, основною перевагою Інтернет в сфері просування міжнародного туристичного продукту 

є інтерактивність, можливість максимально точного спрямування на ціль та здійснення постклік-

аналізу, який веде до максимального підвищення таких показників як конверсія сайту і просування 

Інтернет – реклами, багатомовність контенту.  

Проте, існують і певні недоліки, основними з яких є: 

 відносно мала кількість користувачів Інтернет в Україні; 

 хаотичність, інформаційна перенавантаженість сайтів; 

Для посилення ефективності застосування інструментів просування туристичних продуктів в 

мережі Інтернет доцільно: 

 здійснювати підготовку кваліфікованих фахівців з питань організації та розвитку Інтернет – 

маркетингу; 

 залучати до розробки сайтів професійних дизайнерів та психологів; 

 стимулювати підвищення технологічних характеристик Інтернет; 

 забезпечувати безпеку при здійсненні купівельних трансакцій та підписанні договорів; 

 проводити тренінги, які б допомагали підготувати населення до вступу в нове інформатизоване 

суспільство зі своїми правилами, формами ведення бізнесу та способом життя. 

Підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що Інтернет зробив революцію в області просування 

міжнародного туристичного продукту. Він не тільки надихає і дає споживачам доступ до інформації 

про потенційні туристичні напрямки, але дозволяє їм здійснювати купівлю турів в реальному часі. 

Інтернет в сфері просування туристичних продуктів продовжує працювати і після того, як турист 

повертається додому.  

 

1.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / О.С. Тєлєтов. – К. : Знання, 2010. – 299 

с. 2. Маркетинг турпродукту: [підручник.] / Т.О. Демура, Ю.О. Карягін, Г.Б. Мунін, З.І.Тимошенко 

- К: Кондор, 2009.-394с. 3. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг: навч.посіб. / Н.Є.Кудла.- К.: 

Знання, 2011. - 351с.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Митна справа знаходиться у постійному розвитку. Так, з підвищенням політичних, економічних, 

технологічних взаємозв’язків між державами зростає потреба у все більшому регулюванні зв’язків 

між ними. 

Запровадження сучасних інформаційних систем і технологій є одним з пріоритетних напрямків 

розвитку митних органів України. Одна з таких - це «електронна митниця», яка значно спростила 

роботу митних органів, а з іншого боку є важливим інструментом боротьби проти корупції. 

Етап впровадження електронної митниці в Україні розпочався ще в 2005 році. На її реалізацію 

передбачалося виділення з державного бюджету близько 1,5 млн.грн. Проте лише в 2012 році після 

прийняття Митного Кодексу розпочалося пряме фінансування та впровадження системи. Ці кошти, 

на жаль, не дають можливість запровадити повноцінну комплексну систему, яка зможе 

функціонувати в повну силу. 

Як показує досвід іноземних держав запровадження такої системи значно зменшують витрати на 

зв'язок, знижують ймовірність помилок при митному оформленні, вся інформація від експортерів 

(імпортерів), фрахтувальників, брокерів та інших учасників буде подаватися в електронному 

вигляді в єдиний центр що спрощує систему оформлення товарів. 

Електронна митниця дасть змогу: 

 швидше розмитнювати вантаж. Використовуючи цю систему інформація буде швидко 

оброблятися. Спрощена перевірка буде запроваджена відразу, в результаті чого зменшиться 

проміжок часу між прибуттям вантажу і його відвантаженням. 

 автоматизовано оплачувати митні збори і митні платежі. Підприємці можуть уникнути 

необхідності йти в банк кожен раз коли потрібно оплатити митні платежі. 

 поліпшення якості інформації. Вся інформація про експорт-імпорт вантажів, їх прибуття та 

відвантаження може бути точною та негайною. Це дасть змогу швидко реагувати на запити клієнтів, 

що призводить до підвищення якості обслуговування. Інформація про курс валют та призупинення 

митних тарифів може передаватися спеціально встановленими терміналами. 

 багаторазове використання введеної інформації. Будь-яка інформація, яка вводиться в 

«електронну митницю» зберігається у файловій системі. Це дасть змогу уникнути повторення 

інформації та призводить до підвищення ефективності митних процедур. Крім того, деяка 

інформація автоматично підходить для різних статистичних та управлінських рішень. 

Отже, електронна митниця - це важливий чинник врегулювання зовнішньоекономічних зв’язків 

який дає можливість обмінюватися інформацією щодо здійснення митних процедур. Проте через 

недосконалість законодавства, недостатнє фінансування електронного декларування та 

електронного документообігу, неготовність митних органів боротися з сумнівними схемами не 

дозволяють перейти на повноцінну систему.  

Саме тому актуальними питаннями лишаються необхідні зміни до чинного законодавства, 

модернізування локальних мереж, створення курсів щодо роботи з електронними ресурсами, та 

збільшення кількість суб’єктів ЗЕД, які подаватимуть електронні декларації. 

 

1. Концепція створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця»: 

Розпорядження КМУ №1236-р від 17.09.2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1236-2008-%D1%80 2. Ініціатива, яку необхідно підтримувати 

("Столичний експрес" № 2/2010) Лев Баязитов  
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах здійснення міжнародної туристичної 

діяльності неможливе без чітко організованої системи збору й обробки облікових даних, тому 

процес документообігу є одним із важливих елементів системи облікового процесу туристичної 

компанії [2, с. 32]. 

Із поетапним впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у туристичних 

компаніях з’являється та закріплюється нове поняття – «електронний документообіг». Згідно із 

Законом України «Про електронні документи й електронний документообіг», електронний 

документообіг – це сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, 

одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які використовуються 

із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання 

таких документів [1]. 

Поняття «електронний документообіг» і «електронний документ» порівняно нові, мають свою 

специфіку та особливості. Зокрема, варто звернути увагу на таке: 

1. Обов’язковим реквізитом для електронного документа, який використовується для 

ідентифікації автора та/або підписання електронного документа іншими суб’єктами електронного 

документообігу, у т.ч. в умовах здійснення міжнародної туристичної діяльності, є електронний 

підпис, і саме накладанням електронного підпису завершується створення самого електронного 

документа. 

Згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи й електронний документообіг», 

візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, 

електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною. 

Тобто даний вид документу може бути перетворений за необхідності і в паперову форму [1]. 

2. Оригінал та копія в електронному середовищі дещо відрізняються від звичайного. Оригіналом 

зазвичай визначається перший і одиничний екземпляр документа. Копією вважають документ, який 

повністю відтворює інформацію оригінала і всі його зовнішні ознаки. При цьому копія не має 

юридичної сили, якщо лише її не завірено відповідно до встановленого порядку [3, с. 138]. Щодо 

електронного документа, у т.ч. й в умовах міжнародної туристичної діяльності, то його специфіка 

полягає в тому, що він може бути скопійований без зайвих зусиль. Саме з цим пов’язана проблема 

ідентифікації як оригіналу, так і копії електронного документа [4]. 

3. Згідно ст. 13 Закону України «Про електронні документи й електронний документообіг», 

суб’єкти електронного документообігу, у т.ч. й в умовах здійснення міжнародної туристичної 

діяльності, повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, яка 

дає змогу перевірити їхню цілісність на носіях. Термін зберігання повинен бути не менший від 

терміну, встановленого законодавством для відповідних документів на папері [1]. 

Електронний документообіг на противагу паперовому, у т.ч. й в умовах міжнародної туристичної 

діяльності, має свої особливості та відмінності [5, с. 235]. При цьому, варто зауважити, що наявні 

технічні можливості дають змогу організувати документообіг в межах окремої туристичної компанії 

так, щоб частина рутинної роботи виконувалась за допомогою технічних засобів. 

Електронний документообіг має низку особливостей, що на противагу паперовому, дає 

можливість більш якісно реалізовувати принцип економічності у житті туристичної компанії. 

 

1. Закон Украiни «Про електроннi документи й електронний документообiг» вiд 22.05.2003 р. №851-IV. 2. 

Інформаційні системи і технології в обліку: [підручник] / Ф.Ф. Бутинець [та ін.]. – [3-те вид., перероб. і 

доп.]. – Житомир: Рута, 2007. – 468 с.3.Сапоговська О.В Електронні документи і електронний підпис в обліку 

торгівлі / О.В. Сапоговська // Економіка і регіон. – 2008. – №3. – С. 137-140.4. Солодченко І. Електронні 

документи в житті підприемств / І. Солодченко // Дебет-Кредит. – 2005. – №12.5. Курташова І.В. 

Електронний документообіг і його особливості / І.В. Курташова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – 

№3 (93). – С. 231-237.   
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ МИТНИХ ОРГАНІВ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБАМИ 

 

В умовах виходу України на новий етап розвитку особливого значення набуває питання 

ефективного реформування процесу співпраці митних органів із іншими державними службами. 

Перш за все, такого роду вимогу перед Україною ставлять країни-члени Європейського Союзу. 

Значною умовою необхідних змін є створення чіткої стратегії дій та принципів між митними 

органами та різноманітними державними службами. Першочергову роль такої співпраці займає 

регулювання сфери боротьби з організованою злочинністю. 

Моніторинг ситуації із організованою злочинністю свідчить про швидкі темпи її нарощення у 

кожному регіоні. На сьогодні найбільш вразливими регіонами. визнано Донецьку та 

Дніпропетровську області.. На ці дві східні області припадає близько 19 % всіх проявів 

організованої злочинності в Україні. Згідно із статистикою більшість здійснених злочинів 

відбуваються у сфері наркотичних засобів, зловживання службовим становищем та незаконного 

перевезення контрабандних предметів. Так, з огляду на ситуацію в країні, важко перебільшити роль 

співпраці та взаєморозуміння митних органів із державними службами. 

Результативна боротьба з окремими випадками злочинності проходить у декількох напрямках. 

Основне місце серед яких займають: протидія організованій нелегальній міграції, запобігання 

контрабандному переміщенню предметів через кордон та здійснення спільних дій щодо запобігання 

порушень чинного законодавства з митних питань. 

 Незважаючи на необхідність докорінних змін форм співпраці цих служб, митними органами 

використовуються способи швидкого обміну інформацією між окремими підрозділами та створення 

спільних штабів для координації їх дій. Проблеми, які виникають у роботі органів коригуються 

шляхом проведення спільних нарад та засідань керівного складу [1].  

Особливу увагу також займають процеси здійснення спільних операцій, що проходять за єдиним 

планом та суміжним використанням наявних засобів. 

Кожна форма взаємодії державних органів повинна в обов’язковому порядку проходитися на 

визначеному рівні. В першу чергу, це державний, обласний та районний рівень. На вказаних рівнях 

митні органи у сфері боротьби із організованою злочинністю співпрацюють з Службою безпеки 

України, Міністерством внутрішніх справ, Прокуратурою України, Прикордонними військами та їх 

обласними і районними управліннями. 

Вивчивши проблему організації спільної діяльності митних та правоохоронних органів у 

протидії злочинності її розгляд потрібно скоротити до трьох напрямків співпраці. Стратегічна 

співпраця, орієнтована на досягнення спільними зусиллями єдиної мети — встановлення контролю 

за ситуацією із організованою злочинністю. Тактична співпраця покликана вирішувати конкретні 

завдання у певному напрямку взаємодії митних органів [2]. 

Ще одним важливим напрямком взаємодії є оперативна співпраця, що спрямована на одночасне 

виконання завдань в декількох напрямках відповідно до встановлених цілей та з використанням 

наявних оперативних сил та засобів. 

Серед основних прорахунків у стратегії та практиці боротьби з організовано злочинністю 

митними органами та іншими державними службами слід відзначити застарілі методи відкриття й 

розслідування такої групи злочинів, відсутність досконалої правової бази боротьби із злочинністю, 

недооцінювання і не врахування стану цієї злочинності та невідповідність професійної підготовки 

працівників митних та правоохоронних органів відповідним вимогам часу [3]. 

Однак на противагу суттєвим недолікам кожного із цих органів, їх спільна співпраця покращила 

загальні показники виявлених злочинів в Україні у період 2013-2014 рр. на 5,7 %, що є значним 

показником для такого роду співпраці. 

 

1. Зельніченко О.І. Митна справа: [підруч.] / О.І. Зельніченко, А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: 

Центр учбової літератури, 2010. — 320 с. 2. Клименко С.В. Взаємодія правоохоронних та інших 

державних органів у сфері продії наркотизму в Україні [Електронний ресурс]/ С.В.Клименко // 
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Науковий і практичний інтерес до проблем зовнішньоекономічних ризиків обумовлений 

зростаючою складністю та ймовірнісним характером сучасних умов господарювання. У цих умовах 

зовнішньоекономічні ризики, особливо валютні, стають невід'ємним елементом діяльності 

підприємств, у зв'язку з чим виникає потреба вдосконалення системи управління такими ризиками. 

Щодо аналізу останніх вітчизняних досліджень і публікацій, то варто відзначити, що питаннями 

ризиків пов’язаними зі здійсненням ЗЕД і управління ними присвячено праці таких вчених як П.І. 

Верченко, В.В. Вітлінський, А.О. Старостіна, С.В. Терещенко, Н.М. Тюріна тощо. 

Історичне походження терміна «ризик» (від грецької ridsa – «скеля») пов’язують із давнім 

мореплавством, оскільки за відсутності навігаційних приладів існувала загроза потрапити на 

підводні скелі і зазнати катастрофи. Французьке risdoe означає «об’їжджати скелю», а італійське 

risico – «небезпека, загроза» [1]. 

Так, В.В. Вітлінський і П.І. Верченко вважають, що економічний ризик – це об’єктивно-

суб’єктивна категорія у діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням 

невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору [2]. 

Валютні ризики - це небезпека валютних втрат у результаті зміни курсу валюти ціни стосовно 

валюти платежу в період між підписанням контракту і здійсненням платежу. У зв'язку з тим, що 

курси абсолютно усіх валют піддані періодичним коливанням внаслідок різних об'єктивних і 

суб'єктивних причин, практика міжнародних економічних відносин виробила підходи до вибору 

стратегії захисту від валютних ризиків, сутність яких полягає у: 

1. Прийнятті рішення про необхідність спеціальних заходів для страхування валютних ризиків; 

2. Виділенні частини зовнішньоторговельного контракту - відкритій валютній позиції, що буде 

страхуватись; 

3. Виборі конкретного способу і методу страхування ризику. 

У міжнародній практиці застосовуються три основних способи страхування ризиків: однобічні 

дії одного з партнерів; операції страхових компаній, банківські й урядові гарантії; взаємна 

домовленість учасників угоди. 

Міжнародний менеджер, приймаючи рішення, повинен орієнтуватися в особливостях 

міжнародного валютно-фінансового середовища, в якому працює міжнародна фірма, уявляючи, як 

воно впливає на процес прийняття рішень в компанії і спонукає менеджера міняти способи, якими 

оцінюють та зрівнюють альтернативні варіанти дій. Головним чинником валютних ризиків є 

коротко- та довгострокові коливання обмінних курсів, що залежать від попиту й пропозиції валюти 

на національних і міжнародних валютних ринках. 

На вибір конкретного методу страхування ризику впливають такі фактори, як: особливості 

економічних і політичних відносин зі стороною-контрагентом угоди; платоспроможність 

контрагента угоди; діючі валютні і кредитно-фінансові обмеження в даній країні; термін покриття 

ризику; наявність додаткових умов виконання угоди; перспективи зміни валютного курсу чи 

процентних ставок на ринку. 

Невирішеними частинами загальної проблеми є ряд питань щодо проблем вибору методів 

управління валютними ризиками, вирішення яких змогло б забезпечити підвищення 

результативності діяльності підприємства загалом і прибутковості від здійснення ЗЕД зокрема. 

На думку Н.М. Тюріної, управління ризиком - це процес зменшення або уникнення збитків у разі 
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створення або настання ризикових подій. Зниження ризику означає зменшення можливих збитків 

або зниження ймовірності настання несприятливих подій [3]. 

Діяльність з управління валютними ризиками включає такі основні напрямки (етапи): 

– ідентифікація (виявлення) ризику; 

– його аналіз; 

– вибір методу й заходів (інструментів) управління ризиком; 

– запобігання ризикові та його контролювання; 

– фінансування ризику; 

– оцінка його результатів [4]. 

Для подолання загрози неплатоспроможності партнера використовують наступні інструменти: 

– передбачення умови про чинність контракту після надходження коштів на розрахунковий 

рахунок виконавця; 

– передача права власності замовнику після повної сплати вартості товару (послуги); 

– використання послуг банку щодо акредитивної форми розрахунків; 

– укладання угоди з банком на факторингове обслуговування можливої дебіторської 

заборгованості [5]. 

Основними проблемами вибору методів управління валютними ризиками в умовах ЗЕД є: 

неочікувана зміна ситуації щодо міжнаціональних відносин з іноземним партнером; несподівані 

стихійні лиха, страйки, війна, тероризм в країні іноземного партнера, що може призвести до 

відтермінування на невизначений строк угоди або повністю її анулювання; економічна 

нестабільність іноземного партнера, неплатоспроможність покупця. 

Отже, валютний ризик є одним з різновидом ризиків зовнішньоекономічної діяльності та виникає 

в момент укладання договірних відносин між контрагентами, спричинений як зовнішніми, так і 

внутрішніми факторами. Щодо проблем, що стосуються вибору методів, то насамперед потрібно 

виділяти ті, що стосуються зовнішнього середовища організацій — складного та мінливого. Тому 

організації, які мають на меті зменшити рівень невизначеності при своїй співпраці із зовнішніми 

контрагентами повинні застосовувати певні стратегії — пристосуватись до змін або впливати на 

середовище з метою зробити його більш сприятливим для свого функціонування. 

 

1. Кічор В.П. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. для студ. 

ВНЗ / В.П. Кічор, Р.В. Фещук, С.Й. Воробець, Н.Р. Яворська. – Л. : Растр-7, 2012. – 187 c. 

2. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: [навч.-методичн. 

посібник для самостійного вивчення дисципліни] / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. 
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ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕД 

 

Однією з найважливіших функцій управління підприємством є планування його діяльності. 

Сутність планування полягає у визначенні перспективи та майбутнього стану організації; воно має 

на меті, зокрема, розрахунок необхідної кількості ресурсів, впровадження нововведень для 

адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища та є необхідною передумовою для 

успішної діяльності організації в майбутньому. Об’єктом планування є його діяльність, здійснення 

різновидів якої потребує цільової орієнтації, визначеної в часі та засобах досягнення цілей.  

Як відомо, залежно від тривалості планового періоду планування поділяється на стратегічне 
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(перспективне) й поточне (тактичне, оперативне). Якщо стратегічне планування, як правило, 

орієнтується на довгострокову перспективу і визначає основні напрями розвитку об’єкта 

господарювання в цілому, то поточне (оперативне) планування полягає в розробці планів на всіх 

рівнях управління підприємством та за всіма напрямами його діяльності на короткі періоди 

(квартал, місяць) [1].  

Оперативне планування - це різновид управлінської діяльності, яка спрямована на формування 

вузьких, деталізованих, короткотермінових планів, з конкретних питань діяльності підприємства, 

які формуються у розвиток поточних планів. Інструменти цього типу планування - оперативні плани 

та графіки різного типу (у т.ч. мережеві) [2]. 

Оперативне планування поєднує два напрями роботи (Рис.1). 

 
Рис. 1. Основні напрями планування підприємств в умовах здійснення ЗЕД 

Варто зазначити, що для досягнення ефективної діяльності підприємства оперативне планування 

на підприємстві потребує постійного вдосконалення відповідно до нових ринкових вимог [3]. 

Важливою та актуальною проблемою організації оперативного планування діяльності 

підприємств в умовах здійснення ЗЕД виступає недостатня забезпеченість їх сучасними 

програмними засобами та відповідним кваліфікованим персоналом планово-економічних служб. На 

ринку програмних продуктів є значна кількість програм, які реалізують функції оперативного 

планування. Наприклад, для підприємств, що надають транспортно-експедиційні послуги, такими 

програмами є система моніторингу транспорту «АСМТ», система «TRACKER», система GPS – 

нагляду, супутникового моніторингу та контролю транспорту «АвтоГРАФ», система планування, 

моніторингу і контролю транспорту та персоналу AUTO OnLine та інші. 

Окрім цього, суттєвою проблемою організації оперативного планування може бути недостатня 

деталізація оперативних планів та неузгодженість їх із стратегічними цілями підприємства, що 

можуть спричини збої у поточній діяльності компанії. Недооцінка планування оперативної 

діяльності в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зведення його до мінімуму, 

ігнорування або некомпетентне здійснення часто приводять до невиправданих економічних витрат 

і, зрештою, - банкрутства. 

Таким чином, для організації планомірної, ритмічної роботи підприємства та усіх його 

структурних підрозділів необхідною умовою є приділення особливої уваги організуванню 

оперативного планування підприємства із урахуванням динамічності ринкових вимог. 

 

1. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової 

літератури, 2007. - 416 с. 2.Кравченко В.О. Основи менеджменту: навч. посібн. / В.О. Кравченко. – 

Одеса : Атлант, 2012 р. – 212 с. 3.Дубовик В.В. Досвід впровадження оперативного планування на 

підприємствах / Держави та регіони. – 2010. - №12 – С. 123-130. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ 

 

Механізм управління інвестиційними процесами включає в себе сукупність функціональних 

підсистем, які тісно пов’язані між собою, доповнюють одна одну та спрямовані на реалізацію 

концепції інвестиційного контролінгу. 

Інвестиційний контролінг – це процес перевірки і забезпечення виконання управлінських рішень, 

Календарне планування 

(розробка оперативних планів та графіків 

виготовлення та реалізації продукції або надання 

послуг) 

Напрями оперативного планування 

Диспетчеризація 

 (роботи, що необхідні для безперервного 

оперативного обліку, контролю виконання 

оперативних планів і регулювання ходу виробництва 

або надання послуг) 
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щодо інвестиційної діяльності організації [1]. На сьогодні актуальність організації контролінгу 

інвестиційних процесів полягає у необхідності ефективного управління інвестиціями для 

досконалого функціонування підприємства в умовах нестабільності та інтенсивності економічних 

циклів.  

Інвестиційна діяльність будь-якої галузі характеризується підвищеними ризиками, тому вимагає 

постійного удосконалення і гнучкого реагування на зміни макроекономічного середовища.  

Контролінг базується на плануванні та полягає в координації інвестиційного процесу відповідно 

до стратегії розвитку організації, реалізації і супроводженні інвестиційних проектів, пристосуванні 

до умов зовнішнього середовища, контролі бюджету інвестицій. Крім того контролінг інвестицій 

передбачає створення потужної інформаційно-аналітичної бази управління системою 

інвестиційного планування [2]. Таким чином система інвестиційного контролінгу є своєрідним 

синтезатором моніторингу, аналізу, планування і контролю стратегічного управління інвестиціями. 

Ефективний інвестиційний контролінг дає змогу визначити та вчасно усунути недоліки 

інвестиційного процесу, покращивши при цьому показники діяльності підприємства [3]. 

Об’єктом контролінгу інвестицій є, власне, не самі інвестиції, а процес управління ними: 

- управління формуванням ефективних інвестиційних потоків; 

- управління ухваленням управлінських рішень інвестиційної діяльності; 

- управління центрами фінансової відповідальності; 

- управління фінансово-аналітичним забезпеченням фінансового моніторингу підприємства [3].  

Головною метою інвестиційного контролінгу є забезпечення прийняття та виконання 

управлінських рішень у сфері інвестицій задля найкращого досягнення тактичних та стратегічних 

цілей [4].  

Оперативний контролінг зводиться до врегулювання притоку і відтоку грошових коштів у 

короткостроковій перспективі. У стратегічному виявленні даний процес орієнтується на досягнення 

максимальних показників чистого операційного грошового потоку або, іншими словами, 

спрямовується на перевищення грошових надходжень над видатками в аспекті операційної 

діяльності. Правильно налагоджені етапи здійснення інвестиційного контролінгу дозволять у 

довгострокові перспективі забезпечити фінансову рівновагу і надійне внутрішнє джерело 

інвестицій [3].  

Щоб система контролінгу інвестицій була ефективною, вона повинна бути гнучкою, вчасно 

реагувати на зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища впродовж усього терміну 

здійснення інвестиційного проекту. Важливим є охоплення усіх аспектів проекту, оскільки проекти, 

як правило, є комплексними [1]. 

Отже, контролінг як система управління інвестиціями є невід’ємною частиною інвестиційного 

менеджменту. Він забезпечує синтезований підхід до ідентифікації та вирішення, проблем, що 

виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. 

 

1. Давидович І.Є. Контролінг: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с. 

2. Андрєєва О.В. Механізм інвестування підприємств залізничного транспорту в умовах динамізації 

циклів економічного розвитку/О.В. Андрєєва//Економічний часопис – XXI. – 2012. - № 1. – 

[Електронне джерело] – Режим доступу: soskin.info/userfiles/file/2013/11-12%202013%20EX/ 

Andreyeva.pdf 3. Сторожук Н.В. Інвестиційний контролінг як засіб діагностики стану економічної 

безпеки будівельного підприємства/ Н.В. Сторожук // Формування ринкових відносин в Україні. – 

2012. – №10. – [Електронне джерело] – Режим доступу: nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_10_33.pdf 

4. Шкурко Є.Л. Основні проблеми та перспективи розвитку інвестиційного контролінгу на 

підприємствах водного транспорту [/ Є.Л. Шкурко // Водний транспорт. - 2013. - Вип. 2. - С. 148-

153. – [Електронне джерело] – Режим доступу: nbuv.gov.ua/j-pdf/Vodt_2013_2_29.pdf  
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Худоба Н. 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Н.І. Горбаль  

 

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Сільський зелений туризм – це вид туризму, що передбачає відпочинок у сільській, курортній чи 

природоохоронній місцевостях з використанням належно облаштованих приватних садиб чи інших 

закладів розміщення [1]. 

У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива сільському господарству за 

розмірами отриманих прибутків. До того ж, розвиток інфраструктури сільського туризму не вимагає 

таких значних капіталовкладень, як інші види туризму і може здійснюватися за рахунок коштів 

самих селян без додаткових інвестицій. Скорочення міграції з сіл до міст надасть змогу заощадити 

значні фінансові й матеріальні ресурси, адже, за підрахунками експертів Європейського банку 

реконструкції та розвитку, облаштування в місті вихідця з сільської місцевості в 20 разів дорожче, 

ніж створення умов для його життя і роботи в селі [2].  

У більшості Європейських країн сільський туризм – це симбіоз людини і природи, міста із селом. 

Основні центри сільського зеленого туризму в Україні тяжіють до рекреаційних центрів – чистих 

річок, лісових масивів, морського узбережжя, озер та водоймищ, а також до архітектурних 

комплексів міст та сіл. Іноземні туристи, які перебувають на відпочинку беруть участь у 

сільськогосподарських роботах – косять, збирають урожай. Це дає можливість іноземцю відчути 

себе селянином і отримати задоволення від власної праці і даного виду відпочинку. 

Етнокультура села репрезентує Україну світові й приваблює іноземних туристів. Тому як 

передумову успішного розвитку відпочинку в сільських етнографічних районах треба розглядати 

формування ідеології відродження й розвитку всього спектра традиційної культури, починаючи від 

форм господарських занять до надбань духовної сфери, що діятимуть як сприятливі чинники для 

індивідуального відпочинку в етнографічних районах України. 

Міжнародний імідж сільського відпочинку також неоднозначний. З одного боку, Україна 

традиційно сприймається як аграрна країна, одна з європейських житниць із збереженим сільським 

укладом життя, багатою культурною спадщиною, із незнищеною природою та гостинними 

господарями. З іншого боку, не приваблює іноземних туристів відносно низький стандарт житла і 

його недостатня технічна забезпеченість, а також необлаштованість сіл та досить обмежений вибір 

дозвілля й можливостей активного відпочинку. 

Разом із тим, ще не до кінця визначений міжнародний попит. Приїзду іноземців з інших країн 

перешкоджає відсутність знання господарями іноземних мов; це добре ілюструє дослідження, в 

якому ми побачили, що 20 % господарів не знали жодної іноземної мови, при цьому абсолютно 

незрозумілий рівень знань інших господарів, які вказали, що володіють іноземними мовами [3]. Інші 

дослідження свідчать, що серед потенційних клієнтів для відпочинку в українському селі є 

шанувальники "сентиментального" туризму, особливо українська діаспора США і Канади, аматори 

етнографічного та екологічного туризму. 

З огляду на ці реалії, необхідно проводити навчання власників агроосель прийомам 

обслуговування та іноземним мовам. Це найсуттєвіша проблема, яка стоїть нині на перешкоді 

виходу сільського зеленого туризму України на міжнародний ринок. Тому досі маємо таку сумну 

статистику: в польських, словацьких і румунських Карпатах щорічно відпочиває на один-два 

порядки більше західноєвропейських зелених туристів, ніж в Українських Карпатах. 

У цьому аспекті важливим є також налагодження тіснішої взаємовигідної співпраці з 

турфірмами, які можуть сприяти активізації руху іноземних туристів у села з метою 

короткотривалого відпочинку, ознайомлення з традиціями, участі у фестивалях і 

сільськогосподарських роботах. Але, якщо власники агроосель, сільських громад не зроблять 

зустрічних кроків щодо облаштування житла, забезпечення його вимогам санітарно-гігієнічного 

стандарту, підвищення благоустрою села, впорядкування привабливих місць, то відпочинок на 

сільських територіях регіону не зрушиться з місця [4]. 

Сільський зелений туризм – корисний як для відпочиваючих, так і для господарів – селян, 

сільських громад, регіонів і держави в цілому, сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей 
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економіки і заслуговує на всіляку підтримку з боку держави. 

 

1. Федорченко В К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. — К.: Дніпро, 2000. 

— 160 с.; 2. Історія розвитку туризму в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

refbase.com.ua/referats/detail-921.html; 3. Туризм в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.turizm.ru; 4. Зелений туризм в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

tourlib.net/statti_ukr/siltur7.htm. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах активних євроінтеграційних прагнень України, зростання ролі глобалізаційних 

процесів у міжнародному просторі, загострення конкурентної боротьби на внутрішніх ресурсних і 

товарних ринках для вітчизняних суб’єктів господарювання особливої актуальності набуває 

започаткування та розвиток експортної діяльності. Однією з невід’ємних умов ефективного 

здійснення експортних операцій є обґрунтоване встановлення ціни на продукцію, що призначена 

для продажу на зовнішніх ринках, на засадах оптимізування рівня, складу та структури витрат, 

пов’язаних із виробництвом та реалізацією відповідних товарів, робіт чи послуг суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. Одним із найбільш поширених та обґрунтованих способів 

формування собівартості одиниці продукції чи всього її обсягу за різними структурними 

підрозділами або різними виробничими процесами підприємства з метою подальшого встановлення 

ціни є калькулювання.  

На сучасному етапі у вітчизняній і зарубіжній практиці бухгалтерського та управлінського 

обліку використовується більше десятка різних методів калькулювання собівартості продукції 

підприємств. Що стосується теоретико-методологічних напрацювань у цій сфері, то слід зазначити, 

що вагомий внесок у дослідження проблем калькулювання собівартості продукції підприємств 

здійснили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 

З.В. Гуцайлюк, К. Друрі, В.І. Єфіменко, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.С. Ластовецький, 

Б. Нідлз. При цьому в існуючій теоретичній базі за проблемою недостатньо уваги приділено 

особливостям використання різних методів калькулювання собівартості продукції 

експортноорієнтованих підприємств.  

До основних методів, які найчастіше застосовують для калькулювання собівартості продукції, 

що призначена на експорт, належать позамовний, нормативний та попередільний методи. 

На сучасному етапі у практиці експортної діяльності дедалі частіше спостерігається співпраця 

вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності із зарубіжними клієнтами на засадах 

виробництва та реалізації продукції під конкретні спеціальні замовлення відповідних іноземних 

споживачів. За таких обставин для експортноорієнтованих підприємств доцільно застосовувати 

позамовний метод калькулювання собівартості їхньої продукції. Сутність цього методу зводиться 

до того, що усі прямі витрати (витрати на матеріали, заробітну плату основних робітників) 

безпосередньо включають до відповідних калькуляційних статей за окремими виробничими 

замовленнями на підставі первинних документів. Усі інші витрати ідентифікують за місцями 

їхнього виникнення та включають до собівартості окремих замовлень відповідно до встановленої 

бази розподілу [1].  

Нормативний метод калькулювання собівартості продукції є найбільш широко застосовуваним 

та прогресивним інструментом обліку витрат виробництва експортноорієнтованих підприємств, 

оскільки дозволяє калькулювати собівартість продукції під час виробничого процесу, а не після 

завершення звітного періоду. Цей метод полягає в тому, що для кожного виду товару формується 

попередня калькуляція нормативної собівартості продукції на основі існуючої системи норм 

використання ресурсів [1]. Таким чином, застосування нормативного методу дозволяє менеджерам 
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та фахівцям експортноорієнтованих підприємств оперативно відстежувати будь-які відхилення 

витрат від їх нормативних значень, виявляти резерви зниження витрат для забезпечення 

ефективності та безперебійності виробництва продукції, призначеної на експорт.  

Використання попередільного методу калькулювання собівартості продукції, призначеної на 

експорт, є виправданим тоді, коли планування та облік виробничих витрат здійснюються за 

переділами або стадіями виробничого процесу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності [1]. Цей 

метод дає змогу розраховувати собівартість проміжних виробів (напівфабрикатів), які за своїми 

технічними характеристика є завершеними та можуть бути реалізовані на внутрішніх чи зовнішніх 

ринках.  

Таким чином, експортноорієнтовані підприємства повинні враховувати різні особливості 

застосування методів калькулювання собівартості продукції з метою оптимізування відповідних 

витрат.  

 

1. Войтенко Т. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві / Т. Войтенко, Н. Вороная. 

– 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2012. – 304 с. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА 

ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Після підписання Україною асоціації із Європейським союзом доцільною є кардинальна зміна 

системи та філософії виробництва. На даному етапі успішне функціонування підприємств у 

вітчизняній ринковій системі можливе лише за умови ефективного використання усіх видів ресурсів 

та підвищення організацією ефективності менеджменту з урахуванням потреб майбутніх поколінь. 

Вирішення цієї проблеми може бути знайдено у площині усвідомлення необхідності заміни 

виробничої концепції масового виробництва, яка домінує і на нині, на більш сучасну – ощадливу та 

безпечну.  

Концепцію ощадливого виробництва (КОВ) (анг. lean рroduction) було запропоновано у другій 

половині 90-х рр. ХХ ст. англійцем Д.Т. Джонсом та американцем Д.П. Вумеком. Найбільшого 

використання дана концепція набула в Японії на підприємствах компанії «Toyota» і в подальшому 

була теоретично обґрунтована у роботах Таїті Оно, Сігео Сінго, Масаакі Імаї. На Заході її активно 

розвивали такі вчені та практики як Дж. Вумек, Дж. Лайкер та ін. На сьогодні вона стрімко збільшує 

коло своїх прихильників у Східній Європі [1, с. 11-14]. 

Основними складовими КОВ щодо підвищення ефективності виробничого та управлінського 

потоків є: 

 аналіз дій з позиції створення цінності для споживача; 

 виявлення прихованих втрат виробництва; 

 орієнтація на скорочення часу виконання замовлення; 

 значний набір інструментів підвищення ефективності виробництва. 

З метою забезпечення якісного впровадження КОВ потрібно зосередитись на ощадливій 

культурі. Основним її елементом є людський фактор. Значну підтримку цьому надає емоційний 

інтелект працівників, що відповідає рівню розвиненого та ощадливого виробництва. Зауважимо, що 

КОВ відповідає і певна корпоративна культура, яка доповнює та ідеалізує процес виробництва [2]. 

Метою впровадження КОВ на вітчизняних підприємствах повинна бути ліквідація дій та 

чинників, які віднімають час, поглинають ресурси, але не створюють цінність та позитив для 

організації. 

На даному етапі культура споживання та виробництва в Україні у цілому далека від поняття 

“ощадливість”. Конкурентна перевага українських підприємств може бути забезпечена тільки 

високою якістю і низькими витратами. Відтак, актуальним є перегляд організації виробництва для 
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виключення всіх видів зайвих нераціональних втрат.  

Важливою проблемою впровадження КОВ на українських підприємствах є психологічний бар'єр 

у свідомості як простих працівників так і менеджерів вищої ланки керівництва. Ідеологія 

бережливого виробництва передбачає, що людина, яка приходить на підприємство, повинна робити 

те, що необхідно на даний момент та універсальними здібностями. На вітчизняних підприємствах 

це частково ускладнено ментальністю українського народу та звичці людей до монотонних видів 

діяльності без прагнення перейняти на себе відповідальність та ініціативу [3].  

На сьогоднішній день КОВ є одним з напрямів розвитку, який може допомогти українському 

бізнесу вийти з кризи. Економіка перебуває у скруті через ресурсоємність промисловості. 

Відповідно актуальними є перехід вітчизняних підприємств до функціонування на засадах 

принципів КОВ. Основними бар’єрами впровадження даної концепції вітчизняними 

підприємствами є психологічна неготовність працівників підприємств виконувати роботу по-

новому. Загрозою та наслідком цього є можливість банкрутства та ліквідації організації. Відповідно 

активним регулятором цих процесів повинна бути держава з пропозицією субсидій та дотацій 

підприємствам, що стають на “ощадливий” шлях розвитку. КОВ є актуальною та перспективною 

для українських підприємств, адже, її використання дасть можливість підвищити 

конкурентоспроможність вироблених товарів і послуг та в цілому імідж Україні у світі.  

 

1. Виробнича система Тойоти. Йдучи від масового виробництва / Таїті Оно: [пер. з англ. 

А. Грязновой, А. Тягловий]. - [4-е изд.]. - М.: Інститут комплексних стратегічних досліджень, 2012. 

- 208 с. 2. Денніс П. Основи бережливого виробництва. Путівник по найефективнішій у світі 

системі виробництва / П. Денніс: [пер. з англ. М. Мацковськ]. - М.: Олімп - Бізнес, 2013. - 224 с. 

3. Ротер М. Тойота Ката. Лідерство, менеджмент і розвиток співробітників для досягнення 

видатних результатів / М. Ротер: [пер. з англ. М. Самсонової]. - СПб.: Пітер Пресс, 2014. - 304 с. 

 

 

Ціруг М. 

 

Науковий керівник –к.е.н., асист. М.Д. Пецкович 

 

ЧОРНИЙ РИНОК, ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасних умовах ЗЕД держав являє собою систему економічних відносин, які складаються при 

обміні ресурсами між країнами та їх економічними суб'єктами. Економічні відносини 

запроваджують усі аспекти економічного життя держави: виробництво, торгівлю, інвестиційну 

сферу та фінанси. 

Однак, незавжди ті чи інші, юридичні чи фізичні особи бажають виконувати всі правила і 

установи. Так виникає чорний ринок. 

«Чорний» ринок (англ. Black Market) — ринок товарів і валюти, на якому укладають незаконні 

угоди за цінами та курсами, що значно відрізняються від зафіксованих державою. 

Деякі люди готові на все, аби отримати свій улюблений продукт. Товари, що продаються і 

купуються на чорному ринку, становлять другу за розміром економіку у світі після США. Цей ринок 

дорівнює 10 трильйонам доларів, згідно з дослідженням 2009-2013 років. 

На даний період, найпопулярнішом товаром за останній період, стала зброя. Нелегальна торгівля 

зброєю існувала завжди, але лише після закінчення холодної війни її обсяги придбали жахаючого 

розмаху. За підрахунками ООН, протягом останнього десятиліття нелегально придбану зброю 

використовувалося в 48 великих збройних конфліктах. 

Більшість з цих товарів, такі як зброя чи наркотики, не викликають подиву. Проте на чорному 

ринку можна знайти і багато звичайних, здавалося б, безневинних речей. Наприклад:  

1. пральний порошок Tide Цей бренд настільки подобається покупцям, що вони готові 

переплачувати за нього на 50% більше у порівнянні з подібними товарами. Це робить його 

ідеальним товаром для чорного ринку, де його продають дешевше, повідомляє New York Magazine 

2. відбілювач зубів. Відбілювання зубів стало популярним на чорному ринку у 2010 році через 
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закон, прийнятий у США, який обмежував кількість пероксиду у відбілювальній пасті. Товари 

іноземного походження з кількістю пероксиду, що перевищує дозволену норму, заполонили 

роздрібні мережі в Інтернеті: eBay та Amazon. Ці сайти вже успішно заборонили нелегальні товари, 

але інші сайти досі мають з цим проблеми. 

3. мигдаль. Після епідемій сальмонелли на початку 2000 років, уряд США наказав, щоб весь 

мигдаль продавався упакований, починаючи з 2007 року. Звичайно це не сподобалось сироїдам та 

пуристам. У відповідь на закон розквітнув чорний ринок необробленого мигдалю. 

4. дитячі молочні суміші. Дитячі молочні суміші - ідеальний товар для чорного ринку з 

декількох причин. Це дорога необхідність. Справді, дитячі суміші продаються нелегально по всьому 

США, а віднедавна – і в Китаї, відомо як одна сімейна пара у Флориді на нелегальному продажі 

вкраденого дитячого харчування заробила 90 тисяч доларів. 

5. сир сорту Casu Marzu. Сардинський сир сорту Casu Marzu вважається делікатесом. Його 

виробляють з молока вівці з додаванням живої лічинки. А це нелегально з точки зору охорони 

здоров'я. Люди хочуть це їсти і готові заради цього користуватися послугами чорного ринку. 

6. печиво Twinkies. Печиво Twinkies потрапило на чорний ринок через оголошення про вихід з 

бізнесу його виробника компанії Hostess. Через побоювання зникнення товару ціни на eBay на цей 

товар сягали 10 тисяч доларів за упаковку. Twinkies знов повернеться на відкритий ринок у липні 

минулого року після продажу і оновлення бренду тощо. 

Отже, Практичні заходи щодо створення нового механізму зовнішньоекономічних зв’язків 

передбачають вирішення трьох основних блоків проблем: 

— формування необхідної законодавчої бази; 

— створення відповідного економічного середовища; 

—розвиток інституційних структур, що регулюють зовнішньоекономічні зв’язки. 

 

 

Цюпко О. 

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Х.С. Передало 

 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У ТРУСКАВЦІ 

 

Міжнародний туризм є одним із найперспективніших галузей економіки, який сприяє 

розробленню не лише якісних туристичних продуктів, але й впливає на розвиток більшості галузей 

господарювання, які пов’язані з туристичною сферою діяльності. 

Міжнародний туризм - це подорож з однієї країни в іншу на термін від одної доби до року з 

пізнавальною, відпочинковою, оздоровчою чи іншою метою, без здійснення оплачуваної діяльності 

в місці тимчасового перебування. Виокремлюють два види міжнародного туризму: виїзний або 

зарубіжний туризм - це подорожі громадян країни, які проживають на її території і виїжджають на 

відпочинок до інших держав, та в'їзний, або іноземний туризм - подорожі в межах держави, які 

здійснюються особами, що проживають за її межами [1].  

Міжнародний туризм сприяє: валютним надходження; розширюванню вкладень у платіжний 

баланс і ВНП країни; розвитку окремих галузей економіки, які обслуговують сферу туризму; 

зростанню зайнятості, збільшенню доходів населення і, відповідно, рівня добробуту нації; розвитку 

інфраструктури країни; обміну культурними особливостями та традиціями, що підвищує рівень 

освіченості населення; популяризації країни на світовому ринку туристичних послуг; прискоренню 

інвестиційних процесів тощо. 

Однак, для територій України особливого значення набуває в’їзний туризм. Особливо 

актуальним дане питання постає перед тими місцевостями, які мають достатній рівень ресурсної 

бази для цього (зокрема природної), однак не має досвіду в даній сфері діяльності. 

Це можна сказати і про м. Трускавець - самобутній і надзвичайно привабливий бальнеологічний 

курорт України, де використовуються три форми оздоровлення: медична реабілітація після 

оперативного втручання; курортне лікування хронічних захворювань; профілактичне оздоровлення. 

До послуг відпочиваючих - більше трьохсот лікувально-профілактичних процедур, що є основою 

для розвитку відпочинково-оздоровчого виду туризму [2]. 
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Проте, існують чинники, що гальмують розвиток даної сфери послуг, серед яких можна 

виокремити: відсутність значних фінансових ресурсів у місцевої влади; незадовільний рівень 

розвитку інфраструктура міста і навколишніх міст і сіл; відсутність державної стратегії щодо 

розвитку туризму в даному регіоні; недостатня чисельність високо-кваліфікованого персоналу в 

регіоні; не відповідне співвідношення ціни послуги до якості її надання; незадовільний рівень 

модернізації старих готелів, санаторіїв; відсутність стратегічної реклами на світовому ринку 

туристичних послуг тощо. 

Як засвідчують статистичні дані, у період із січня по кінець травня 2014 року в Трускавці 

оздоровилося 59934 людей, серед них було 5010 гостей із зарубіжних країн. На основі отриманої 

інформації можна стверджувати, що основна маса туристів – це люди з різних регіонів України, а 

частка іноземних туристів становить лише 8,3 % [2]. Отже, незважаючи на популярність м. 

Трускавець серед мешканців різних регіонів України, ця здравниця не відома для іноземного 

туриста. 

З метою усунення вищевказаних проблем, слід здійснювати [3]: 1) залучення фінансових 

ресурсів зі сторони влади та інвесторів у розвиток туристичної інфраструктури м. Трускавця, 

створюючи при цьому сприятливий інвестиційний клімат (зменшити податкове навантаження, 

забезпечити економічну та політичну стабільність в державі тощо) ; 2) формування та залучення до 

роботи в м. Трускавець висококваліфікованих спеціалістів в сфері туризму, використовуючи при 

цьому ефективні методи їх мотивування (високий рівень заробітної плати, належні умови праці 

тощо); 3) активне здійснення популяризації оздоровчих послуг за кордоном; 4) підвищення рівня 

якості надання туристичних послуг та перегляд цінової політики; 5) покращення інфраструктури 

регіону та самого міста (побудова європейських доріг, впровадження 3G зв’язку, створення 

комфортних кемпінг зон тощо). 

Отже, з впевненістю можемо сказати, що м. Трускавець має значний потенціал в розвитку 

міжнародного туризму. Однак, для реалізації вищевказаних заходів слід розробити комплексний 

стратегічний план дій, який повинен бути затверджений та дотриманий органами влади як на 

місцевому рівні, так і на рівні держави. 

 

1. Кузик С.П. Географія туризму : [навч. посібник] / С.П. Кузик. – К.: Знання, 2011. – 271 с.; 

2. Скільки людей уже відпочило в Трускавці з початку року? [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: dgerelo.com.ua/news/152-sk-lki-lyudei-uzhe-v-dpochilo-v-truskavc-z-pochatku-roku.html; 

3. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія і практика: [навчальний посібник] / М.П. Мальська, 

В.В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 424с. 
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Науковий керівник – к.е.н., ст.викладач О.І. Дорош 

 

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні умови в яких змушені діяти вітчизні підприємства характеризуються постійною зміною 

зовнішніх факторів, зростанням ризику діяльності. Питання конкурентоспроможності підприємств 

на зовнішньому ринку давно набуло актуального характеру. Перед підприємствами виникає 

проблема формування стійких конкурентних переваг з метою ефективного функціонування на 

міжнародному конкурентному ринку. Можливості підприємства в досягненні такої переваги 

визначаються міжнародною конкурентоспроможністю. 

Міжнародна конкурентоспроможність – це здатність підприємства ефективно функціонувати на 

зовнішньому ринку, а також можливість досягнення ефективної фінансово-господарської, 

зовнішньоекономічної діяльності і лідируючих позицій в умовах конкурентного середовища [2].  

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства містить такі етапи: 

1. Моніторинг конкурентного середовища міжнародного ринку. 

2. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства, його продукції та основних конкурентів 

на зовнішньому ринку. 
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3. Визначення місії діяльності підприємства та стратегії управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства. 

4. Реалізація стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства полягає 

в вирішенні, якими засобами підприємство буде досягати поставлених цілей. 

5. Оцінювання і контролювання реалізації визначеної стратегії управління 

конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку [1]. 

Україна з кожним роком все більше залучається до світогосподарських процесів: стає 

повноправним членом світового співтовариства.  

Українські підприємства, навіть отримуючи доступ до іноземних ринків, видаються 

неконкурентоспроможними через відсутність відповідного досвіду, численні перепони, 

неврегульованість законодавства, несталість зв’язків, невідпрацьованість механізмів дво- та 

багатосторонньої співпраці тощо. Ситуація ускладнюється й тим, що вони втрачають позиції ще і 

на вітчизняних ринках, через іноземні компанії, які мають відповідний досвід, фінанси, інші 

ресурси, а часто і певні пільги.  

Відповідно до сучасного ієрархічного поділу конкурентоспроможність держави базується на 

конкурентоспроможності національних підприємств і напряму залежить від неї. Тому і не дивно, 

що у міжнародних рейтингах оцінка конкурентоспроможності нашої економіки є дуже низькою.  

На інтенсивність конкурентної боротьби впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх 

слід віднести зміну державної політики та методів державного регулювання, політику у сфері 

стимулювання чи стримування попиту, зміни в структурі попиту та диференціації споживачів за 

рівнем грошових доходів. До внутрішніх факторів належать ефективність використання основних 

фондів у виробництві, зміни в асортименті товарів, рівні витрат і прибутковості, а також 

впровадження нових елементів маркетингу [3]. 

Прискорення змін у конкурентному середовищі, наростаюча диференціація потреб, зростання 

конкуренції, інтернаціоналізація бізнесу, широка доступність сучасних технологій, а також низка 

інших факторів призвели до підвищення значення управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства.  

Для вирішення цього головного завдання слід враховувати основні фактори, що впливають на 

діяльність підприємства в міжнародному просторі, слід вирішувати ряд проблем, що пов’язані з 

виробництвом продукції, впроваджувати засоби підвищення якості продукції; досліджувати 

потреби ринку на продукцію; вести сумлінну координацію різних сфер діяльності з метою 

налагодження системи управляння підприємством, а також формувати науково-технічну політику і 

стратегію підприємства, що дозволять успішно діяти на зовнішньому ринку. 

 

1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: навч. посібник / 

[Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. та ін.]; заред. І.Ю.Сіваченка. – Київ: ЦНЛ, 2009. – 456 

с. 2. www.google.com.ua 3. Портер М.Е. Конкуренция / М.Е. Портер. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Часто управління персоналом – це одна з найбільш важливих сфер життєдіяльності організації, 

здатної підвищити її ефективність і продуктивність функціонування. Ефективність керівництва 

полягає в тому, щоб знайти саме такі підходи і методи, які зможуть забезпечити бажаний перебіг 

подій на підприємстві і спонукати його працівників до результативної праці. 

За таких умов управління людськими ресурсами є важливою складовою менеджменту, що сприяє 

підвищенню ефективності діяльності організації шляхом визначення цілей, функцій, завдань і 

принципів управління людськими ресурсами [1, с.235]. 
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Суть поняття «управління персоналом» можна розглядати як діяльність, що спрямована на 

найефективніше використання трудових ресурсів для досягнення цілей підприємства та 

особистісних цілей працівників. При цьому, першочергово, воно повинно забезпечити ефективність 

підприємства, шляхом отримання максимального прибутку. Однак, дедалі частіше ефективність 

розглядається не тільки як економічність, якість, продуктивність, нововведення, прибуток, а й 

пов'язується з такими поняттями як задоволеність співробітників своєю працею, високий рівень 

самооцінки колективу, мотивація персоналу до ефективної праці. При чому людина є не тільки 

найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, а й головним стратегічним 

ресурсом компанії в конкурентній боротьбі [2,с.136]. 

Вдосконалення системи управління персоналом на вітчизняних підприємствах (в організаціях) 

має спиратися на накопичений зарубіжний досвід. Отже, доцільним буде розглянути його на 

прикладі провідних європейських компаній. 

Компанія Nestle вийшла на світовий ринок виробництва продуктів харчування з крихітної 

Швейцарії, на частку якої сьогодні припадає менше 2% обороту корпорації. У групі Nestle 

працюють більше 250 000 чоловік. 

Успіх Nestlе залежить від професіоналізму, поведінки та відповідального ставлення працівників 

до своєї роботи. Тому клопіткий підбір нових працівників, постійне навчання та підвищення 

кваліфікації персоналу компанії є головними факторами успіху. 

Не існує виведеної формули «особистості Nestlе», однак існують певні особистісні якості, які 

допомагають зростати разом з компанією та успішно просуватися по кар'єрних сходах. В Nestlе 

працюють оптимісти - люди, які сповнені нових ідей та створюють відповідну атмосферу навколо 

себе. Вони амбіційні, цілеспрямовані, готові до змін, прагнуть досягти успіху та докладають для 

цього максимум зусиль.  

Для побудови якісних планів розвитку компанії Nestle дотримується моделі 70/20/10. Згідно 

даної моделі, найбільш ефективний розвиток професійних та особистісних компетенцій 

відбувається в ході практичної діяльності (70%), яка заснована на взаємозв'язку з іншими 

підходами, такими як зворотний зв'язок і навчання (20%), а також формальне навчання має, в свою 

чергу, найменший вплив на повноту і швидкість розвитку співробітників (10%). Іншими словами 

компанія застосовує різні підходи до розвитку, щоб отримати максимальну віддачу для розкриття 

потенціалу працівників. У компанії Nestle при провадженні нового проекту кожен працівник 

проходить тренінг і вивчає можливості його використання для власної програми розвитку [3]. 

До початку 1980-х рр. в світі сформувались наступні основні складові сучасного універсального 

підходу до управління персоналом. Зі зростанням тривалості зв’язків працівників з компанією 

збільшуються можливості оптимізації системи управління персоналом. Якщо в Японії це 

реалізується в рамках довічного найму, то в провідних корпораціях Європи (IBM, General Electrics, 

Hewlett Packard, Rolls Royse, Siemens) довготривалі зв’язки стимулюються відповідними 

матеріальними й моральними методами. Мається на увазі комплексний, всебічний та постійний 

вплив на персонал, що не обмежується виробничою сферою і має постійно охоплювати усі сторони 

життя працівників (сім’я, побут, культура, медицина, освіта, відпочинок тощо), ідентифікувати 

працівника з організаційною системою компанії та, відтак, підвищувати ефективність управління 

персоналом [4]. 

Отже, виходячи із вищесказаного, ми можемо сказати, що Україна тільки починає розвиватись у 

сфері управління персоналом, і, чи запозичати і використовувати нам зарубіжний досвід вирішувати 

керівникам організацій самостійно, але на нашу думку, необхідно більш чітко вивчити зарубіжний 

досвід і розробити свої методи, які слід би було застосовувати у процесі виробництва для 

стимулювання персоналу до праці. 

 

1. Виноградський М.Д. Управління персоналом: навч. посіб. для ВНЗ / Виноградський М.Д., 

Бєляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. – К.:ЦУЛ.- 2006. – 500 с. 2. Кибанов А.Я. 

Управление персоналом организации: учебник / А.Я. Кибанов. – М.: Инфра-М, 2005.– 638 с. 

3. Управление персоналом на языке Nestle. Актуальное интервью. – [Електронне джерело]. – 

Режим доступу: mainjob.ru/publications/?view=3693 4. Тарасюк І.В. Зарубіжний досвід управління 

персоналом. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: int-konf.org/economika/82-tarasyuk-v-

zarubzhniy-dosvd-upravlnnya-personalom.html  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ 

 

Інвестиції відіграють важливу роль для розвитку будь-якої країни, особливо гостро це можна 

відчути у час економічної кризи. Економіка нашої держави не може забезпечити належного рівня 

інвестиційної активності. Інвестиції у країні сповільнюються через такі фактори, як: недостатня 

розвиненість вітчизняного фондового ринку, недовіра з боку вітчизняних інвесторів, розшарування 

доходів населення країни. 

В останні роки спостерігається зниження обсягу залучених іноземних інвестицій у економіку 

країни, що спричинено рядом проблем. Основними з них є: неналежно розвинений механізм захисту 

прав власності; несприятливий фіскальний простір; низька ефективність ринків товарів і послуг 

тощо. Зниження обсягу залученого іноземного капіталу потрібно припинити, а для цього потрібно 

зробити багато нового. Бо саме за допомогою інвестицій відбувається не тільки піднесення 

економіки, а у результаті і підвищення добробуту населення. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 

1 вересня 2014 року становив 50,022 млрд дол., що на 6,767 млрд дол., або на 11,92% менше від 

показника на початок поточного року.  

Інвестиції прийшли із 133 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83% 

від загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр – 15,699 млрд дол., Німеччина – 5,943 млрд дол., 

Нідерланди – 5,350 млрд дол., Італія – 1,082 млрд дол. Більша частина інвестицій припадає на 

українську промисловість – 16,080 млрд дол., або 32,1% прямих інвестицій, 8,1%, наукові і технічні 

організації – 3,313 млрд дол., або 6,6%. 

Найбільш інвестиційно привабливим регіоном України в 2014 році стала Львівська область. 

Друге місце посіла Івано-Франківська область, третє - Одеська, йдеться у "Рейтингу інвестиційної 

привабливості регіонів 2014". В п'ятірку лідерів також потрапила Вінницька область та місто Київ. 

Цікаво, що Донецька область в цьому році посіла 22 місце, а в рейтингу 2013 року регіон зайняв 

третє місце. Харківська область, яка в минулому році очолила рейтинг, в цьому посіла 8 місце. 

Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала відзначив, що в 2014 році приплив 

зовнішніх інвестицій впав в два рази. 

Індекс інвестиційної привабливості України, що розраховується Європейською бізнес 

асоціацією (ЄБА), виріс у третьому кварталі до 2,39 бали через євроінтеграційну риторику уряду 

України, а в четвертому кварталі впав до самого рівня за всю історію - 1,81 бали. В останні місяці 

вересень-жовтень спостерігався навіть відтік інвестицій обсягом 140 млн. дол., чого не було дуже 

довгий час, навіть, коли настала світова економічна криза у 2008 та 2009 роках не було відтоків.  

Найбільш привабливими галузями для інвесторів із США є сфера IT технологій та сільського 

господарства, для Європи – машинобудування, металургія.  

В березні Кабінет міністрів в рамках впровадження режиму максимальної економії державних 

витрат призупинив фінансування понад 40 державних програм і 80 держпроектів, які вимагали 

бюджетного фінансування в загальному обсязі близько 48 млрд. грн. Крім того, уряд планував 

скоротити близько 10% всіх державних службовців, що склало б бюджетну економію в обсязі 635,5 

млн грн. 

Група Світового банку заявила про всебічну підтримку структурних реформ у нашій державі та 

готовність надати для сприяння економічному розвитку України пакет фінансової допомоги в 

розмірі до 3 млрд дол. США. Допомога надаватиметься в рамках системних (1 млрд дол. США) та 

інвестиційних (1,2 млрд дол. США) проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а 

також фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського 

сектору, агробізнесу, інфраструктури та інших галузей української економіки (400 млн дол. США) 

та надання технічної і консультативної підтримки. 

Кроки до покращення інвестиційної привабливості в Україні: 

Припинення конфлікту на сході країни. Розвиток відносин з ЄС на засадах вільної торгівлі як 

сировиною, так і готовою продукцією. Розвиток IT сфери, сільського господарства та металургії за 

рахунок високої результативності та продуктивності. Реформування державного апарату 

управління, глибокий контроль за органами, відповідальними за використання іноземних 

надходжень в економіку України. 
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