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На основі узагальнення концептуальних основ врахування екологічного чинника 

конкурентоспроможності сформовано [1,2,3,4] вихідні науково–методичні передумови 
вдосконалення теоретичного базису та розвитку термінологічного апарату щодо включення 
екологічного фактору до системи детермінант конкурентоспроможності: 

 необхідність застосування єдиної науково–методичної основи та логічної 
послідовності формування концептуальних уявлень щодо екологічної 
конкурентоспроможності товаровиробника як економічного об’єкту; 
 необхідність дотримання принципу логічного поєднання та формального 
розмежування ознак «якісних» та «кількісних» характеристик конкурентоспроможності 
економічних об’єктів, зокрема відокремлення понять «екологічної 
конкурентоспроможності» та «рівень екологічної конкурентоспроможності».  

За урахуванням цих передумов запропоновано визначення понять «екологічна 
конкурентоспроможність» та «рівень екологічної конкурентоспроможності»: 

 екологічна конкурентоспроможність це властивість об’єкту, що характеризується 
його можливістю реального ( або потенційного) задоволення ним конкретної потреби 
екологічного змісту (мінімізації природозберігаючого використання природних ресурсів, 
запобігання виникнення загроз екологічної безпеки на всіх етапах життєвого циклу 
об’єкта і т.ін.); 
 рівень екологічної конкурентоспроможності – кількісна характеристика екологічної 
конкурентоспроможності, яка характеризує ступінь відповідності можливості об’єкта 
реального ( або потенційного) задоволення ним конкретної потреби екологічного змісту 
у порівнянні з аналогічними об’єктами, що представлені на певному ринку 
конкуруючих об’єктів. 

Запропоновано системну концепцію діагностики товаровиробників як суб’єктів 
конкурентних відносин за ознаками їхньої екологічної конкурентоспроможності шляхом 
використання комплексу специфічних індикаторів – продуктового, ресурсного, фінансового, 
інфраструктурного, управлінського, соціального та іміджевого, що у сукупності уніфіковано 
відображають складові формування екологічної конкурентоспроможності товаровиробників 
(див. табл.1). 

 
Таблиця 1.  

Система індикаторів екологічної конкурентоспроможності товаровиробників 
 

№ Назва індикатора Алгоритм розрахунку Змістовна характеристика 
1 2 3 4 
1 Продуктовий 

індикатор I прод О
О

заг

ест  
відображає питому вагу вартості річного 
обсягу екологічно сертифікованого товару 
( )Оест у загальному обсязі реалізованого 

товару ( )Озаг  
2 Ресурсний індикатор 

О
ОI

заг

сир

рес
  

відображає питому вагу вартості річного 
обсягу використаних матеріально – 
сировинних та енергетичних ресурсів 
( )Осир

у загальному обсязі реалізованого 

товару (Озаг ) 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 
3. Фінансовий 

індикатор Д
ВI

заг

екол
фін   

відображає відношення річних екологічних 
витрат ( )Векол  до загального обсягу 

отриманого результату ( )Д заг
– доходи, 

прибуток, додана вартість 
4 Інфраструктурний 

індикатор 
В
ВІ

оф

еінф
інф   

відображає відношення загальної вартості 
об’єктів екологічної інфраструктури 
товаровиробника ( )Веінф  до загальної 

вартості основних виробничих фондів 
( )Воф  

5 Управлінський 
індикатор К

КІ
упр

еін
упр   

відображає питому вагу річної кількості 
екологічно орієнтованих управлінських 
інновацій ( )К еін у загальному річному 

обсязі управлінських інновацій ( )К упр  

6 Соціальний 
індикатор 

 
П

ШПІ
заг

екек
соц


  

відображає відношення річної суми 
екологічних платежів (податків) та 
екологічних штрафів ( )П ек –платежі; 

( )Ш ек – штрафи; до загального річного 

прибутку ( )П заг  
7 Імеджевий індикатор 

Ч
ЧІ заг

рек

ек
рек

ім   
відображає відношення річної кількості 
екологічних рекламацій ( )Ч ек

рек  до загальної 

кількості рекламацій ( )Ч заг
рек  

 
Інтегральний індикатор екологічної конкурентоспроможності товаровиробника 

розраховується за формулою: 
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1

2

1*

2
1

I
I

SI екс
ібаз

екс
іфак

i
екс
інтегр , 

де S i – коефіцієнт порівняльної значущості і–го індикатора екологічної 
конкурентоспроможності товаровиробника (експертні оцінки цілими числами); 

I екс
іфак – фактична величина і–го індикатора товаровиробника; 

I екс
ібаз  – величина і–го індикатора бази порівняння ( об’єкт еталон, min або max зі всієї 

множини порівнюваних товаровиробників). 
Можливість використання запропонованого методичного підходу до діагностики 

екологічної конкурентоспроможності підприємств–товаровиробників ілюструє розрахунковий 
експеримент на прикладі підприємств–виробників поліграфічної продукції м. Одеси результати 
якого наведено у табл. 2 (см.табл.2). 

Підсумуючи наведені результати, можно зробити висновок, що запропонований 
методичний підхід індикаторної оцінки забезпечує одночасно з визначенням із усієї сукупності 
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Таблиця 2 
Діагностична оцінка екологічної конкурентоспроможності підприємств–виробників 

поліграфічної продукції 
 

№ 
п/
п 

Найменування 
індикатору 

Підприємства–товаровиробники База порів-
няння 

А Б В Г Д Е Ж кращій 
показ-ник 

1 Продуктовий 
індикатор  

0,22 0,17 0,23 0,38 0,19 0,29 0,33 0,38  
max 

2 Ресурсний 
індикатор 

0,36 0,46 0,31 0,30 0,41 0,29 0,30 0,29 
min 

3 Фінансовий 
індикатор 

0,12 0,08 0,11 0,09 0,17 0,14 0,11 0,17 
max 

4 Інфраструктурни
й індикатор 

0,17 0,26 0,21 0,23 0,19 0,28 0,24 0,28 
max 

5 Управлінський 
індикатор 

0,10 0,12 0,12 0,18 0,09 0,17 0,21 0,21 
max 

6 Соціальний 
індикатор 

0,21 0,26 0,23 0,19 0,26 0,25 0,18 0,18 
min 

7 Іміджевий 
індикатор 

0,07 0,09 0,11 0,14 0,06 0,19 0,16 0,07 
min 

Комплексна діагностична оцінка екологічної конкурентоспроможності: 
(за умови 17654321

 SSSSSSS ) 

7

1
1

















 

i io

ij
ij I

ISK
 

 
0,88 

 
1,17 

 
1,59 

 
1,13 

 
1,02 

 
1,79 

 
1,34 

 

Ранг конкуруючих 
підприємств 

1 4 6 3 2 7 5  

 
конкуруючих підприємств найбільш екологічно конкурентоспроможного, також рельєфно 
визначити стратегічні напрями екологізації виробництва. 
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В сучасному глобалізованому суспільстві, суттєву вигоду отримують, як правило, ті 

країни, що об'єднують свої зусилля заради досягнення спільних економічних та інших 
інтересів. 

Європейський Союз (ЄС) – це інтеграційне угрупування в Європі, яке демонструє собою 
приклад найвищого ступеню економічної інтеграції – економічного союзу. Це означає, що не 
тільки товари просуваються без перешкод крізь кордони, знято бар'єри для руху робочої сили, 
послуг, капіталів, крім того швидко розвиваються і поглиблюються інтеграційні зв'язки, 
здійснюється спільна, узгоджена економічна політика, а також має місто єдина валютна 
політика, запроваджена спільна валюта, функціонує єдиний емісійний центральний банк. На 
цей час членами ЄС є двадцять вісім європейських країн. 

Для вступу в Європейський союз країна-кандидат повинна відповідати 
Копенгагенським критеріям, прийнятим у червні 1993 року на засіданні Європейської ради в 
Копенгагені і затвердженим в грудні 1995 року на засіданні Європейської ради в Мадриді. 
Критерії вимагають, щоб у державі дотримувалися демократичні принципи, принципи свободи 
і поваги прав людини, а також принцип правової держави. Також в країні має бути присутня 
конкурентоспроможна ринкова економіка, і повинні визнаватися загальні правила і стандарти 
ЄС, включаючи прихильність цілям політичного, економічного і валютного союзу. 

На думку президента України Петра Порошенка після впровадження необхідних 
реформ Україна в найближчі роки зможе отримати право на статус кандидата на вступ до ЄС. 
За його словами, уряд продовжує роботу над імплементацією необхідних реформ –
конституційної, антикорупційної, судової; реформи державного управління, реформи 
правоохоронних органіів та інших. Він наголошує про прискорення процесу адаптації 
українського законодавства до законодавства Європейського Союзу. За рік, що пройшов з 
моменту підпису угоди про асоціацію з ЄС було підготовлено та прийнято значну кількість 
якісних проєвропейських законодавчих та нормативно-правових актів [1]. 

Розглянемо економічні аспекти вступу України до ЄС. 
До позитивних наслідків вступу України в ЄС можна віднести: макроекономічну 

стабільність, нові ринки збуту для товарів українських виробників та новітні інвестиції в 
економіку України, надання субсидій сільському господарству, зменшення митних тарифів та 
отримання позитивного сальдо торгівельного балансу; ефективний захист прав людини в 
інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення та розширення 
можливостей для освіти, роботи й відпочинку, забезпечення високого рівня життя населення; 
широкий доступ до інформаційного потенціалу ЄС. Крім того, це може стати можливістю 
модернізації економіки, залучення закордонних інвестицій і інноваційних технологій, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу на 
єдиний внутрішній ринок ЄС. 

Що стосується негативних наслідків вступу України в ЄС, то слід звернути увагу на 
наступні фактори: можливе переміщення до України шкідливих виробництв; поглиблення 
демографічного спаду, проблема незаконної міграції та відтоку кадрів. Крім того, можлива 
часткова втрата суверенітету, втрата конкурентоспроможності певних галузей, складність 
переходу на європейський рівень цін; ускладнення візового режиму зі східними сусідами; 
розмивання національної самобутності України. 

Однією з важливих умов вступу більшості країн, що вступили до ЄС було проведення у 
цих країнах референдуму, щодо вступу до Європейського союзу. Якщо переважна кількість 
населення країни бажала приєднання своєї країни до ЄС, цей вступ відбувався. А якщо 
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громадяни країни вважали не потрібним вступ країни до цього угрупування – то ні. З цієї ж 
причини, наприклад Норвегія, досі не стала членом Союзу (громадяни на двох референдумах 
про вступ, не виказали бажання щодо нього).  

У зв’язку з цим далі доцільно розглянуті сучасні данні, щодо поглядів громадян 
України на вступ до ЄС. Для цього розглянемо результати соціологічних досліджень з цього 
питання Київського міжнародного інституту соціології. 

З 19 по 29 травня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів 
всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2022 
респондента, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за 
стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років [2]. 

В Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні 
Україні, в Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в Донецьку (який не є 
підконтрольним Україні).  

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 
3,3% – для показників близьких до 50%; 2,8% – для показників близьких до 25%; 2,0% – для 
показників близьких до 10%; 1,4% – для показників близьких до 5%. 

Серед жителів України наразі переважають проєвропейські настрої.  
Відповідно до результатів опитування, якби референдум із питання, чи вступати Україні 

до Європейського союзу, відбувався наприкінці травня 2015 року, близько 48,8% дорослих 
жителів України проголосували би за вступ до ЄС, 28,4% – проти. Решта 22,9% – не 
визначилися, або не стали би брати участі у такому референдумі. Графічно ці дані представлені 
на рисунку 1. 

 

 
 
 

 
Рис. 1. Відповіді респондентів щодо питання вступу до ЄС 

 
Цікавим є той факт, що якби у референдумі взяли участь усі ті, хто визначився зі 

своїм вибором, явка становила би близько 77%, а голоси учасників розділилися б 
наступним чином: 63% за вступ до ЄС, 37% – проти.  

За час моніторингу, найвищий рівень готовності проголосувати за вступ до ЄС 
був зафіксований у грудні 2014 року (53%), після чого проєвропейський настрій почав 
дещо спадати: за минулі півроку частка тих, хто готовий проголосувати за вступ до ЄС 
знизилася на 4 відсоткові пункти (із 53% у грудні 2014 до нинішніх 49%), і на стільки ж 
збільшилася частка тих, хто налаштований проти вступу до ЄС (із 24% у грудні 2014 до 
28% наприкінці травня 2015).  
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Динаміка поглядів населення щодо вступу до ЄС протягом періоду з лютого 
2012 року по червень 2015 року представлена на рисунку 2. 

 
 

Рис.2. Динаміка поглядів населення України щодо вступу до ЄС протягом періоду з лютого 
2012 року по червень 2015 року 

 
Як і раніше, ставлення до ідеї вступу до ЄС у різних макрорегіонах України суттєво 

відрізняються. У західних областях абсолютна більшість (78%) готові проголосувати за вступ 
до ЄС, 11% – проти. У центрі дещо меншою мірою, але проєвропейські настрої також 
переважають: у випадку референдуму, 57% жителів центральних областей проголосували б 
«за», 20% – «проти». На півдні та на сході більшість виступають проти вступу України до ЄС: 
якби зараз відбувався референдум із цього питання, у південних областях 40% проголосували 
би проти, 33% – за, у східних областях відповідно 48% проти, і 22% – за. Графічно цей 
матеріал представлений на рисунку 3. 

 

 
 

Рис. 3. Розподіл відповідей населення України щодо вступу до ЄС за макрорегіонами 
 

За минулі півроку (із грудня 2014 року), прихильників вступу до ЄС поменшало в усіх 
областях, крім сходу: у західних областях відсоток готових проголосувати за вступ України до 
ЄС зменшився із 88% до 78% (на 10 відсоткових пунктів), в центрі – із 62% до 57% (на 5 
відсоткових пунктів), на півдні – із 38% до 33% (на 5 відсоткових пунктів). Лише на сході 
частка готових проголосувати за вступ до ЄС за минулі пів року не змінилася, і залишилася на 
рівні 20%-22%.  

Підсумовуючи усе вище зазначене можна сказати, що вступ України до ЄС з 
економічної точки зору несе за собою як позитивні, так і негативні наслідки для країни. Думка 
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населення щодо вступу до цього європейского угрупування теж не однозначна, але якщо 
референдум щодо вступу до ЄС вібувся би зараз, то результати були б позитивними, не 
зважаючи на те, що погляди населення є різними за окремими макрорегіонами країни. 
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Актуальність. Спроможність підприємств швидко подолати негативний вплив 
кризових наслідків в значній мірі залежить від їх здатності здійснювати ефективну 
інвестиційну діяльність, основним показником якої є інвестиційна привабливість 
підприємства. 

В Україні актуальність даної проблеми пояснюється тим, що криза, у якій зараз 
перебуває економіка, супроводжується кризою ліквідності банківської системи 
держави. Це, в свою чергу, призводить до сповільнення ефективного перерозподілу 
інвестиційного капіталу і, як наслідок, до відсутності у суб’єктів господарювання 
доступу до джерел фінансування своєї діяльності. Особливого удару зазнають 
підприємства із сезонним циклом виробництва через відсутність можливості 
підтримувати достатній рівень оборотних коштів від сезону до сезону. 

За таких умов важливим є здійснення ефективної інвестиційної діяльності, яке 
повинно відбуватися із застосуванням певного механізму, розробкою нових підходів 
управління інвестиційною діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема підвищення ефективності 
інвестицій та інвестиційної діяльності є предметом досліджень у працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених: І.А. Бланка, В. Бернса, В.С. Бірмана, Л.Д. Гітмана, М.Д. Джонка, 
Е.М. Забарної, В.І. Захарченко, Дж. Кейнса, В.Н. Лівшиця, А.А. Пересади, Н.О. 
Титаренка, С.В. Філиппової та ін. Проте залишається значна частина дискусійних та 
недостатньо вивчених питань інвестиційних процесів, покращення інвестиційної 
привабливості підприємств та регіону і пошуку інвестиційних ресурсів [1]. 

Метою роботи є розкриття суті залучення інвестицій та акцентування уваги на 
необхідності розробки нових підходів, що дозволять здійснювати ефективну 
інвестиційну діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження інвестиційного середовища в Україні 
свідчить про те, що, з одного боку, ключову роль у його формуванні відіграє уряд, який 
визначає амортизаційну, грошово-кредитну, бюджетну, податкову політику. З другого 
боку, на динаміку інвестицій істотно впливає ступінь розвитку фінансової та фондової 
інфраструктури вітчизняної економіки. Не менш суттєвим є й те, що ці визначення є 
взаємопов’язаними, а напрям впливу може бути двостороннім. Наприклад, кредитна й 
інвестиційна репутація уряду впливає на фондові індикатори. І навпаки, низька 
активність портфельних інвесторів на внутрішньому ринку країни є показником 
недовіри інвесторів до її економічної політики. Загалом же це свідчить про необхідність 
використання усього комплексу важелів (державних і ринкових) для формування 
привабливого інвестиційного середовища і залучення потрібного обсягу інвестиційних 
ресурсів у вітчизняну економіку [2]. 

Також ефективна діяльність будь-якого підприємства не можлива без 
впорядкованої та налагодженої системи управління. Саме завдяки ефективному 
управлінню інвестиційною діяльністю підприємство є стабільним та ліквідним, тобто 
має змогу отримувати прибуток, при цьому покриваючи усі свої видатки. 

Метою управління інвестиційною діяльністю є: 
– відображення майбутнього стану економіки завдяки обсягам інвестицій у 
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виробництво; 
– забезпечення потрібної прибутковості та терміновості досягнення цілей; 
– розробка стратегій інвестиційної діяльності; 
– аналіз економічного стану підприємства та доцільність залучення інвестицій; 
– визначення слабких і сильних сторін підприємства; 
– визначення шляхів розвитку підприємства, що займається певним видом 

діяльності, характерних саме йому і т.д. [3]. 
Стратегія управління інвестиціями повинна відповідати вимогам антикризового 

управління фінансами підприємства та передбачати: 
 раціоналізацію обороту обігових коштів та оптимізацію структури джерел 

їхнього фінансування; 
 забезпечення своєчасного оновлення поза оборотних активів і високу 

ефективність їхнього використання; 
 вибір та реалізацію найефективніших шляхів розширення обсягів активів для 

забезпечення основних напрямків розвитку; 
 забезпечення необхідного рівня самофінансування свого виробничого розвитку 

за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної 
політики; 

 забезпечення найефективніших та найдоцільніших умов залучення позикових 
коштів у відповідності з потребами підприємства, які виникли.  

Щоб вижити, підприємство застосовує різні методи управління, які включають в 
себе: 

– розподілення ризику, тобто здійснення своїх операцій не на одному, а на 
кількох ринках, а також виробництво цілого ряду товарів широкого асортименту; 

– адаптацію до умов, що змінюються, тобто інвестування в маркетинг, пошук 
можливостей випуску нових товарів для того, щоб оперативно реагувати на зміну 
зовнішнього середовища; 

– пасивний маркетинг, тобто відмова від наступу на позиції конкурента, а звідси − 
відсутність ризику зустрічного удару; 

– цільові відрахування з прибутку, тобто створення відповідних резервів в 
результаті успішної комерційної діяльності на «чорний день» [4]. 

Головною метою діяльності будь-якого підприємства є максимізація його 
прибутку в поточному та перспективному періодах. Це вимагає розробки таких задач 
управління, які забезпечують реалізацію головної мети інвестиційної діяльності, що 
полягає у забезпеченні: достатньої інвестиційної підтримки необхідних темпів розвитку 
поточної діяльності підприємства, балансу максимальної прибутковості з урахуванням 
прийнятного ступеня ризику, ліквідності інвестицій, можливостей швидкого 
реінвестування капіталу при змінах факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, 
можливості реалізації програм соціального розвитку колективу. 

Управління інвестиційною діяльністю передбачає необхідність проведення 
розрахунків грошових коштів з урахуванням ліквідності як для майбутньої, так і для 
теперішньої їх вартості. Тому залишається одне: знайти найдешевший проект, тобто 
найбільш ефективний спосіб здійснення затрат для досягнення поставленої мети. У 
процесі реалізації забезпечується порядок здійснення інвестицій у відповідності з 
бізнес-планом – як основної мети аналіз інвестиційної діяльності спрямований на 
вирішення таких найважливіших завдань: 

– раціональне та ефективне вкладення власних та залучених коштів; 
– аналіз змін в структурі засобів направлених в інвестиційну діяльність, 

встановлення оптимального співвідношення між власними та залученими засобами; 
– максимізація прибутку та зниження собівартості власної продукції внаслідок 

впровадження інвестицій; 
– забезпечення інвестиційної привабливості підприємства; 
– використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових 
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ресурсів; 
– вивчення показників ефективності інвестиційної діяльності та виявлення 

резервів її росту. 
Потрібна комплексна робота фінансового відділу підприємства та складання 

чітких схем надходження і використання інвестицій, які дають змогу визначити 
вартість складових джерел інвестиційних ресурсів. Підвищення ефективності 
інвестиційної діяльності на підприємствах доцільно запровадити систему моніторингу 
реалізації інвестиційних проектів [5]. 

Висновок. Дослідження динаміки інвестиційних процесів на вітчизняних 
підприємствах показали, що головні причини неефективного регулювання залучення 
іноземних інвестицій в Україні можливо розділити на два рівні: макрорівень та 
мікрорівень. На макрорівні можна виділити основні: стан економіки, закони та 
принципи їх регулювання, політична та економічна нестабільність, політика уряду, 
відсутність системи поширення інформації, яка була б легко доступною для 
вітчизняних і зарубіжних підприємців та охоплювала широкий спектр питань щодо 
можливостей інвестування в Україну. На мікрорівні – це характер взаємовідносин між 
вітчизняними підприємцями та їхніми зарубіжними партнерами, а також із державними 
організаціями; брак досвіду роботи з іноземними партнерами, відповідних норм, 
стандартів та нормативів; громіздка бюрократична процедура вирішення практично 
всіх питань. 

Для підвищення якості роботи по управлінню інвестиційною діяльністю на 
підприємствах необхідно: 

 контролювати процеси інвестиційної діяльності на всіх рівнях розробки, 
оцінювання та реалізації інвестиційних проектів на підприємстві; 

 створити оптимальну систему оперативного управління інвестиційною 
діяльністю, що дасть змогу гнучко та терміново реагувати на зміни зовнішнього 
економічного середовища; 

 врегулювати систему взаємозв’язку підсистем планування, організації та 
контролю за інвестиціями, що дасть змогу вирішувати питання зміни та своєчасного 
корегування процесів реалізації інвестиційних проектів з урахуванням змін факторів 
внутрішнього середовища; 

 впровадити жорсткий контроль менеджментом підприємства всіх 
інвестиційних процесів, для забезпечення його ефективного та стабільного соціально-
економічного розвитку; 

 використовувати оцінку перспектив та можливостей інвестиційного розвитку 
підприємства для його адаптації в неперервно-змінних умовах економічного 
середовища. 
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В теперішній час все більшу і більшу популярність набирає компетентністній 

підхід в теорії та практиці управління. І якщо для вітчизняної практики багатьох 
комерційних підприємств компетентнісний підхід в управлінні персоналом - терміни і 
явища досить відомі хоч і мало застосовні, то для державних організацій вони є багато 
в чому новими технологіями. В останні кілька років поняття «компетенція» і «модель 
компетенції», «компетентнісний підхід» досить часто обговорюються і впроваджуються 
в практику управління кадрами комерційних підприємств. [1] Проте вже зараз можна 
говорити і про початок вітчизняної практики управління кадрами державної служби на 
основі компетентнісного підходу, підтвердженням чого є різні дослідження і 
впровадження в рамках проекту Twinning [2]. Основними досягненнями у 
впровадженні компетентнісного підходу на державній службі стали: [3] 

1. Застосування управління людськими ресурсами за компетентнісним 
підходом, що покладено в основу кадрової політики в державних службах Великої 
Британії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії та ін, согласно 
Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050.(рис.1.) 

 
 

 
Рис. 1. Застосування компетенції : міжнародний досвід [4] 

 
2. На законодавчому рівні закріплено нові поняття (терміни): 
 профіль професійної компетентності посади державної служби (комплексна 

характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за 
посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному 
службовцю для виконання посадових обов’язків); 

 рівень професійної компетентності особи (характеристика особи, що 
визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння 
спеціальними знаннями, уміннями та навичками). 
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3. Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 
як головним виконавцем розроблено: 

 наказ Нацдержслужби України від 16 травня 2012 року № 92 «Про 
затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до 
напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня 
професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 
груп II, III, IV і V», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 року 
за № 873/21185; 

 наказ Нацдержслужби України від 16 травня 2012 року № 91 «Про 
затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату 
та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на 
зайняття цієї посади, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 
року 
за № 872/21184; 

 наказ Нацдержслужби України від 20 липня 2012 року № 148 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій з розроблення профілів професійної 
компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади 
Автономної Республіки Крим або їх апараті». 

 
 

 
Рисунок 2. - Порівняння структури профілів професійної компетентності посад 

наказу №91 та наказу №92.[4]  
 
Профіль професійної компетентності розширює критерії, встановлені до посади 

кваліфікаційними вимогами, беручи до уваги не лише освітній та освітньо-
кваліфікаційний рівень та стаж, а й досвід роботи, володіння спеціальними знаннями, 
уміннями і навичками, необхідними для ефективного виконання посадових 
обов’язків.[3] 

Розробка профілю професійної компетентності посади державної служби 
складається з 3 етапів:  

 підготовчого; 
 основного; 
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 заключний [3] 
Профіль професійної компетентності посад державної служби складається з 2 

розділів: 
1.«Характеристика посади» 
2. «Вимоги до рівня професійної компетентності особи». 
Вимогами до розробки профілів професійної компетентності є: 
 відповідність завданням і функціям, покладеним на конкретний структурний 

підрозділ державного органу згідно з положенням про цей структурний підрозділ та 
посадовими обов’язками, покладеними на державного службовця згідно з посадовою 
інструкцією; 

 неупереджене ставлення до професійних та соціально-трудових інтересів 
державних службовців. [3] 

Створювані профілі стають інноваційними технологіями управління персоналом 
державних служб, що дозволить зробити систему управління персоналом більш 
прозорою, підвищити її якість, ефективність і керованість, що і є метою вітчизняної 
державної служби. 
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 Одним із актуальних інноваційних інструментів у сфері публічного управління та 
публічного адміністрування розглядається краудсорсинг, який передбачає застосування 
колективного інтелекту та синергію взаємодії великої кількості людей. Він дозволяє агрегувати 
інформацію, досвід, знання, прогнози, пропозиції, оцінки експертів на рішення та дії влади 
різних рівнів щодо функціонування бізнес-середовища та громадянського суспільства задля 
забезпечення прозорості керування, якості політичних, економічних проектів та запобігання 
антикорупційним діям. 
 Сучасні можливості інформаційних мереж дозволяют впроваджувати та розвивати 
різноманітні іноваційні технології краудсорсингу, а саме: 

 краудвиробництво, тобто створення продукту, який має певну мережеву вагу, 
наприклад, рекламний або програмний продукти тощо; 
 краудголосування, що передбачає просте голосування у мережах за різні варианти 
рішень, що пропонуються суспільству, та дозволяє зробити остаточне рішення 
прогнозованим та очікуваним суспільством; 
 краудсторминг, який передбачає коментування економічних, політичних, соціальних 
проектів експертами, всебічну професійну оцінку та генерацію ідей щодо удосконалення 
управлінських рішень; 
 краудфандинг – “народне фінансування”, тобто залучення до фінансування проекту 
великої кількості людей або установ.  
Головною мотиваційною складовою для участі у таких краудпроектах є бажання 

суттєво поліпшити якість товарів, робіт, послуг, самореалізація, лідерство, визнання з боку 
колег. 

Головний принцип краудсорсингу можна сформулювати таким чином – “Группа людей 
має більше знань та досвіду ніж окрема людина, але головне завдання у тому, щоб створити 
умови для реалізації цих знань” [1]. 

Тому потрібна модель для рішення актуальних корпоративних або суспільних задач, яка 
складалась би з методології, організації, кадрового забезпечення та механізму реалізації усіх 
стадій процесу, а саме: 

 збір та обробку інформації (генерація конструктивних ідей); 
 формування пропозицій у вигляді проектів, що стосуються економічного, 
політичного та соціального життя суспільства ( від житлово-комунальних проблем на 
рівні регіонів до принципових положень у законах, постановах законодавчої та 
виконавчої гілок влади); 
 відбір незалежних експертів задля забезпечення всебічної та професійної оцінки 
запропонованих вариантів управлінських рішень; 
 відбір та фільтрація ідей; 
 документування результатів обговорення; 
 прийняття та впровадження остаточного варианту управлінського рішення. 
Впровадження технології краудсорсингу в системі публічного управління та публічного 

адміністрування можливе при слідуючих умовах: 
 краудсорсинг не повинен розглядатися як політична компанія для суто формального 
впровадження інновацій; 
 передбачається активний режим роботи, а саме: щоденний монитогинг пропозицій, 
що поступають на розгляд; постійний діалог з експертами; забезпечення прозорості 
результатів обговорення; 
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 залучення спеціалістів, що володіють методологієй, технікою краудсорсингу, 
програмами і засобами щодо безпеки на всіх етапах моделювання, прийняття та 
виконання рішень. 
При виконанні вищезазначених умов, застосування цієї та інших інноваційних 

технологій у публічному адмініструванні зможе забезпечити: 
 створення банку інноваційних реалістичних ідей; 
 формування команди професійних експертів; 
 оптимізацію термінів пошуку новітних рішень та підготовки документів, що мають 
принципове суспільне та професійне значення; 
 підвищення ефективності бюджетних витрат за рахунок використання колективного 
розуму; 
 позитивний політичний імідж за рахунок забезпечення взаємодії з користувачами 
послуг; 
 позитивний управлінський імідж за рахунок впровадження сучасних управлінських 
технологій [2]. 
Розглянемо більш детально саме краудфандинг, як найбільш поширений сучасний засіб 

залучення фінансового ресурсу для реалізації соціальних, політичних та бізнес проектів у світі. 
Як правило, збір коштів здійснюється серед інтернет-користувачів на спеціальних web-сайтах, 
так званих, краудфандингових платформах.  

Але, краудфандинг – це не тільки засіб залучення коштів, це інша філософія бізнесу. На 
відміну від звичайного “ДОПОМОЖІТЬ МЕНІ ЗРОБИТИ”, актуальним стає принцип 
“ДАВАЙТЕ ЗРОБИМО РАЗОМ” [3].  

Кожна платформа має систему створення проекту : 
 дані про термін та суму проекту, винагороду; 
 опис проекту та відеопрезентацію; 
 інформацію про авторів; 
 прив’язка до банківського рахунку.  
У платформу інтегровані різні платіжні системи. 
У багатьох платформах є і соціальна складова. На неї можно зайти через аккаунт у 

Facebook, котрий автоматично підтягує дані про друзів, що зареєстровані на платформі. Можно 
слідкувати за активністю користувачів, отримувати повідомлення про проекти, що 
спонсуються. Також, на платформі можно поспілкуватись з автором проекту, задавати питання, 
отримувати відповіді, коментувати та інше. 

Краудфандингові платформи у мережі Інтернет з’явилися ще з початку XXI ст. За 
підрахунками Всесвітнього банку, до 2025 року щорічні вкладення у краудфандинг зростуть до 
93 млрд. доларів. Біля 30% усіх проектів – соціальні. Понад 20% - це політичний краудфандинг, 
але цей відсоток значно зростає у передвиборчий період. Для кандидатів на політичні посади це 
є можливість оцінити реальний рейтинг серед населення, що є суттєвим кроком для 
забезпечення прозорості виборчого процесу.  

І значний відсоток перепадає на бізнес-проекти, так як це є можливість запуску та 
підтримки малого бізнесу в країні.  

Краудфандинг – це реальний спосіб залучення коштів як на соціальні програми, так і на 
програми підтримки бізнес-проектів. Це можливість без залучення кредитів, за допомогою 
бізнес-середовища, забезпечити успішну самореалізацію по всім напрямам суспільного життя. 

 В Україні цей процес тільки набирає обертів, але саме краудфандинг дав значну 
підтримку волонтерського руху. 

В країнах з розвиненою соціальноорієтнованою ринковою економікою поширюється 
впровадження краудсорсингу, як елементу демократії та мождивості залучення громадянського 
суспільства задля удосконалення сучасного життя. Саме цей досвід важливо застосувати в 
Україні, завдяки її бажанню до євроїнтеграції та приєднання до сучасних стандартів процесу 
управління. 

Впровадження інноваційних технологій в системі публічного управління та публічного 
адміністрування призведе до створення громадянського суспільства в Україні, де активність 
громадян, суспільна експертиза та народний контроль стануть невід’ємною складовою процесу 
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прийняття важливих стратегічних рішень. 
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Оцінка результатів діяльності підприємства в цілому, а також його структурних 
підрозділів є однією найважливіших завдань грамотно побудованої системи 
управлінського обліку. Відповідно до Концепції розвитку бухгалтерського обліку та 
звітності в Україні на середньострокову перспективу, основним напрямком розвитку 
системи бухгалтерського обліку є підвищення якості облікової інформації про 
діяльність господарюючих суб'єктів, корисної для прийняття економічно 
обґрунтованих рішень зацікавленими зовнішніми і внутрішніми користувачами.  

Практичною основою для реалізації зазначеного напрямку є система 
управлінської звітності, що відрізняється від статистичної та податкової як за формою 
подання, так і за змістом.  

Управлінська звітність не регламентується нормативними актами, а її зміст, 
склад та терміни подання визначаються керівництвом підприємства. Головні 
відмінності управлінської звітності полягають в наступному:  

 ступінь деталізації - в управлінській звітності представлена, як правило, більш 
докладна аналітична інформація;  
 способи угруповання даних - в управлінській звітності дані можуть 
групуватися по принципам, відмінним від бухгалтерських;  
 ступінь точності інформації - в звітності допускається використання 
приблизних даних і певна похибка.  
Змістом і методикою визначення та відображення показників бухгалтерської 

звітності, і навіть проблемам її трансформації відповідно до вимог міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) приділено достатньо багато уваги, тоді як 
методики і рекомендації з розробки управлінської звітності носять поверхневий 
характер. Між тим, саме від виду економічної діяльності, організаційно-правової 
форми, стратегії та тактики управління, особливостей організації виробничого процесу 
залежать склад і зміст звітних показників, форма і строки їх подання. Тому 
управлінський персонал підприємства повинен мати науково розроблені основи складу 
та змісту внутрішньої звітності.  

Щоб упорядкувати процес підготовки управлінської інформації необхідно 
сформулювати основні принципи формування показників звітності:  

 наявність чітко визначених джерел даних для отримання кожного звітного 
показника;  
 залежність звітних показників від врахованих об'єктів;  
 надання інформації, на підставі якої можна виявити відхилення фактично 
досягнутих показників від планових, кошторисних, нормативних;  
 введення в звітність поряд з показниками про витрати показників про 
прибутковість, що забезпечить виявлення ступеня участі в формуванні прибутку 
за центрами її виникнення та центрами прибутку;  
 дотримання системного взаємозв'язку і взаємоузгодження показників 
фінансового та управлінського обліку;  
 дані, представлені в звіті не повинні допускати неоднозначного тлумачення 
або вводити в оману;  
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 забезпечення відповідності осіб, відповідальних за складання звітності, 
центрами відповідальності та місцями виникнення витрат;  
 забезпечення відповідності ступеня компетентності та відповідальності 
менеджерів, які приймають рішення.  
Основні проблеми в підготовці управлінської звітності пов'язані з відсутністю 

загальних рекомендацій про формування системи звітних показників та інформаційної 
бази для їх розрахунку, що ускладнює розробку внутрішнього положення з 
управлінської звітності організації, а також і створення програмних продуктів по 
автоматизації процесів її складання. Цю прогалину не може бути пояснено 
індивідуальністю експонованих в звітності показників.  

Інформаційною базою для управлінської звітності служить весь комплекс 
первинного, фінансового, податкового, статистичного та, власне управлінського 
обліків. А «вихідні» дані управлінської звітності можна представити у вигляді блоків: 
звіти про операційну діяльність, звіти про інвестиційну діяльність, звіти про фінансову 
діяльність, інтерпретація даних і пояснень для керівництва.  

Форми управлінських звітів в багатому залежать від функцій, виконуваних 
підрозділом в системі управління.  

Вибір того чи іншого варіанта подання звіту залежить від конкретних цілей і 
задач формування звітності.  

Так, наприклад, графічний варіант відображення показників використовується 
для досягнення наочності звіту при порівнянні показників за період часу. Такий спосіб 
представлення широко використовується при відпрацюванні альтернативних варіантів 
тактичних і стратегічних рішень. Текстова форма подання звітності забезпечує 
можливість роз'яснення користувачам сформованої ситуації і полегшення її сприйняття. 
Найбільш поширеною формою представлення даних є таблиці, які дають можливість 
швидко сприймати надану інформацію і забезпечують широкі можливості порівняння і 
зіставлення показників.  

Таким чином, показники, інформація та форма подання управлінської звітності 
визначаються потребами її користувачів. При цьому управлінська звітність вирішує 
основну задачу - якомога більш повно відповідати на поставлені системою управління 
питання, тобто є сполучною ланкою в процесі здійснення комерційної діяльності та її 
управління. 
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В умовах глобалізації та існуючих неоліберальних ринкових порядків, в 
контексті інноваційного розвитку економіки компанія як господарська одиниця та 
самостійний суб’єкт економічної системи повинна мати чітку стратегічну політику 
свого надійного позиціювання на локальному чи навіть глобальному рівнях. 
Інноваційний розвиток світового господарства створює умови для конкурентної 
боротьби між товаровиробниками за більш вигідні умови виробництва, реалізації 
різноманітних інновацій, які й формують конкурентні переваги компанії. Система 
стратегічного управління компанії за таких умов має спрямовуватися на чутливе 
випереджальне реагування на динамічні зміни, що відбуваються як на рівні 
національної економіки, так і на рівні світової, з метою здійснення цілеспрямованих 
заходів щодо підвищення її конкурентоспроможності та здатності стало розвиватися за 
інноваційно- інвестиційною моделлю. 

Інновації сьогодні - це не тільки використання високих технологій у сфері 
виробничих процесів, а й введення нових управлінських технологій, процесів, структур 
та методів. 

Вибір конкретного підходу до управління компанією, підвищення її 
конкурентоспроможності в умовах інноваційного розвитку світової економіки, досить 
часто носить суб'єктивний характер, що визначається цільовими установками 
організації та вміннями, навичками управлінців, а також залежить від специфіки 
ситуації, у якій знаходиться компанія в визначений момент часу. 

Розробка та впровадження інновацій є важливим елементом забезпечення 
економічного розвитку та конкурентоспроможності підприємства, що дозволяє 
збільшити його додану вартість, вийти на повий маржинальний рівень та розширити 
ринки продажу; здатність економічного суб’єкта до оновлення та новаторства в 
сучасних умовах є основою економічного успіху. При цьому треба зазначити, що в 
Україні менше 13% підприємств створюють інновації; до того ж, з числа українських 
підприємств, які займаються інноваційною діяльністю, кожне друге виробляє інновації 
для власного споживання, кожне третє - для внутрішнього ринку і лише одиниці - для 
світового ринку [1]. 

Фінансово-економічна криза показала, що за умов падіння та стагнації світових 
ринків тільки інноваційно активні компанії змогли зберегти свої ринкові позиції та 
підвищити свою конкурентоспроможність за рахунок модернізації промислових 
фондів, впровадження нових технологій та ефективного використання існуючих 
фінансових та людських ресурсів. 

Інноваційний розвиток є потужним каталізатором розвитку та надійною 
гарантією ефективності бізнеса, тому має стати стратегічним напрямом діяльності 
сучасного промислового підприємства. Інноваційна модель розвитку дозволяє 
забезпечити збільшення капіталізації промислового підприємства, його комплексний 
виробничо-технологічний розвиток, зростання наукомісткості продукції і 
диверсифікацію ринків її збуту, підвищення її конкурентоспроможності і споживчої 
привабливості. План інноваційного розвитку має бути скоординований з загальним 
планом розвитку підприємства, станом ринкової кон’юнктури, національними та 
регіональними інтересами, що дозволяє уникнути диспропорцій у розвитку основних 
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видів економічної та соціальної діяльності, врахувати направленість та особливості 
реалізації кожної конкретної інновації. 

Отже, для успішної реалізації інноваційної політики має бути виконаний 
комплекс наукових та організаційно-технічних заходів, основними з яких є: 

 розробка концепції розвитку інноваційної діяльності і інноваційної 
інфраструктури підприємства з визначенням довгострокових стратегічних цілей і 
способів їх досягнення;  
 розробка програми інноваційного розвитку підприємства; 
 сукупність заходів, які направлені на досягнення цілей підприємства; 
 включення основних положень програми інноваційної о до програми 
соціально-економічного розвитку підприємства. 
Цілеспрямована інноваційна діяльність дає можливість підприємству отримати 

низку позитивних ефектів у фінансовій, економічній, виробничій та соціальній сферах, 
які відображаються як: 

 реалізація інтересів підприємства та підвищення його комерційній 
ефективності; 
 підвищення довіри партнерів; 
 захист від цін на світових ринках; 
 подолання економічної рецесії; 
 забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому, 
що дає можливість створити інноваційну платформу підвищеним 
конкурентоспроможності регіону та держави [2]. 
Однак треба зазначити, що нестача фінансових ресурсів, разом з відсутністю 

сформованої інноваційної інфраструктури та недосконалістю законодавства, суттєво 
обмежує можливості інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств. 
Для раціонального використання дорогих інноваційних ресурсів необхідна оптимізація 
інноваційної стратегії, підвищення її наукової обґрунтованості, постійне вдосконалення 
в мінливих суспільно-економічних умовах. 

Таким чином, в умовах постійно змінного середовища запорукою успішно 
діяльності компанії, її конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі є 
здатність змінюватись в відповідності до змін ринкових умов, що забезпечується 
наявністю відповідних управлінських механізмів. Такими механізмами є механізми 
підтримки управлінських інновацій, які дозволяють створити необхідні умови для 
здійснення інновацій інших типів, є основою для організації інноваційного процесу в 
компанії та як результат, сприяють підвищенню її конкурентоспроможності в умовах 
інноваційного розвитку світової економічної системи. 
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Актуальність обраного дослідження підтверджується тим, що шляхи розвитку 

економіки європейських країн плануються згідно Лісабонській стратегії, основним 
положенням якої є створення найбільш кокурентноздатної економіки кожної країни, 
тобто оптимальної та динамічної з точки зору накопичення глобальних переваг перед 
світовою економікою. Вирішення цієї задачі неможливо без забезпечення усіх галузей 
господарства високоякісними фахівцями, підготовка яких є основною метою і задачею 
вищої освіти. 

Таким чином, ніколи ще проблема якості освіти в Україні не мала такого 
важливого ідеологічного, соціального, економічного і технічного значення, як нині. 
Від якості підготовки кадрів, які залучаються до народного господарства залежить 
рівень розвитку країни в цілому. Чим більше рівень якості отриманої освіти у тому, чи 
іншому вищому навчальному закладі, тим більше забезпечується 
конкурентоспроможність випускників вищої школи на ринку праці. Без досягнення 
високої якості вітчизняної вищої освіти неможлива інтеграція у європейський освітній 
простір 

Якість підготовки спеціалістів можна визначити такими складовими: 
 знаннями, які визначаються освітньо-кваліфікаційними характеристиками та 

освітньо-професійними програмами підготовки фахівців та являють сукупність 
відомостей з будь-якої галузі господарства, набуті в процесі навчання; 

 професійною компетентністю, яка являє собою наявність достатніх знань 
(добру обізнаність) з конкретних проблем конкретного виробництва; 

 уміннями, які представляють здобуті на основі досвіду, практичної 
діяльності здібності, незалежно виконувати типові задачі діяльності, передбачені 
галузевими стандартами; 

 освітньою компетентністю - умінням здобувати знання самостійним 
навчанням поза навчальним закладом; 

 автономністю, яка передбачає здібності та навики до самостійного, 
незалежного вирішення питань відповідного рівня компетентності та відповідальності; 

 соціальною адаптивністю, що визначається здібністю узгодження 
індивідуального поводження з соціальними нормами трудового колективу; 

 професійною адаптивністю, яка характеризується зберіганням 
працездатності фахівця при впровадженні нових технологій, обладнання. 

Найважливішою стала проблема якості вищої освіти у зв’язку із входженням 
України до Європейського освітнього простору. В теперішній час вищі навчальні 
заклади України працюють згідно основних положень Болонської декларації по 
впровадженню кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
(КМСОНП). При цьому основною метою діяльності ВНЗ є надання вищої освіти, яка б 
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відповідала стандартам Європи. Тобто основною метою впровадження КМСОНП є 
підвищення якості вищої освіти Фахівців і збереження на цій основі 
конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у 
світовому освітньому просторі. Таким чином один з основних напрямів роботи будь-
якого ВНЗ і зокрема Одеського національного політехнічного університету, Одеського 
національного економічного університету, Одеської академії харчових технологій є 
управління якістю підготовки фахівців. 

Задача ця багатогранна та включає декілька складових, кожна з яких в помітній 
мірі впливає на якість підготовки фахівців і проявляється через специфічну організацію 
методів і прийомів навчально-виховних заходів, а саме: формування якісного 
контингенту студентів; організація контролю навчальної роботи; гнучкість побудови 
навчального процесу; наявність методичного консультування; організаційна 
динамічність підготовки фахівців; забезпечення технологічності та інноваційності 
навчального процесу; забезпечення усвідомленої перспективи; наявність заходів 
стимулювання й ініціювання мотивації у студентів щодо поліпшення своїх якісних 
показників успішності; збереження, генерація та акумулювання наукової-педагогічної 
еліти вищого навчального закладу. 

Розглянемо взаємозв’язок складових, що впливають на якість вищої освіти. 
Вирішення задачі з формування якісного контингенту студентів вищого 

учбового закладу є створення сприятливих вихідних даних підготовки фахівців для 
забезпечення потреб тої чи іншої галузі. Насамперед це залучення до навчального 
процесу молоді з високими рейтинговими оцінками середньої загальноосвітньої 
підготовки. 

В цьому напрямі можна рекомендувати роботу по створенню і подальшому 
розвитку мережі навчально-наукових виробничих центрів в регіонах України на базі 
регіональних підрозділів підприємств, що дозволить здобути додаткову вагу в окремих 
регіонах України і залучити до навчання обдарованої молоді. Навчальні центри повинні 
забезпечувати попередній відбір та проведення агітаційної роботи як серед молоді, так і 
своїх працівників для забезпечення набору на заочне відділення дистанційної та заочної 
освіти. Крім того виробничі центри разом з кадровими службами підприємств 
виконують роботу щодо узгодження напрямів підготовки (спеціалізації) випускників з 
урахуванням перспектив розвитку галузі регіону, забезпечують місцями практики 
студентів, забезпечують участь провідних фахівців підприємств в атестації випускників, 
участь регіональних підрозділів підприємств у щорічній роботі по працевлаштуванню 
випускників. 

Подальший розвиток співпраці з загальноосвітніми школами та вищими 
навчальними закладами І-ІІ рівнів треба вести в наступних напрямках: 

 створення в школах класів з профільним навчанням; 
 створення ліцеїв з інноваційних напрямків; 
 проведення олімпіад з різних дисциплін серед випускників шкіл та ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації врахування позитивних результатів олімпіад при вступі до вищих 
навчальних закладів; 

 проведення науково-дослідних конференцій серед учнів старших класів 
загальноосвітніх шкіл. 

 передбачення можливості створення гуртків на кафедрах для учнів старших 
класів з метою виконання деяких етапів науково - дослідницьких робіт; 

 організація для учнів старших класів факультативів з метою поглибленого 
вивчення фізики, математики, інформатики у тому числі і на англійський мові; 

На нашу думку, вирішенню питання з формування якісного контингенту сприяє і 
високий рівень профорієнтаційної роботи, яка включає до себе наступні заходи: 
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 профорієнтаційні заходи у школах з представниками факультетів 
(інститутів); 

 мобільні агітбригади студентів, які створюються з метою надання інформації 
про діяльність ВУЗів в школах м. Одеси. 

 індивідуальні виступи студентів у школах своїх регіонів під час канікул; 
 індивідуальні виступи викладачів у школах; 
 реклама освітньої діяльності через ЗМІ та через мережу Інтернет; 
 постійне удосконалення та актуалізація сайту ВУЗ у мережі Інтернет; 
 проведення дня «відкритих дверей» стінах ВУЗів. 
Потрібно ширше висвітлювати в засобах масової інформації 

можливість здобуття другої вищої освіти і військової підготовки. 
Необхідно продовжити роботу по збільшенню набора слухачів на підготовчі 
курси з подальшим їх залученням до навчання, розширити роботу з партнерами 
дальнього і близького зарубіжжя з метою рекламування навчання та залучення 
іноземних 
студентів. 

Гнучкість побудови навчального процесу, полягає в тому, щоб зміст навчання й 
шляхи досягнення цілей освіти відповідали потребам й можливостям студентів. Якість 
підготовки спеціалістів залежить від заходів, створених вищим навчальним закладом, з 
метою кращого засвоювання студентами матеріалу, що вивчається, а саме: 

 формування індивідуального плану студентів з граничним терміном 
навчання. Граничний термін навчання бакалаврів в академії становить п’ять років, при 
цьому збільшується час вивчення базових нормативних навчальних дисциплін. В групу 
з граничним терміном включаються студенти, які на протязі першого півріччя першого 
курсу показали бажання закінчити бакалаврат, але їх підготовка не дозволяє виконати 
програму за нормативний термін навчання (чотири роки). 

 формування груп науково-технічної еліти з викладанням усіх преметів 
іноземною мовою (англійською). Загальна мета навчання студентів іноземною мовою є 
підготовка не тільки висококваліфікованого професіонала, але й широко ерудовану 
особистість здатну адекватно виразити себе - професійно, соціально, інтелектуально й 
емоційно - засобами іноземної мови. В такі групи включаються студенти за власним 
бажанням, таких що в змозі сприймати і вміти осмислити інформацію іноземною 
мовою в рамках досліджуваних сфер. 

 проведення додаткових факультативних занять з базових дисциплін: з 
метою повторення шкільного матеріалу, як основи для засвоєння предметів згідно 
робочим навчальним планам вищої освіти. 

Наявність методичного консультування полягає в науковому та інформаційно-
методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу. Вирішення задач 
технічного, технологічного та методичного забезпечення навчального процесу сприяє 
підвищенню якості освіти. З цього приводу проводиться робота:щорічні плани 
видавничої діяльності кожної кафедри розробляються з урахуванням найгостріших 
потреб в навчально-методичному забезпеченні дисциплін; на кафедрах можливо 
створення колективів викладачів для написання підручників з базових та спеціальних 
дисциплін; на базі підручників і навчальних посібників, які готуються до видання, 
створити електронний архів матеріалу (зміст електронного і друкованого матеріалу 
збігаються). 

Організаційна динамічність навчального процесу полягає в забезпеченні 
можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і 
потреб ринку праці, в адаптації навчальних планів до швидкого оновлення технологій З 
цього питання необхідно виконувати наступне: постійне удосконалення змісту 
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дисциплін з урахуванням останніх досягнень у інноваційних галузях; враховуючи 
короткотермінове існування сучасних технологій та доцільність швидкої адаптації 
випускників на виробництві необхідно ввести розподіл на роботу за рік до закінчення 
навчання з організацією практики на майбутньому місці роботи та виконанням 
дипломних проектів за погодженням з виробництвом; підготовка фахівців окремих 
спеціальностей з урахуванням сучасних спеціалізацій; залучення провідних працівників 
галузі зв’язку до керівництва дипломним проектуванням студентів; розширення баз 
практичної підготовки студентів на підприємствах, де широко втілені сучасні 
технології; організація практики за кордоном; постійне оновлення програм практики з 
метою охоплення актуальних наукових і технічних проблем; надання додаткових 
освітніх послуг. 

Забезпечення технологічності та інноваційності навчального процесу - це 
використання ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє 
підвищенню якості підготовки фахівців, а саме: широке втілення комп’ютерних 
технологій у викладенні навчальних дисциплін; комп’ютеризація лабораторної бази; 
подальший розвиток інформаційних технологій, впровадження систем дистанційного 
навчання; створення лабораторій з використанням сучасного обладнання; 
співробітництво з галузевими науково-дослідними інститутами і провідними 
підприємствами в різних галузях. 

Усвідомлена перспектива полягає в забезпеченні можливості оцінювання рівня 
досягнення та ефективності цілей освіти та професійної підготовки. Тобто підготовка 
фахівця базується на самосвідомості необхідності отримання якісної освіти. Вирішувати 
це питання необхідно в наступних напрямках: активне залучення студентів до науково-
дослідної роботи та науково-практичної роботи; організація предметних олімпіад, 
науково-методичних семінарів з актуальних проблем, науково-технічних студентських 
конференцій, студентських науково-технічних конкурсів; формування національної 
самосвідомості, чому сприяє викладання всіх предметів під час навчання державною 
мовою; формування правової і загальної культури. 

Заходи стимулювання й ініціювання мотивації у студентів щодо поліпшення 
своїх якісних показників успішності: можливість переведення студентів з контрактної 
форми навчання на бюджетну; преміювання студентів - переможців олімпіад, 
переможців студентських науково-технічних конференцій; врахування узагальненого 
рейтингу студентів, при: виборі спеціальності і спеціалізації; призначенні іменних 
стипендій; участі в практичної підготовці за кордоном; отриманні путівок на 
оздоровлення в канікулярний період; наданні кімнати в гуртожитку. 

Якісна підготовка фахівців неможлива без наявності професорсько-
викладацького складу вищої кваліфікації. В цьому напрямі необхідно продовжувати 
наступне: готувати науково-педагогічні кадри навчального закладу шляхом навчання 
молодих викладачів в аспірантурі (докторантурі) та захисту кандидатських 
(докторських) дисертацій; постійне підвищення кваліфікації викладачів факультету в 
провідних підприємствах галузі вітчизняного та європейського рівня; залучення 
найбільш обдарованих студентів для навчання їх в магістратурі з подальшим 
працевлаштуванням на кафедри стажерами-викладачами. 

Таким чином, як бачимо, система управління якістю підготовки фахівців 
повинна спрямовуватися на досягнення оптимального ступеня упорядкування 
педагогічної діяльності з урахуванням соціальних, економічних і державних потреб, 
тому вона потребує якісної модернізації та адаптації до загальноєвропейських 
стандартів, а це неможливо без належної підтримки з боку держави й вирішення низки 
істотних питань, серед яких: необізнаність суспільства щодо суті освітньо-
кваліфікаційних рівнів; невисока ступінь готовності вітчизняних ВНЗ до жорстокого 
конкурентного змагання на ринку освітніх послуг, слабке матеріально-технічне 
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забезпечення навчального процесу. На завершення, необхідно вдосконалити механізми 
та процедури підготовки фахівців - науково-педагогічних працівників і науковців вищої 
кваліфікації, що потребує децентралізації управління з передачею частини державних 
повноважень університетам. Такі процеси можуть мати як позитивний, так і 
негативний характер, але усвідомлення таких результатів і їх прогнозування - одне із 
головних завдань. 

При цьому підвищення рівня відповідності освіти вимогам сучасності й 
реалізація освітянської політики у сфері якості можлива тільки з урахуванням функцій 
сучасної школи як соціального інституту. Його функція виявляється в оновленні 
соціальних цінностей і норм за рахунок відпрацювання нових та переймання 
прогресивних цінностей зі світового освітнього досвіду, адекватних соціально-
історичним умовам України. 
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У зв’язку з не стабільною економічною ситуацією, діяльністю в умовах значної інфляції 

та для підтримки конкурентоспроможності підприємства на ринку, основним завданням для 
підприємства становиться зниження затрат. Одним із пріоритетних напрямків являється 
зниження затрат саме на електроенергію. Так як виробництво цукру є матеріаломістким, що ми 
визначили проаналізувавши витрати по елементам, для переробки сировини і для виконання 
технологічного процесу витрачається велика кількість електроенергії [1]. 

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 24.12.2014 р. № 919 «Щодо встановлення на 
січень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів 
тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів 
на території України» з 1 січня 2015 року роздрібні тарифи на електроенергію з урахуванням 
граничних рівнів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для 
споживачів крім населення, становлять: І клас – 108,37 копійок за 1 кВт-годин; ІІ клас – 132,11 
копійок за 1 кВт-годин. 

Розглянемо, два можливих варіанти зниження витрат на виробництві. 
По-перше, встановлення лічильників на окремих виробничих ділянках та цехах 

допоможе в значній мірі економити даний ресурс. Також доцільним є впровадження жорсткого 
контролю за роботою станків та іншого обладнання.  

Першим етапом для провадження заходів з економії енергії буде закупка лічильників. 
Далі їх установка по виробничим ділянкам з огляду де це буде найбільш раціонально. Наступна 
дія визначення норм та нормативів затрати електроенергії на даних ділянках. Потім лише 
контроль за дотриманням установлених норм, і прийняття заходів попередження перевитрати 
енергії [2].  

Впровадження даних заходів буде коштувати підприємству мізерну суму коштів в 
порівнянні з величиною економії при жорсткому контролі затрати електроенергії. Витрати 
будуть складатися лише з суми закупки необхідної кількості лічильників, на затрат на їх 
монтаж.  

По-друге, підприємство отоплює свої приміщення електроенергією. Для економії коштів 
можна запропонувати ввести для опалення і для виконання технологічних операцій по 
виготовленню цукру твердопаливні котли. 

Твердопаливний котел призначений для передачі теплової енергії дров (або вугілля) в 
теплоносій системи опалення шляхом його нагрівання.  

Найбільш економні умови для згоряння дров чи вугілля створюються завдяки тому, що 
газорозподільник повітря в процесі прогорання палива опускається вниз, до найнижчих верств 
закладеного палива, а нагріті гази, віддаючи тепло внутрішнім стінкам топки, піднімаються в 
димар. Таким чином, котел оптимально і максимально економно спалює паливо, дозволяючи 
досягти високих показників ККД. 

Унікальний період роботи твердопаливного котла при одному закладанні палива – до 
трьох діб на дровах, до восьми – на вугіллі. 

Середня норма споживання дров, вугілля, будь-якого іншого твердого палива набагато 
нижча в кількісному і грошовому значеннях, ніж у котлів на інших видах палива: зріджений 
газ, дизпаливо, електрика, інші котли на твердому паливі. 

В останні десятиліття в нашій країні, та й не тільки в нашій, для опалення будинків, 
складів, підприємств застосовуються в основному газові та електричні котли. Але все 
змінюється, і ціни на газ та електроенергію в тому числі. На зміну цін впливають багато 
факторів. Підприємствам і простим жителям стало дуже важко планувати свої витрати на 
опалення. Так як ціни на тверде паливо більш стабільні і дешевше − почався підйом продажів 
твердопаливних котлів. 
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Основні особливості роботи твердопаливного котла: 
 призначений для передачі теплової енергії дров (або вугілля) в теплоносій системи 
опалення шляхом його нагрівання; 
 має унікальний період роботи при одному закладанні палива  до трьох діб на 
дровах, і восьми на вугіллі; 
 має високоекономічний режим роботи − середня норма споживання дров, вугілля, 
будь-якого іншого твердого палива набагато нижча в кількісному і грошовому 
значеннях, ніж у котлів на інших видах палива: зріджений газ, дизпаливо, електрика, 
інші котли на твердому паливі; 
 ККД 95 %; 
 енергонезалежний − (автономна) система опалення; 
 відсутня складна автоматизована система управління котлом і контролю горіння, яке 
забезпечується принципом роботи котла на термостатичних властивостях металу 
корпусу; 
 абсолютно автоматичний режим роботи без додаткових пристроїв (автоматичних, 
електронних і так далі); 
 гарантована безпека експлуатації і надійність − на відміну від котлів на газі, 
електриці і дизпаливі, де завжди існує небезпека, викликана замиканням електромереж, 
або вибуху газу або дизпалива − котел абсолютно безпечний, адже в ньому немає 
вибухонебезпечних елементів; 
 збільшений термін служби: заводська гарантія  5 років; термін служби − 20-25 
років; 
 унікальність і простота конструкції і схеми горіння ("все геніальне просто"). 
Велика місткість завантажувальної камери і відсутність автоматики роблять 

твердопаливні котли привабливими для експлуатації в умовах, де досить часто трапляються 
перепади електроенергії, а також використання однорідних видів палива не завжди можливо. 

Найбільш економні умови для згоряння дров чи вугілля створюються завдяки тому, що 
газорозподільник повітря в процесі прогорання палива опускається вниз, до найнижчих верств 
закладеного палива, а нагріті гази, віддаючи тепло внутрішнім стінкам топки, піднімаються в 
димар. Таким чином, котел оптимально і максимально економно спалює паливо, дозволяючи 
досягти високих показників ККД. 

Потужність залежить від виду палива. Більшість твердопаливних котлів можуть 
працювати на декількох видах палива − бурому вугіллі, антрациті, коксі, дровах, пелетах.  

Пелети, як паливна сировина, є реальною альтернативою кам’яному вугіллю та нафти, 
так як за своїми теплотворними характеристиками не поступаються вугіллю, а їх екологічні 
параметри взагалі поза конкуренцією: теплота згорання пелет близька до вугільної. Експерти з 
питань біопалива, зі своєю сторони, обґрунтовано стверджують, що пелети є повноправною 
заміною вугілля [3]. 
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Наразі однією із найбільш глобальних проблем для сучасного українського 
підприємства є забезпечення конкурентоспроможності та адаптація до сучасних умов 
господарювання, що безперервно змінюються. Вирішення цієї проблеми стає 
можливим в разі обрання правильної конкурентної стратегії, яка має формуватися з 
урахуванням всієї сукупності факторів, вплив яких може підвищувати та зменшувати 
загальний рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Облік всіх ключових факторів успіху дає можливість розробки ефективної 
стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства, заснованої на посиленні 
впливу позитивних факторів і зниження впливу негативних факторів на діяльність 
будь-якої організації. Оскільки оцінка перспективності продуктів і ринків та 
конкурентних позицій підприємства здійснюється в ході аналітичної фази, з 
урахуванням цього і визначається найбільш прийнятна стратегія забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. [1, с. 319-320] 

Можливо виділити такі групи стратегій:  
– загальні для всієї організації в цілому;  
– загальні конкурентні за окремими бізнес-напрямками;  
– продуктово-товарні для кожного з напрямків діяльності організації (як з 

виробництва різних видів товарів, так і з надання різних послуг);  
– функціональні для кожної з функціональних підсистем підприємства;  
– ресурсні для забезпечення досягнення стратегічних орієнтирів загального, 

функціонального та продуктово-товарного типів стратегій.  
Управління конкурентною поведінкою підприємства базується на розробці та 

ефективній реалізації зваженої, обґрунтованої конкурентної стратегії, яка передбачає 
забезпечення конкурентних переваг на тривалий період ( 5 - 10  років).  

Конкурентні стратегії складаються з ряду підходів і напрямів, що розробляються 
керівництвом з метою досягнення якнайкращих показників роботи в одній конкретній сфері 
діяльності. Вони визначають засоби конкурентної боротьби підприємства на цільових 
ринках і виступають як: своєчасна реакція на зміни в галузі, в економіці в цілому, в політиці 
й інших значущих сферах; розробка конкурентоспроможних заходів і дій, ринкових 
підходів, які можуть забезпечити міцну перевагу перед конкурентами; об'єднання 
стратегічних ініціатив функціональних відділів; вирішення конкретних стратегічних 
проблем, актуальних в даний момент. 

Будь-яка загальна стратегія базується на обраних загальних конкурентних 
стратегіях. Зв'язок між загальними та загальноконкурентними стратегіями прямий: 
обираючи загальноконкурентну стратегію, організація визначає спосіб досягнення своїх 
стратегічних орієнтирів. Поєднання загальних і загальноконкурентних стратегій залежить 
від характеристик галузі, загальної конкурентної позиції фірми в середовищі, характеристик 
самого підприємства. 

З погляду обґрунтування і розвитку конкурентних стратегій організації, їх 
взаємозв'язку з іншими стратегіями, має сенс також класифікація стратегій виходячи з 
рівня ухвалення стратегічних рішень, запропонована І. Ансоффом [2, с. 160]: 

– корпоративна стратегія (загальний план управління, який поширюється на всю 
компанію, охоплюючи всі напрями її діяльності (господарський портфель компанії); 
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складається з дій, спрямованих на затвердження своїх позицій в різних галузях 
діяльності, і підходів щодо управління справами компанії); 

– ділова (конкурентна) стратегія (концентрується на діях і підходах, пов'язаних з 
управлінням і направлених на забезпечення успішної діяльності в одній специфічній 
сфері бізнесу (стратегічній зоні господарювання); показує, як завоювати сильні 
довгострокові конкурентні переваги); 

– функціональна стратегія (відноситься до плану управління поточною 
діяльністю окремого підрозділу або ключового функціонального напряму усередині 
певної сфери діяльності); 

– операційна стратегія (концентрується на ще конкретніших стратегічних 
ініціативах і підходах в управлінні ключовими оперативними одиницями при рішенні 
щоденних оперативних задач, що мають стратегічну важливість).  

Всі перераховані види стратегій взаємозв'язані, найважливішою умовою 
успішного функціонування підприємств на ринку є обґрунтування і реалізація стратегій 
на кожному рівні управління. В умовах зростання конкуренції практичний інтерес з 
боку комерційних організацій до конкурентних стратегій посилюється, тому проблеми, 
пов'язані з розробкою і реалізацією конкурентних стратегій, є актуальними. 

Стратегії конкуренції підприємтсв у галузі можуть відрізнятися за багатьма 
стратегічними показниками (спеціалізація, ідентифікація марки, прямий та непрямий 
маркетинг, підбір каналу розподілу, якість виробу, лідерство в технології, вертикальна 
інтеграція, становище за рівнем витрат, сервіс, цінова політика, важелі впливу, 
відносини з батьківською компанією, відносини з вітчизняним урядом, урядами 
інших країн). Масштаб стратегічних відмінностей за конкретним показником залежить 
від галузі.  Стратегічні показники для конкретного підприємства, як правило, 
утворюють внутрішньоузгоджений перелік. Кожен з них можна описати більш чи менш 
детально, і для вдосконалення аналізу можна додати інші показники. До галузі, як 
правило, входять підприємства з кількома різними, хоча й внутрішньо узгодженими 
комбінаціями показників. [3, с. 159-161] 

Найбільш поширені класифікації конкурентних стратегій: 
1) Конкурентна перевага фірми на ринку (М.Портер): 
 стратегія диференціації; 
 стратегія цінового лідерства; 
 стратегія фокусування. 
2) Джерело конкурентної переваги фірми (І. Ансофф): 
 стратегія максимізації ринкової частки; 
 стратегія диференціювання товарів/послуг фірми; 
 стратегія диференціювання ринку (ринкової ніші); 
 стратегія росту, яка забезпечує майбутній розвиток. 
3) Конкурентні позиції та маркетингові спрямування (Ф.Котлер): 
 стратегія ринкового лідера (фірма з найбільшим обсягом продажу на 

територіальному і/або товарному ринках збуту, домінуючий вплив на ринок); 
 стратегія фірми-челенджера (значна, але не найбільша ринкова частка; значний 

вплив на ринок); 
 стратегії фірми-послідовника (досить стійка ринкова позиції; частка менша, 

порівняно за попередні: обмежений вплив на ринок); 
 стратегії фірм-нішерів (невелика на загальному ринку, але велика в ніші 

ринкова частка; ринковий вплив великий в ніші). 
4) «Біологічний» підхід А.Ю. Юданова: 
 віолентна («силова») стратегія; 
 патієнтна (нішова) стратегія; 



Секційні доповіді 

 

 38

 коммутантна (пристосовна, така, що сполучає) стратегія; 
 експлерентна (піонерська) стратегія. 
5) Характер (агресивність) ринкових дій фірми (Е.Райс, Дж.Траут): 
 стратегія наступу; 
 стратегія оборони. 
Зазначені стратегії не виключать одна одну, частіше за все, підприємства 

об’єднують два-три принципи в одну стратегію, але кожна з них має передумови, 
особливості, обмеження, пов’язані з певним ризиком [3]. На практиці існує ряд 
концептуальних шаблонів (матриць), які, за умови їх правильного застосування, 
допомагають підприємствам формулювати ринкові стратегії забезпечення їх 
конкурентоспроможності [4, с. 321]: 

1. Проникнення на ринок. Якщо існуючі ринки не повністю насичені продукцією 
фірми і вона вважає, що може домогтися збільшення частки продажів своєї продукції 
на традиційних для неї ринках, то нею може бути обрана стратегія «захоплення ринку», 
іноді навіть шляхом витіснення з нього деяких (зазвичай найбільш слабких) 
конкурентів 

2. Розвиток ринку. Коли вся галузь розвивається досить швидко, виявляються 
нові ринки з недорогими та надійними каналами збуту, є ресурси і можливості 
розширити свої комерційні операції, є запас виробничих потужностей, то можлива 
реалізація стратегії «розвиток ринку». Вона передбачає виведення традиційної 
продукції на нові ринки. 

3. Розвиток продукту. Коли основні конкуренти фірми пропонують продукцію 
кращої якості за урівняною ціною, а галузь характеризується високими темпами 
розвитку і швидкими технологічними змінами, необхідною стає реалізація стратегії 
«розвиток продукту». Ця стратегія передбачає збільшення обсягів продажів через 
поліпшення (модифікацію) своєї продукції. 

4. Диверсифікація. Це така форма ринкової стратегії, коли компанія займається 
одночасно як новими продуктами, так і новими ринками, існують різні види 
диверсифікації: концентрична диверсифікація, горизонтальна диверсифікація, збірна 
диверсифікація. Переваги «стратегій диверсифікованого зростання» полягають 
насамперед у тому, що комерційний ризик розподілений по різних галузях і видах 
діяльності, а це робить фірму менш залежною від непередбачуваності зовнішнього 
середовища. 

5. Стратегії «негативного» зростання: «стратегія скорочення», «стратегія 
відторгнення», «стратегія ліквідації». 

Однак, універсальної ідеальної стратегії для кожного конкретного підприємства 
не існує: навіть для різних підрозділів або видів товарів усередині підприємства можуть 
бути потрібні різні стратегії. Кожне підприємство повинно визначити, яка стратегія 
краще всього спрацює, враховуючи його положення в галузі, цілі, можливості та 
ресурси. 
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Працюючи в умовах сильної конкуренції любий господарюючий суб’єкт для 

нормального функціонування та оцінки своїх перспектив на майбутнє має знати свою 
конкурентоспроможність.  

Тому знаючи інформацію о конкурентних позиціях, підприємства отримують 
можливість визначити свої переваги та «вузькі місця», обрати правильну стратегію та 
тактику поведінки, які будуть адекватні та оптимальні реаліям ринкових процесів. Далі 
ми розглянемо саме формування конкурентоспроможності підприємства, фактори що 
на нього впливають і шляхи підвищення його ефективності. 

Конкурентоспроможність підприємства — це рівень його компетенції відносно 
інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого 
потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: технології, 
ресурсів, менеджменту (особливо — стратегічного поточного планування), навичок і 
знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих показниках, як 
якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо. [1] 

Ключові фактори успіху (або конкурентні переваги) — це характерний для 
певної галузі перелік чинників, що приносять їй переваги перед іншими галузями 
(наприклад, у боротьбі за інвестиції за рахунок більшої прибутковості або швидкості 
обороту капіталу), а також одним підприємствам галузі над іншими.  

Ці фактори не є постійними, вони змінюються залежно від: особливостей 
галузей; сегментів ринку, що обслуговуються, а також часу та етапу «життєвого циклу» 
галузі та підприємства. 

Ключові фактори успіху базуються на: науково-технічному рівні виробництва та 
продукту; рівні маркетингу; рівні менеджменту; організаційно-технічному рівні 
виробничих процесів; фінансово-економічному рівні підприємства; рівні персоналу 
тощо. 

Для кожної галузі є свої специфічні вимоги до комбінації наведених ключових 
факторів успіху, але для процвітаючого підприємства будь-якої галузі кожний із них 
може стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі. [2] 

Вагомою часткою формування конкурентоспроможності підприємства є 
визначення тих факторів, вплив яких може регулювати її загальний рівень.  

Крім того, аналіз факторів допомагає виявити сильні й слабкі сторони діяльності 
як конкурентів так і самого підприємства, розробити заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства.  

У процесі формуванні конкурентоспроможності підприємства рівень 
конкурентоспроможності продукції визначається співвідношенням між показниками, 
що оцінюють рівень корисності продукції для споживача, а саме якістю продукції, 
сервісних послуг, споживчими якостями, рівнем маркетингового сприяння збуту 
продукції. 

Безперечно, фактори конкурентоспроможності продукції є достатньо вагомими 
при формуванні конкурентоспроможності підприємства – воно не може бути 
ефективним, якщо на товар не має попиту.  

Проте, акцентуючи увагу на формуванні конкурентоспроможності підприємства 
за рахунок випуску і реалізації конкурентоспроможної продукції, дослідниками цієї 
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проблеми розглядається переважно поточна конкурентоспроможність, але не 
враховуються інші конкурентні переваги підприємства.  

Не встановлено вплив факторів потенціалу підприємства, недостатньо уваги 
приділяється можливості досягнення конкурентоспроможності підприємства у 
довгостроковій перспективі. 

Для повного розуміння особливостей формування конкурентоспроможності та 
правильного його оцінювання на підприємстві, слід комплексно визначити низку 
факторів найбільшого впливу та знівелювати вплив незначних факторів до мінімуму. 
Також треба пам’ятати про постійну зміну ринкової ситуації і необхідність здійснення 
періодичного аналізу. Розглянемо структуру факторів формування на рис. 1. 

 
Рис. 1. Логіко-структурна схема факторів, що впливають на формування 

конкурентоспроможності підприємства [3] 
 
Отже, наведена схема, яка відображує процес формування 

конкурентоспроможності підприємства, дає змогу наочно прослідкувати взаємодію 
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зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на цей процес; виділити ті сторони, 
які є «слабкими» при перенесенні схеми на конкретне підприємство, а також провести 
оцінку їхнього впливу з метою подальшої розробки рекомендацій щодо їх покращення.  

Перспективою подальших наукових досліджень буде розробка методики оцінки 
впливу зазначених факторів на формування конкурентоспроможності підприємства. 
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В умовах високої динамічності, швидких змін середовища, постійно 
наростаючої конкуренції особливої актуальності набуває вибір напрямку розвитку 
виноробного підприємства. На думку багатьох дослідників, цей напрямок має бути 
пов'язаний з інноваціями. Інноваційна діяльність, не зважаючи на її високий рівень 
ризиковості і невизначеності, розглядається як найважливіше джерело розвитку 
виноробного підприємства, що дозволяє підвищувати його конкурентоспроможність, а 
інновації є своєрідним індикатором ділової активності, що визначає, як швидко 
розвиваються перспективні сектори за умови сприятливого інноваційного та 
інвестиційного клімату. Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел указує на те, що до 
сьогодні у світовій економічній літературі немає однозначного визначення поняттям 
«інновація», «інноваційний розвиток», «інноваційний процес», що пояснюється тим, 
що дослідження перебуває у постійному розвитку і доповнюється різними аспектами, 
які враховують особливості та вимоги певного етапу розвитку суспільства. Існує 
необхідність враховувати специфіку галузі, видів діяльності та особливостей 
виробництва і організації для уточнення теоретичної бази інноваційної діяльності 
виноробного підприємства. 

Суттєвими особливостями виноробних підприємств є те, що виноробна галузь є 
однією з найбільш консервативних, тому розвиток можливий лише при гармонійному 
поєднанні традицій виноробства з інноваціями. Традиції передаються з покоління в 
покоління, а інновації з'являються на відповідних етапах розвитку суспільства. 

Якість вина залежить від якості виноматеріалів, а ті у свою чергу залежать від 
якості виноградної лози, погодних умов, майстерності виноградарів. Після попадання 
винограду у саме виробництво важливим стає дотримання технологічних вимог, 
знання і компетенції виробника, його професіоналізм, інтуїція, здатність впливати на 
перебіг технологічного процесу. Для забезпечення умов розвитку підприємства-
виробники виноградних вин повинні зосереджуватися на раціональній організації 
процесів закупівлі та постачання виноматеріалів, ураховувати кліматичні та сезонні 
фактори, тенденції функціонування та розвитку підприємств-виробників 
виноматеріалів, а також бути зацікавлені в підвищенні ефективності управління 
запасами та витратами на різних стадіях виробничого процесу.  

Для підприємств виноробної галузі характерним є порівняно довгий цикл 
виробництва (обробка виноматеріалів та їх підготовка до виробництва, технологічний 
процес витримки вина). Тривалий виробничий цикл підвищує залежність підприємств 
від джерел фінансування, оскільки зберігання запасів матеріалів, обслуговування 
незавершеного виробництва вимагають значних витрат. Особливо ця проблема 
стосується підприємств, що виробляють ігристі вина класичним методом, який, на 
відміну від резервуарного, передбачає тривалу витримку вина (від 1 до 3 років) [1]. 
Крім того, для виноробних підприємств характерним є сезонність ділової активності, 
що визначає специфіку виробничо-фінансового циклу і проявляється у нерівномірності 
формування грошових потоків. Існує значний інтервал (лаг) між моментом формування 
виручки від реалізації готової продукції і фактичними затратами на її виробництво. 
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Крім того, успіх виноробного підприємства залежить від здатності реалізувати з 
максимальною вигодою свою продукцію на ринку. Для цього необхідно впроваджувати 
сучасні методи маркетингових досліджень ринку, реалізації продукції. 

Тому актуальним для розвитку виноробних підприємств є: 
 реалізація програм оптимізації виробничих процесів, для забезпечення 
можливостей скоротити витратний цикл (запровадження безперервних способів 
обробки виноматеріалів тощо) без порушень технології виробництва; 
 оптимізація джерел фінансування (власних, залучених, позикових) 
виробничого процесу у піки ділової активності та забезпечення їх раціональної 
структури протягом року; 
 забезпечення ефективності використання праці, оскільки галузь 
характеризується високим рівнем ручної праці на всіх стадіях виробництва. 
Інноваційна діяльність може стати інструментом вирішення указаних завдань. 

Для виноробного підприємства інноваційна діяльність – це здійснення 
цілеспрямованого і творчого виробничого, науково-технічного та організаційного 
процесу, спрямованого на використання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок, результатом якого є ефективна реалізація інновацій в роботі 
підприємств з урахуванням галузевої специфіки, що зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів (послуг). 

Дієвий механізм інноваційної діяльності має сприяти інноваційному розвитку 
виноробного підприємства. Інноваційна діяльність є сукупністю інноваційних процесів, 
є комплексом взаємовідносин між розробниками інноваційної продукції (або 
власниками об'єктів інтелектуальної власності), виробниками та споживачами цієї 
продукції. Інновації – це кінцевий результат інноваційної діяльності підприємства у 
вигляді нових або вдосконалених видів сировини, продукції, технології і процесів, 
методів маркетингу, форм організації і управління виробництвом, з метою отримання 
економічного, науково-технічного, соціального, екологічного або іншого виду ефекту. 
Ознакою інновації є вимога, щоб продукт, процес, метод маркетингу або організації був 
для підприємства новим або значно вдосконаленим. До інновацій належать продукти, 
процеси і методи, які підприємство створило першим, і/або продукти, процеси, 
запозичені від інших підприємств або організацій. Також ознакою інновації є те, що 
продукт, процес, метод маркетингу або організації повинен бути впроваджений. Новий 
або удосконалений продукт є впровадженим, коли він реалізується на ринку. Нові 
виробничі процеси, методи маркетингу або організації є впровадженими, коли вони 
стали дійсно використовуватися в діяльності підприємства [2]. Інноваційна діяльність, 
метою якої є задоволення потреби споживачів продукції виноробства, тісно пов'язана із 
науково-технічною діяльністю, яка визначається як інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і 
технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-
конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-
пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної 
продукції, маркетингове дослідження ринку, маркетингове тестування інноваційної 
продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних 
знань до стадії практичного їх використання [3].  

Для виноробного підприємства важливим при формуванні механізму 
інноваційної діяльності є виділення окремих етапів інноваційного процесу (ІП). В 
основі ІП є створення, упровадження і поширення (дифузія) інновацій, необхідними 
властивостями яких є науково-технічна новизна, їх практичне застосування і 
комерційна реалізованість з метою задоволення потреб споживачів продукції 
виноробного підприємства, суспільних та екологічних потреб.  

У сучасних міжнародних стандартах виділяють чотири типи інновацій: 
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продуктові, процесні, маркетингові та організаційні [4]. У класичних стандартах 
інноваційної діяльності пропонується брати до уваги лише два типи інновацій, а саме: 
продуктові та технологічні. На думку автора, є сенс в розширенні типів інновацій для 
виноробних підприємств, адже це надасть можливість врахування різного роду зв’язків 
між учасниками інноваційного ланцюга, а отже, взаємоузгодження критеріїв учасників 
інноваційної діяльності щодо підвищення ступеня задоволення потреб або очікувань. 
Для виноробних підприємств пропонується виділяти такі типи інновацій: продуктові, 
процесні, маркетингові, організаційно-управлінські, екологічні та соціальні. 

Продуктові інновації (товари та послуги) – це: 1) нові товари і послуги, які 
принципово відрізняються за своїми характеристиками або призначенням, 2) розробка 
нового способу використання якогось продукту, 3) значні поліпшення вже існуючих 
продуктів; 4) значні удосконалення у способах надання послуг. Характерним для 
продуктової інновації є те, що на початковій стадії життєвого циклу продукту виробник 
отримує короткочасну монопольну перевагу на ринку, що позитивно впливає на 
фінансовий результат його діяльності та на його позицію на ринку. Для прикладу, на 
Болградському виноробному заводі працює програма впровадження інновацій. 
Яскравим прикладом продуктових інновацій служить виробництво першого в Україні 
крижаного вина. Зібраний на початку грудня, морозним ранком виноград сорту 
Рислінг, дозволяє отримати дуже смачний нектар, з якого виробляється напій, під 
назвою «Крижане вино Рислінг».  

 Процесні інновації – нові аспекти та елементи, які впроваджуються у 
селекційно-генетичні та виробничо-технологічні процеси. В результаті селекційно-
генетичних процесних інновацій: 1) з'являються нові сорти винограду, 2) підвищується 
його урожайність, стійкість до впливу природних факторів, до захворювань та 
щкідників, 3) з'являються нові селекційні види дріжжів. В результаті виробничо-
технологічних процесних інновацій: 1) з'являються: нові марки вина, нова продукція 
виноробства; 2) освоюється новітнє виробництво (соки, шампанське, коньячне 
виробництво); 3) удосконалюється: процес культивування (нові добрива, засоби 
захисту винограду, застосовується нова техніка), збір винограду, вініфікація, 
бутилізація; 4) впроваджуються новітні методики техніко-хімічного контролю на всіх 
стадіях виробництва; 5) впроваджуються нові форми виробництва вина (наприклад, 
гаражне). Слід відмітити, що окремі процесні інновації, на відміну від продуктових, 
можуть не мати фізичної форми, тож аналіз ефективності їх впровадження потребує 
розробки спеціальних інструментів, які дадуть змогу оцінити як вплив на фінансовий 
результат, так й на конкурентоспроможність продукції та підприємства.  

Треба відмітити, що ці два типи інновацій (продуктові і процесні) не здатні 
існувати один без одного. Без застосування процесних (особливо технологічних) 
інновацій не може бути виготовлена інноваційна продукція, а сам інноваційний 
продукт слід вважати наслідком впровадження технологічних інновацій. Впровадження 
таких процесних інновацій, які забезпечують удосконалення системи управління та 
позитивно впливають на рівень обґрунтованості управлінських рішень, дозволяє 
контролювати процес формування витрат на виробництво інноваційної продукції та 
оптимізувати ці витрати.  

Маркетингові інновації – це нові або значно поліпшені маркетингові методи, що 
пов'язані з істотними змінами в дизайні та упаковці виноробної продукції, 
використання нових методів продажів і презентації товарів, робіт, послуг; їх 
представлення та просування на ринки збуту, формування нових цінових стратегій. 
Маркетингові інновації спрямовані на більш повне задоволення потреб споживачів, 
розширення їх складу, відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів 
продажів. Маркетингові інновації відносяться до новітніх маркетингових технологій і 
пов'язані з розробкою нової концепцією маркетингу щодо продукту, розширення 
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маркетингового середовища за рахунок нових ринків збуту, нових способів ведення 
комерційної діяльності тощо. Обов'язковою умовою є гармонізація нової маркетингової 
концепції із стратегією розвитку виноробного підприємства. 

Організаційно-управлінські інновації – це такі процеси, при застосуванні яких 
створюють (використовують) нові методи організації і управління виробництвом. Для 
виноробних підприємств виділяють наступні організаційно-управлінські інновації: 1) 
організаційні нововведення: креативні зміни організаційно-правових форм, на базі яких 
діє виноробне підприємство; розвиток процесу кооперації виноградарства і 
виноробства; нові форми технічного обслуговування і забезпечення ресурсами; 
підвищення рівня діяльності маркетингових служб підприємства, реструктуризація, 
запровадження новітніх комунікацій, створення ефективних каналів розподілу тощо; 2) 
управлінські нововведення: удосконалення організації і мотивації праці; впровадження 
прогресивних методик прогнозування, планування в умовах трансформації, методів 
ціноутворення та ін 3) удосконалення форм інноваційного розвитку виноробного 
підприємства. 

Екологічні інновації – результат творчої діяльності, спрямованої на розробку, 
створення та впровадження нововведень у вигляді нової продукції, технології, методу, 
форми організації виробництва, що безпосередньо або опосередковано сприяє 
зниженню екодеструктивного впливу виробництва та споживання на навколишнє 
середовище та вирішенню екологічних проблем. Згідно з цим визначенням, до 
екологічних інновацій можна віднести [5]: 

 розробку, створення та впровадження нових технологічних процесів та 
технологічних циклів розробки і погодженого розвитку усіх функціональних 
ланцюжків з видобутку ресурсів, їх переробки, використання відходів та 
відтворення цих ресурсів; 
 розробку та застосування ресурсозберігаючої техніки, розробку і 
впровадження маловідходних і безвідходних технологій, у тому числі 
енергозберігаючих, розвиток технологій, що забезпечують комплексне освоєння 
природних ресурсів, розробку біотехнологій; 
 освоєння нових територій, а також розширення діючих з урахуванням 
екологічної безпеки населення і виробництва; 
 розробку і випуск нових екологічно чистих продуктів і створення 
потужностей для їх виробництва, розробку варіантів використання нових та 
поновлюваних джерел енергії; 
 впровадження нових організаційних форм, включаючи удосконалення 
організаційно-територіальної структури потенційно небезпечних виробництв з 
метою зниження їх екологічної небезпеки; 
 формування нового мислення у розроблювачів інновацій з точки зору 
необхідності його екологізації шляхом впровадження обов’язкової екологічної 
освіти. 
Під соціальними інноваціями розуміється розвиток і впровадження нових ідей 

(продукції, послуг і моделей), які відповідають соціальним потребам. Це процеси, що 
сприяють переходу на новий рівень розвитку всієї системи підприємства, призводять 
до суттєвих та необоротних змін у взаємодії між членами колективу, направлені на 
задоволення їхніх нових духовних та інтелектуальних потреб. Для виноробних 
підприємств це є: удосконалення умов праці, засобів соціальної інфраструктури, 
комунікацій; розвиток і підтримка нових соціальних цінностей; упровадження новітніх 
методів навчання та адаптації персоналу; удосконалення системи мотивації праці; 
фінансування розвитку об`єктів соціальної інфраструктури власного підпорядкування; 
активізація інструментів соціально-відповідального маркетингу; нові методи оцінки 
умов праці; зміни внутрішньо колективних відносин тощо.  
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Таким чином, впровадження інновацій на виноробних підприємствах є засобом 
підвищення його конкурентоспроможності. Для виноробних підприємств пропонується 
виділяти такі типи інновацій: продуктові, процесні, маркетингові, організаційно-
управлінські, екологічні та соціальні. Виділені типи інновацій існують в тісному 
взаємозв'язку, впровадження їх має носити цілеспрямований, плановий характер, що і є 
предметом подальших досліджень у виділеному напрямку. 
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Попередня обробка початкової інформації в задачах прогнозної екстраполяції  

Попередня обробка вихідного числового ряду направлена на вирішення наступних 
завдань (усіх або частини з них): знизити вплив випадкової складової у вихідному 
числовому ряду, тобто наблизити його до тренда; представити інформацію, що 
міститься в числовому ряду, в такому вигляді, щоб істотно знизяться трудність 
математичного опису тренда. Основними методами вирішення цих задач є процедури 
згладжування і вирівнювання статистичного ряду. Процедура згладжування направлена 
на мінімізацію випадкових відхилень точок ряду від деякої гладкої кривої 
передбачуваного тренда процесу. Найбільш поширений спосіб осреднения рівня по 
деякій сукупності навколишніх крапок, причому ця операція переміщається уздовж 
ряду крапок, у зв'язку з чим зазвичай називається змінна середня. У найпростішому 
варіанті згладжуюча функція лінійна і згладжуюча група складається з попередньої і 
наступної точок, в складніших - функція нелінійна і використовує групу вільного числа 
точок. [1] 

Згладжування проводиться за допомогою многочленів, що наближають по 
методу найменших квадратів групи досвідчених крапок. Якнайкраще згладжування 
виходить для середніх точок групи, тому бажано вибрати непарна кількість точок в 
згладжуються групі. Самі групи точок беруть за складом ковзним по всій таблиці. 
Наприклад, по перших точкам у1, у2, у3, у4, у5 згладжують середню у3, потім по 
наступній п'ятірці у2, у3, у4, у5, У6 згладжують у4 і т.д. Що залишаються крайні точки 
згладжують за спеціальними формулами. Найбільш поширеною формою згладжування 
є лінійне, тобто з використанням многочлена першого ступеня. 

Для згладжування по трьох точках формули мають такий вигляд: 
 

 
 
 

 
де у0, у0 - значення вихідної і згладженої функцій в середній точці; у-1, у-1 - 

значення вихідної і згладженої функцій в лівій від середньої точок; у + 1, у + 1 - 
значення вихідної і згладженої функцій у правій від середньої точки. 

Формули для у-1 і у + 1 застосовуються, як правило, тільки по краях інтервалу.  
Аналогічні формули маються для згладжування рядів по п'яти точках: 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 
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 (5) 

Згладжування навіть у простому лінійному варіанті є в багатьох випадках 
вельми ефективним засобом виявлення тренда при накладенні на емпіричний числовий 
ряд випадкових перешкод і помилок вимірювання. Для рядів із значною амплітудою 
перешкоди є можливість проводити багатократне згладжування вихідного чисельного 
ряду. Число послідовних циклів згладжування повинне вибиратися залежно від виду 
вихідного ряду, від ступеня передбачуваної його зашумленности перешкодою, від мети, 
яку переслідує згладжування. Треба мати при цьому на увазі, що ефективність цієї 
процедури швидко зменшується (у більшості випадків), так що, як показує досвід, 
доцільно повторювати її від одного до трьох разів.[2] 

В якості деякого об'єктивного критерію, за яким можна судити про 
недоцільність повторного згладжування, можливо використовувати вираз 

 
де е - позитивне число, обиране з міркувань точності представлення даних і точності 
подальших алгоритмів обробки; i = 1,2 ..., n - номери точок у вихідній послідовності.  
 У загальному вигляді формула згладжування для середньої точки ковзної групи з m = 
2p + 1 точок може бути записана як 

 
При великому числі точок вихідного ряду цю процедуру можна привести до 

рекуррентной, що використовує кожен раз попереднє значення згладженого рівня 

 
В таблиці 1 приводится пример обработки путем сглаживания по трем пяти 

точкам эмпирического числового ряда. 
Лінійне згладжування є достатньо грубою процедурою, який виявляє загальний 

приблизний вид тренда. Для більш точного визначення форми згладженої кривої може 
застосовуватися операція нелінійного згладжування або зважені ковзаючі середні. В 
цьому випадку ординатам точок, що входять в ковзаючу групу, приписуються різні 
ваги в залежності від їх відстані від середини інтервалу згладжування. Вибирається 
крива, звичайного 2-го або 3-го порядку, і її ордината, відповідна центру інтервалу 
згладжування, приймається за згладжене значення рівня. Розрахунок параметрів 
згладжуючої кривої проводиться за методом найменших квадратів, однак ординату 
центральної точки можна розрахувати як деяку зважену середню з усіх ордіат точок 
згладжуючої групи. Так для параболічного згладжування можна використовувати такі 
формули згладжування по п'яти і семи точкам для центрального рівня. 

 (6) 

 (7) 

Aналогічно формули розраховані і для великого числа точок (9,11,12). Є також 
формули, аналогічні, що дозволяють обчислити згладжені значення по краях числового 
ряду. Згладжування рядів за великим чилу точок m використовується відносно рідко: 
воно типово лише по відношенню до лоьшім по протяжності вихідним 
послідовностям, що в прогнозуванні трапляється нечасто. Крім цього, по краях ряду 
залишається значітльное число незадовільно згладжених точок, а для прогнозної 
екстраполяції кінець числового ряду має найбільш важливе значення. Якщо 
згладжування направлено на первинну обробку числового рядадля винятку 
случайнихколебаній і виявлення тренда, то вирівнювання служить цілям більш 
зручного представлення початкового ряду, залишаючи колишніми його значення. 
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Вирівнюванням будемо називати перетворення емпіричної формули y = f (x, a), де f - 
довільна функція, до виду: 

Y=A+BX  
 Очевидно, що ця процедура може бути реалізована не у всіх випадках, що не длявсех 
функцій, однак більшість простих функцій, найбільш поширених у практиці 
екстраполяцііонних і інтерполяційних розрахунків, відносно просто піддається 
вирівнюванні. Функції з великим числом параметрів вирівнюються складніше і далеко 
не завжди.  
Найбільш загальними пріемамаі вирівнювання є логарифмування і заміна змінних.  
Розглянемо ці прийоми на ряді наступних конкретнихпрімеров: 

Для відшукування параметрів степеневої функції применяют 
логарифмическое преобразование вида lg y=lg a +lg x и замену переменных: X=lg 
x;Y=lg y. В результаті маємо Y=A+BX, где A=lg a, B=b. Таким чином, перебудувавши 
експерементальні точки передбачуваної статечної залежності в логарифмічною сітці, 
ми отримаємо лінійну залежність, яку легко описати і екстраполювати, а потім 
перерахувати результати по формулам, зворотним вихідного перетворенню переменнх. 

Для показників функції  також можна застосувати логарифмічне 
вирівнювання: 

 lg y =lg a+b lg e x и замену: X=x;Y = lg y. Отримаємо Y=A+BX, где A=lg 
a,B=blge. В цьому випадку, очевидно, слід передбачити перестроювання 
експерементальних точок в напівлогарифмічному масштабі з подальшим аналізом 
отриманого графіка. Якщо взяти натуральний логарифм, то формула спроститься ще 
більше.[3] 

Для залежностей виду 

 
 

 
 Використовуються перетворення такого виду 
 

 
 

Що дає 

 
 

Де A=b,B=a. В цьому випадку по осях координатної сітки слід відкладати 
величини, зворотні значенням вихідних змінних.  

То перетворення вирівнювання має такий вигляд: 
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Одним з основних бізнес-процесів виробничого підприємства є інвестиційний процес. 

На цей процес впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. Найбільш небезпечними є 
фактори, які знижають безпеку інвестиційному процесу [1,2]. У таких ситуаціях актуальною є 
проблема формування управлінських рішень, що забезпечують високу надійність 
інвестиційному процесу. 

На основі вищенаведеного виникає проблема формування управлінського керуючого 
впливу для забезпечення безпечного інвестиційного процесу. 

Інвестиційний процес відчуває різні фактори впливу, які поділяються на зовнішні (W) 
та внутрішні (V). Зовнішні та внутрішні фактори впливу, що приводять до зміни стану процесу 
називають чинниками збурення. Внутрішні фактори впливу, які забезпечують збереження 
стану процесу або його ціленаправлену зміну називають керуючими впливами (КВ).  

Зовнішні впливи утворюють вектор Wj, де j = 1÷ m. До зовнішніх впливів треба 
віднести: законодавче та юридичне забезпечення, конкурентоспроможність продукції 
підприємства, стан ринку праці, надійність поставок ресурсів та замовлень продукції, стан 
екології регіону, характеристика соціально0політичного середовища регіону, надійність 
банківської підтримки тощо. 

Внутрішні впливи утворюють вектор Vi, де і = 1÷ n. До внутрішніх впливів треба 
віднести: фінансовий стан підприємства. рівень технічного та технологічного забезпечення, 
кадровий потенціал. Якість стратегічного та оперативного планування, 
соціально0психологічний клімат підприємства тощо. 

Керуючі впливи утворюють вектор Ul, де l =1÷ k. Керуючі впливи - це реалізовані 
управлінські рішення (УР), які компенсують внутрішні і зовнішні збурення,забезпечуючи стале 
функціонування інвестиційного процесу. Управлінські впливи формуються на базі 
управлінських рішень, розроблених у відповідності до завдань або цілей. 

Показники функціонування інвестиційного процесу утворюють вектор Pq, де q =1÷ b. 
Це такі результуючі показники як рівень фінансового забезпечення, ритмічність інвестування, 
ступінь використання отриманих ресурсів, оцінки проміжних результатів, ступінь ризику і 
безпека процесу. В умовах сталості інвестиційного процесу дані показники називають 
нормативними або плановими показниками (Pn

q). Але під впливом внутрішніх і зовнішніх 
збурень результуючі показники стану процесу змінюються, що свідчить про небажані зміни у 
функціонуванні процесу. У такій ситуації треба оцінити рівень безпеки інноваційного процесу. 

Безпека інноваційного процесу включає різні її види: фінансову, юридичну, 
міжнародно-правову, екологічну, технічну, технологічну, кадрову, соціально-психологічну 
тощо. 

Можливі зв’язки між вхідними впливами на процес та результатами таких впливів на 
виході можна показати на параметричній схемі (рис. 1).  

Під впливом внутрішніх і зовнішніх збурень спостерігається відхилення результуючих 
показників (Pq) від їх нормативних значень (Pn

q): 
 

Δq = Pn
q – Pq , 
 

де Δq – вектор похибок управління. 
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Рис. 1. Параметрична схема інвестиційного процесу 
 

Поява таких відхилень свідчить про необхідність використання нових керуючих 
впливів, завдяки яким вектор похибок прийме нульові значення (Δq = 0). 

Поточні результуючі показники визначаються як функція трьох змінних: 
 

Pq = f1(Vi, Wj, Ul). 
 

Модель формування управлінських рішень (УР) та керуючих впливів (КВ) представлена 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Схема формування УР и КВ 
 

Ця модель базується на таких процедурах: 
 формулювання цілі – нормативні показники; 
 визначення характеристик процесу; 
 порівняння результуючих та нормативных показників; 
 визначення стану процесу; 
 разробка альтернативних варіантів УР; 
 вибір критеріїв; 
 визначення і оцінка ризиків; 
 вибір кращих УР; 
 формування інструментів впливу; 
 формування КВ. 
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С 50-х аж до 90-х рр. XX ст. Євроінтеграційні процеси розвивалися майже виключно у 

економічному ракурсі відносно збалансованого, переважно взаємовигідного і все більш 
глибокого поєднання народногосподарських потенціалів поступово зростаючого числа країн 
Західної Європи з домінуючою метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на 
глобальному ринку. Однак, на тлі розвалу СРСР та краху європейської частини світової 
системи соціалізму в цих процесах значну роль стали відігравати також і політичні мотиви, 
пов’язані, по-перше, з намаганням створити на європейському континенті з’єднану 
супердержаву та, по-друге, з втягуванням у них колишніх соцкраїн Центральної Європи і навіть 
пострадянських республік, для мешканців котрих участь в євроінтеграції вважалась “манною 
небесною”, у тому числі в середовищі багатьох непередбачливих українських економістів, 
перелічити публікації яких просто фізично не вдається, але можна вказати лише гранично 
обмежений (у рамках даних тез) їхній список щодо цієї проблематики [1-4]. 

Хоча євроінтеграція набула величезних масштабів (зараз Євросоюз (ЄС) охоплює 28 
держав, а єврозона – 19 країн), проте у цьому процесі виникли відчутні кризові явища досить 
болючого характеру. Останні зумовлені, за нашим переконанням, насамперед двома 
природними та системними обставинами, на які поки що не звертають потрібної уваги: 1) закон 
нерівномірності економічного розвитку (в контексті наявної спекулятивно-олігархічної 
глобалізації) призвів до переміщення “фабрики світу” з Заходу на Схід і Південь планети, 
передусім, у Китай, зокрема, суттєво зменшивши індустріальні позиції ЄС у світовому 
господарстві; 2) в ЄС (з його єдиним ринком товарів, робочої сили та капіталу) опинилися 
країни з помітно розбіжними кліматичними умовами, кардинально різними традиціями народів 
і практично несумісними (зрозуміло, в межах даного єдиного ринку ресурсів і продуктів) 
рівнями конкурентоздатності своїх національних господарств, у результаті чого руйнівні хвилі 
глобальної депресії 2007-2015 рр. мали для них неоднаково тяжкі наслідки. 

У складі ЄС, на наш погляд, можна відокремити три групи країн (за їхніми 
кліматичними умовами): а) ті, що розташовані поблизу Гольфстриму і мають яскраво 
виражений помірно морський клімат з незначними перепадами літніх та зимових температур, 
котрі зимою дуже рідко є від’ємними та породжують значну економію на утепленні та 
опаленні, у тому числі виробничих і офісних приміщень; б) ті, які відносяться до 
средеземноморських субтропіків і страждають від високих літніх температур, детермінуючи, з 
одного боку, славнозвісну фієсту, що об’єктивно знижує тривалість та інтенсивність праці, а, з 
іншого - додаткові питомі витрати на сучасне кондиціонування трудових процесів, відповідно 
здорожчуючи їх; в) ті, котрі знаходяться у Центральній Європі, де (навіть без врахування 
особливостей гірської поясності) відчутним є вплив різко континентального клімату Східної 
Європи з її від’ємними зимовими температурами, які зумовлюють додаткові питомі витрати на 
утеплення та опалення (протягом приблизно півріччя), адекватно підвищуючи собівартість 
усякої місцевої продукції та знижуючи її конкурентоспроможність за ціною (особливо, в рамках 
єдиного митного простору і спільної валюти). Звідси, найбільш наочно євроінтеграційна пастка 
фіксується у плачевній та принизливій економічній долі тих держав єврозони, котрі належать 
до двох останніх груп країн-учасниць ЄС і котрі переживають (порівняно з державами першої 
групи країн-членів ЄС) найтяжкі наслідки рецесійної смуги 2007-2015 рр. 

Коли розпочалась остання (повштовхом для якої стала глибока і широкомасштабна 
іпотечна криза 2007 року в США), тоді у країнах-учасницях ЄС, як і в інших державах майже 
усього світу, застосували відомі неокейнсіанські заходи, по-перше, стимулюючої фіскальної 
політики (зниження податків і одночасного збільшення бюджетних видатків) для спонукання 
приватного бізнесу і підтримання сукупного попиту, а, по-друге, монетарного курсу “дешевих” 
грошей (зменшення центральними банками (ЦБ) норм обов’язкових резервів комерційних 
банків (КБ), небувалого зниження облікової ставки відсотка, за котрими ЦБ кредитує КБ, і 



Секційні доповіді 

 

 54

безпрецедентного зростання купівлі з боку ЦБ державних боргових паперів) для наповнення 
ринку ліквідністю та для здешевлення позик підприємців і населення. Втім, з одного боку, 
перелічені заходи (хоча і запобігли катастрофічному поглибленню занепада загальної 
економіки ЄС, однак не змогли надати достатнього імпульсу для її стійкої позитивної динаміки 
на тлі успішного суперництва з нею господарств країн Сходу і Півдня Землі, де спостерігався 
(як і раніше) випереджаючий розвиток, а, з іншого боку, стимулююча фіскальна політика 
викликала надшвидке зростання дефіциту бюджетів і суверенних боргів держав-учасниць ЄС, 
особливо, так званих переферійних країн-членів, у багатьох з котрих обсяги державних 
запозичень суттєво перевисили розмір їхніх ВВП. 

З огляду на зазначене, керівні структури ЄС стали на шлях поступового відходу від 
дефіцитного (за своїм характером) стимулюючого напрямку фіскальної політики, 
рекомендуючи та навіть нав’язуючи своїм державам-учасницям як підвищення податків, так і 
скорочення бюджетних видатків, тобто змушуючи до переходу на її стримувальний фіскальний 
курс з метою зменшення дефіциту їхніх бюджетів та гігантських держборгів. У силу 
останнього, вихід з депресивної смуги різко уповільнився, особливо, в субтропічній зоні ЄС, 
тим більш, що попередній підрив тут промисловості та сільского господарства доповнився 
звуженням такої провідної галузі цієї території, як туризм, внаслідок кризового зменшення 
доходів потенційних турістів, які стали масово відмовлятися від туристичного відпочинку, у 
тому числі в даному регіоні традиційно поширених мандрівок іноземців. Проте, політика 
“дешевих” грошей була збережена. Наприклад, восени 2014 р. Європейський центральний банк 
(ЄЦБ) знизив свою облікову ставку до 0,05 % річних, а в березні 2015 р. ввів у дію черговий 
раунд кількісного пом’якшення, згідно з котрим запланував до вересня 2016 р. викупити 
державних боргових паперів країн-членів ЄС на загальну суму у 1,14 трлн євро (приблизно по 
60 млрд євро щомісячно за ці півтора року).  

Таким чином, в ЄС доцільний антидепресивний монетарний курс почав прямо і наочно 
антагонізувати з дестимулюючою фіскальною політикою. Ясно, що стримувальний фіскальний 
курс не лише кричуще суперечить кейнсіанським теоретичним засадам антикризової політики 
(відповідно протидіючи можливості виходу з хронічної рецесії), але й породжує значне 
соціальне напруження та зростаючий супротив людей. Найсильніше це проявляється у країнах 
субтропічної зони ЄС: у Кіпрі (з його офшорами), котрий ще навесні 2013 р. болючо відчув 
тяжкі наслідки скандального дефолту; у Греції, держборг якої майже досяг 315 млрд євро (біля 
180 % до ВВП); в Іспанії, держборг котрої (особливо, у частині позик органів регіональної 
влади) опинився більшим 1 трлн євро; в Італії, де держборг перепнув планку у 2 трлн євро; у 
Португалії, держборг якої також перевищує ВВП. В Ірландії держборг становить приблизно 300 
% до ВВП. Навіть у Франції та Німеччині розміри державної заборгованості наблизилися до 
обсягів ВВП. 

Пастка, в яку попали, насамперед, переферійні держави-учасниці ЄС, на нашу думку, 
пояснюється не тільки тим, що Захід, у цілому, і ЄС, зокрема, значно деіндустріалізувалися 
внаслідок прискореної індустріалізації Сходу і Півдня планети, котрі відвоювали у 
конкурентній боротьбі статус “фабрики світу”, перетягнувши на себе відповідні робочі місця і 
адекватні їм прибутки, але й тим, що субтропічні та центральноєвропейскі країни-члени ЄС 
деіндустріалізувалися пришвидчено в межах усього Євросоюзу і, передусім, у співставленні з 
його північно-західними лідерами (наприклад, порівняно з Бельгією, Люксимбургом, 
Нідерландами, Німеччиною, Фінляндією і навіть південно-західною Францією, якщо брати до 
уваги лише учасниць єврозони). Такі члени єврозони, як Австрія, Латвія, Литва, Словенія, 
Словаччина та Естонія, деіндустріалізувалися дещо повільніше, ніж її аутсайдери (у сенсі 
найгірших темпів господарського оздоровлення), за нашими міркуваннями, завдяки тому, що 
мали порівняно з останніми певні конкурентні переваги на євросоюзному ринку, зумовлені 
головним чином співставно нижчіми витратами на дешеві національні трудові ресурси 
відносно середніх зарплат у державах-лідерах ЄС. Щодо країн-учасниць ЄС, котрі не входять 
до єврозони, то (за винятком Болгарії та Румунії, внутрішні ринки яких відразу захопили більш 
досвідчені держави-члени ЄС, зруйнувавши економіку перших, особливо, на Ґрунті недосяжних 
для болгарської та румунської продукції техрегламентів і санітарних норм ЄС) більш-менш 
вміло користувалися девальвацією своїх національних валют для захисту свого вітчизняного 
виробництва і для проникнення на ринки інших країн ЄС. 
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Щоб вибратися із стисло описаної пастки, , як нам видається, ЄС повинен вирішити 
наступну надважку дилему сучасності та недалекого майбутнього: 

 зробити решучі комплексні кроки на шляху подальшої економіко-політичної 
євроінтеграції, кінцевим підсумком котрої стане створення на базі ЄС конфедеративної 
або навіть федеративної супердержави з консолідованими не лише банківською, але й 
податково-видатковою системами, включаючи відому централізацію усієї бюджетної 
політики, у тому числі конструювання так званого фіскального федералізму, коли 
передові регіони (теперішні країни-лідери ЄС) цієї можливої супердержави (її 
потенційні регіони-донари за рахунок своїх більших податкових надходжень) через 
мобілізацію останніх в об’єднаний конфедеративний чи федеративний бюджет 
безкоштовно (у вигляді субвенцій) фінансують дотаційні регіони (нинішні держави-
аутсайдери ЄС) заради їхнього виведення зі стану депресивних. Добре відомо, що 
фіскальний федералізм існує (хоча і в різних формах) в будь-якій державі. Втім, 
створити на основі ЄС подібну супердержаву буде вкрай важко, оскільки прийдеться 
подалати дуже складні та заплутані протиріччя багатобічних узгоджень, тим більш, що 
це об’єктивно потребує адекватну мінімізацію державного суверенітету сьогоднішніх 
країн-членів ЄС. 
 піти на певну реструктурізацію, однак не хронічно-непідйомних боргів аутсайдерів, а 
самого ЄС з врахуванням тих трьох груп його держав-членів, про які йшлося вище, для 
перебудовного очищення Євросоюзу від безнадійно депресивних країн-учасниць. Цей 
шлях означає відому багатоваріантну деінтеграцію, зокрема: або вихід із єврозони 
найслабкіших держав-членів, скоріше за все, у результаті їхнього глибокого і 
безальтернативного дефолту; або цілеспрямованого формування декількох спільних 
валют поряд з євро (причому, в зони спільних валют ефективно можуть увійти тільки 
країни с достатньо близькою конкурентоздатністю їхніх економік); або розпад ЄС на 
декілька окремих (нехай і більш-менш пов’язаних між собою певними механізмами 
співробітництва) угруповань держав зі своїми національними валютами та з відносно 
співпадаючим рівнем конкурентоспроможності їхніх національних господарств; або 
вибуття із ЄС тих країн-учасниць, населення і бізнес котрих у значній більшості 
повністю розчаруються у доцільності євроінтеграції для реалізації їхніх економічних 
інтересів; або, нарешті, певний синтез вказаних та інших непрогнозованих можливостей 
розвитку подій. 
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В умовах жорсткої конкуренції на сучасному ринку товарів та послуг роботодавці 

багатьох компаній зацікавлені в людях, які здатні нестандартно мислити, знаходити нові ідеї та 
підходи до управління. 

Коло питань, пов'язаних з розвитком креативного мислення, як складової професійного 
становлення фахівців знайшло своє відображення в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних 
вчених [1-5]. При цьому, залишається недостатньо освітленим сфера формування ефективного 
креативного персоналу. 

Креативність – це здатність генерації нового знання шляхом технологічно керованого 
розширення та трансформації бачення реальності як майбутнього, здатного системно 
організувати сьогодення [6]. 

Креативність, як і будь-яку якість характеру можна розвивати і стимулювати. У 
кожному з нас закладені потенційні можливості, які при науковому підході можна розкрити. 
Керівник повинен створювати умови для розвитку креативності на підприємстві шляхом 
формування креативного персоналу і залучення його в процес прийняття рішень.  

Креативний персонал – сукупність трудових ресурсів підприємства, які виробляють нові 
рішення, сприйнятливі до нових ідей, толерантні до дивацтв, володіють свободою вибору 
проблеми і зміни напряму досліджень, мають стимули для творчості та є необхідними для 
виконання функцій, досягнення цілей діяльності та перспективного розвитку підприємства [7]. 

В основі ефективного управління креативними командами лежить раціональне 
планування і розподіл завдань і ресурсів на базі формування робочих груп, свободи дій, 
мотивації, організаційної підтримки, взаємоповаги і права на помилку. 

З метою успішного розвитку креативності персоналу на різних етапах професійної 
підготовки необхідно регулярно застосовувати різноманітні методи генерації ідей та пошуку 
рішень, які поділяють на три класи: евристичні, функціонально-структурного дослідження 
об’єктів та комбіновані алгоритмічні. 

Евристичні методи ґрунтуються на принципі випадкового пошуку, серед яких найбільш 
популярними є всілякі різновиди мозкового штурму, метод фокальних об’єктів, синектика, 
метод запитань. 

Основна ідея мозкового штурму – колективний (оптимальна кількість 5-10 осіб) пошук 
ідей, як правило протягом 1,5 години група генерує близько сотні ідей. Головною умовою 
проведення мозкового штурму – поділ процесу формування ідей фахівцями різного профілю та 
критики ідей у часі. Метод фокальних об'єктів передбачає пошук нових ідей шляхом 
приєднання до заданої продукції (послуг) властивостей або ознак випадкових об’єктів.  

Метод запитань, базується на відповіді на перелік запитань, які можуть наштовхнути на 
цікаву ідею щодо створення або модифікації об’єкта.  

Синектичний метод на практиці передбачає присутність менеджера-інструктора, який 
виконує роль «споживача», висуває проблему, пояснює її суть, креативний персонал 
підприємства після нетривалої спільної наради пропонує варіант розв’язання проблеми. 
«Споживач» його аналізує, висловлюється щодо позитивних та негативних моментів, висуває 
пропозиції. Пропозиції висуваються доти, доки не буде знайдено прийнятне рішення.  

Слід зазначити, що евристичні методи не призначені для вирішення складних задач, які 
потребують проведення маркетингових досліджень, спеціальних знання щодо технічних, 
технологічних характеристик продукту. 

Функціонально-структурне дослідження об’єктів хоча містить менше можливостей для 
творчості, але охоплює досвід експертів, дозволяє систематизувати пошук та формалізувати 
ідеї, зокрема, включає метод написання сценаріїв, метод Дельфі, метод дерева цілей, метод 
морфологічного аналізу складних проблем. 

Складання сценарію вирішення проблем дозволяє у деталях та в часі відслідковувати 
послідовність дій, які мають бути виконані, допомагає з’ясувати та врахувати критичні й 
вузлові моменти, що можуть виникнути у процесі прийняття рішення. До функцій спеціалістів 
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при виконанні сценарію належать: консультаційна допомога провідним спеціалістам і 
керівникам підприємства, визначення закономірностей роботи системи, аналіз зовнішніх та 
внутрішніх чинників, створення інформаційної бази тощо [7]. 

Популярним методом експертної оцінки є метод «Дельфі», який передбачає початкове 
винесення експертами своїх суджень із подальшим багатоетапним їх коригуванням на базі 
ознайомлення кожного експерта з іншими експертними оцінками до тих пір, поки варіативна 
величина розкиду оцінок не буде знаходитися в рамках встановленого інтервалу.  

Основна ідея побудови «дерева цілей» – структуризація цілей з вертикальною та 
горизонтальною координацією. Горизонтальна координація забезпечує ефективне 
використання виробничого потенціалу, вертикальна використовується для узгодження 
напрямків діяльності з урахуванням конкурентних переваг. 

Метод морфологічного аналізу базується на систематичному пошуку найбільшого числа 
можливих варіантів вирішення поставленої проблеми шляхом комбінування основних 
структурних елементів. При цьому проблема може розбиватися на частини різними способами і 
розглядатися в різних аспектах. 

Клас комбінованих алгоритмічних методів є системним і цілеспрямованим, ґрунтується 
на стратегії логічного пошуку.  

Системний пошук призначений для систематичного дослідження об’єкта. Стратегія 
пошуку вирішення проблеми заснована на складанні матриці за ознаками досліджуваного 
об’єкта.  

Системні методи відрізняються лише реалізацією дослідження структур і функцій 
об’єктів і відносяться до методів математичного аналізу. 

До класу комбінованих алгоритмічних методів належать: теорія вирішення 
винахідницьких задач, комплексний метод пошуку рішень технічних проблем, 
фундаментальний метод проектування, еволюційна інженерія, нейролінгвістичне 
програмування.  

В цілому, вирішення поставленої перед персоналом задачі залежить від характеру 
завдання, ступеня повноти і достовірності вихідної інформації. Ефективна робота креативного 
персоналу передбачає інтегральну роботу менеджерів та створених робочих груп, які здатні 
виконати поставлені завдання із застосуванням різноманітних методів генерації нових ідей. У 
процесі вирішення завдань проявляється взаємозв’язок раціонального та ірраціонального. 
Використання раціонального підходу до вирішення проблеми передбачає планування та 
розподіл завдань, складання програми рішень, водночас, накопичується необхідний матеріал 
для вирішення нестандартних задач. Розробка на підприємствах комплексного розвитку 
креативності персоналу потребує застосування підходів з урахуванням специфіки професійної 
діяльності, системного розвитку креативності на основі створення сприятливого середовища, 
розвитку креативності як професійної компетентності співробітників.  
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Для забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції кожне промислове 
підприємство повинно здійснювати інноваційну діяльність, тобто діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1]. 

На сьогоднішній день між вченими тривають суперечки щодо визначення змісту поняття 
«інноваційна діяльність» та «інноваційний процес» та їх складових. 

Ковтуненко К. В. [2] вважає, що «інноваційною діяльністю може бути як інноваційний 
процес, так і його окремі етапи або їх певна комбінація» [2], тобто «інноваційна діяльність може 
включати як повний інноваційний процес так і його окремі етапи або їх певну комбінацію» [2]. 

Йохна М.А., Стадник В.В. [3] вважають, що «інноваційна діяльність та інноваційний 
процес за своїм змістом дещо різняться. Інноваційний процес є ширшим поняттям, ніж 
інноваційна діяльність. Він охоплює всі стадії створення новинки» [3] щодо інноваційної 
діяльності то вона «полягає в діях людей, спрямованих на створення чи впровадження інновації 
на певній стадії інноваційного процесу» [3]. 

На думку автора інноваційна діяльність може дорівнювати інноваційному процесу, якщо 
на підприємстві відбувається один інноваційний процес, а якщо їх відбувається декілька, то 
тоді інноваційна діяльність включає в себе декілька інноваційних процесів та є більш ширшим 
поняттям. Отже, комплекс дій які відбуваються на підприємстві за послідовними етапами та 
спрямовані на створення інновації називають інноваційним процесом [4]. Таке тлумачення 
понять «інноваційна діяльність» та «інноваційний процес» можливо використовувати на 
мікрорівні, тобто у розрізі одного підприємства, що створює, виробляє та реалізує інновації. 

Інноваційний процес на підприємстві відбувається за послідовними етапами, які в свою 
чергу поділяються на стадії.  

Класичний варіант моделі інноваційного процесу надають науковці Йохна М.А., 
Стадник В.В., Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. [3, 5], який передбачає три 
основних послідовних етапу інноваційного процесу: «наука – техніка (технологія) – 
виробництво» [3, 5], а кожен з цих етапів поділяють на стадії:  

 наука: фундаментальні і прикладні дослідження;  
 техніка (технологія): дослідно-конструкторські та проектно-конструкторські роботи; 
 виробництво: дослідження ринку, конструювання, ринкове планування, дослідне 
виробництво, ринкове випробування [3, 5]. 

Аналіз наукових джерел [3, 5, 6-14] дозволив виділити наступні етапи та стадії 
інноваційного процесу, а також результат що очікується на підприємстві після їх завершення 
(рис. 1).  

Слід зазначити, що запропонована на рис. 1 структура інноваційного процесу передбачає 
що промислове підприємство є інноваційно-активним та самостійно створює, виробляє та 
реалізує інновацію, тобто здійснює повний інноваційний цикл.  

У разі придбання промисловим підприємством інновації структура інноваційного 
процесу змінюється, залежно від того на якій стадії відбулося її придбання. 

Також, структура інноваційного процесу може залежати від масштабів підприємства, тобто 
від його розміру. Наприклад, на великому підприємстві (від 250 і більше працюючих), 
можуть відбуватися всі стадії інноваційного процесу, а на середніх та малих підприємствах 
(від 50 до 249 працюючих та від 10 до 49 працюючих відповідно) структура інноваційного 
процесу буде залежати від багатьох факторів. 
 
 



 

 

 
 

Рис. 1. Структура повного інноваційного процесу (джерело: розроблено автором на основі 3, 5, 6-14) 

Комерціалізація інновації 
(дослідження ринків збуту, розробка маркетингових 

програм, організація продажу нового продукту, оцінювання 
економічної ефективності) 

Технологічні роботи (промислове виробництво) 
Початкове серійне виробництво, масове виробництво ЕТ

А
П

И
 ІН

Н
О

ВА
Ц

ІЙ
Н

О
ГО

 П
РО

Ц
ЕС

У
 

Фундаментальні дослідження  
(зародження ідеї інновації, обґрунтування необхідності 

інновації, оцінка ефективності інновації) 

 Прикладні дослідження 
(розробка способу виробництва, засобів механізації й 

автоматизації виробництва, систем і методів контролю за якістю 
нового продукту) 

Дослідно-конструкторські роботи 
(технічне і робоче проектування, виготовлення макету 

нового продукту, коригування та доробка технологічної 
документації, розробка стандартів, технічних умов) 

 Експериментальні роботи 
(виготовлення та випробування дослідних зразків) 

Дифузія інновації  
(розповсюдження нового продукту, формування нових вимог до нового 

продукту, удосконалення інновацій, модернізація виробництва, 
обґрунтування доцільності продажу ліцензії на випуск нового продукту 

іншим підприємствам, юридичний супровід)  

Продаж ліцензії, 
консалтингові та 

інжинірингові 
послуги 

НАУКОВИЙ ЕТАП 
(створення 

інновації) 

ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП 
(виробництво 

інновації) 

КОМЕРЦІЙНИЙ 
ЕТАП 

(реалізація 

Інноваційний 
проект, патенти 

Макет нового 
продукту 

Реклама, PR  

С
ТА

Д
ІЇ

 ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
О

ГО
 П

РО
Ц

ЕС
У

 Технічна 
документація  

Дослідний 
зразок нового 

Новий продукт  

 Р
ЕЗ

У
Л

ЬТ
А

Т,
 Щ

О
 О

Ч
ІК

У
Є

ТЬ
С

Я
 П

ІД
П

РИ
Є

М
С

ТВ
О

М
 



Секційні доповіді 

 

 60

Література 
1. Закoн Укpаїни «Пpo іннoваційну діяльність» від 4 липня 2002 poку № 40–IV 

[Eлeктpoнний peсуpс] // ВВP. – 2002. – № 36. – 266 с. – Peжим дoступу: 
http://zakon.rada.gov.ua  

2. Ковтуненко К.В. Інноваційний процес та інноваційна діяльність як рушійна 
сила формування інтелектуального капіталу промислового підприємства 
[Електронний ресурс] / К.В. Ковтуненко // Економіка. Управління. Інновації: 
електрон. наук. фах. вид. – №1 (9). – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 
Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2013_1/pdf/13kkvkpp.pdf 

3. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної 
діяльності. Навчальний посібник. Київ: Видавничий центр "Академія". – 2005.– 
400 с. 

4. Варчук О. А. Формування інноваційних витрат промислових підприємств за 
стадіями інноваційного процесу та їх контролювання / О. А. Варчук // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 4/1. – С. 30-34. 

5. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: 
теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 448 с. 

6. П. С. Харів. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка 
інноваційних процесів. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2003. – 326 с. 

7. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник / Л.І. Федулова – К.: Либідь, 
2006. – 480 с. 

8. Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : Ч45 
монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210с. ISBN 
978-966-405-267-9 

1. 9 Глухова С.В. Дослідження сутності та взаємозв'язку понять "інноваційна 
діяльність" та "інноваційний процес" / С. В. Глухова // Вісн. Сум. держ. ун-ту. 
Сер. Економіка. – 2010. – № 1. – С. 184-188. 

9. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб. 
для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 148 с. 

10. Kоvtunenkо K.V. Innovative process stages as the basis of an industrial enterprise’s 
innovative activity / К.В. Ковтуненко // Праці Одеського політехнічного 
університету: Науковий та науково-виробничий збірник. – Одеса, 2013. – Вип. 
2(41). – С.331-335. 

11. Мігун П. А. Теоретичні аспекти планування інноваційної діяльності на 
підприємстві [Електронний ресурс] / Електронне наукове фахове видання 
"Ефективна економіка" // 2013. – № 12. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2628 

12. Мельник І.Ю., Бояринова К.О. Інноваційний процес: наукові підходи та 
проблеми реалізації [Електронний ресурс] / Актуальні проблеми економіки та 
управління Збірник наукових праць молодих вчених // Режим доступу: 
http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-14.pdf 

13. Косцик Р. С. Етапи процесу комерціалізації інноваційної продукції 
промислових підприємств / Р. С. Косцик // Вісник Сумського державного 
університету. Сер. : Економіка . – 2012. – № 4. – С. 150-154. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSU_ekon_2012_4_22.pdf 

 



II Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 7 - 11 вересня 2015 року 61

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 
 

Н.І. Волкова, к.е.н., доцент 
 

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса, Україна 

 
У теперішній час немає однозначного визначення економічних реформ, що значно 

перешкоджає вирішенню як наукових, так і практичних завдань, пов’язаних з проведенням 
економічних перетворень в Україні. При визначенні змісту економічних реформ ми виходимо з 
того, що вони представляють собою суттєві перетворення національної економіки та її 
складових з метою покращення якості життя людей. Із даного визначення констатуємо, що, по-
перше, проведення економічних реформ не самоціль, а лише засіб вирішення багатогранних 
соціально-економічних задач, включно і екологічні. Тому економічні реформи повинні бути в 
кінцевому плані обов’язково соціально орієнтованими. По-друге, під реформами слід розуміти 
не всякі зміни, а тільки ті, які забезпечують ефективність національної економіки чи її 
складових. По-третє, проведення реформ потребує перш за все чіткого визначення системи 
цілей і находження раціональних способів їх досягнення. Ефективність національної економіки 
є головним орієнтиром економічних реформ. Для цього необхідно послабити політичний тиск 
на економічне мислення та реформи, і як можна скоріше замінити ідеологічний підхід на 
прагматичний. 

При розробці проектів економічних реформ необхідно, на наш погляд, дотримуватися 
ряду орієнтирів. Перш за все слід забезпечити комплексний підхід, який передбачає 
перетворення двох основних частин національної економіки, а саме, перетворення як 
економічних відносин, так і продуктивних сил, основних галузей та виробництв. При цьому 
слід збалансувати перетворення у всіх сферах і ланках національної економіки, на всіх її рівнях, 
а не тільки реформувати окремі елементи економічної системи. 

Разом з тим, при реформуванні економіки потрібен акцент на розвиток виробничої 
сфери з опорою на власні сили. Не можна розраховувати на реформи, успіх яких залежить від 
зарубіжної гуманітарної, грошової та іншої допомоги. Що стосується рівнів реформування, то 
доцільно важіль перетворень перенести з державного рівня на регіональний, а також на рівень 
підприємств і організацій. 

Особлива увага повинна бути направлена на створення нової рушійної сили 
національної економіки. Найбільш ефективною є конструкція, в основу якої покладене 
ефективне підприємництво. Його організація сьогодні – головне, корінне питання економічних 
реформ. В основу розвитку підприємництва слід покласти приватну та змішану власність на 
базі нового будівництва, розмороження незавершених об’єктів та залучення інвестицій. Це не 
виключає розвиток підприємництва на базі ефективної організації і розміщення виробництва 
корисної продукції і послуг на діючих підприємствах незалежно від форм власності. 

Розвитку підприємництва може бути в певній мірі сприяти раціонально організована 
приватизація. На жаль, сьогодні зустрічаються помилки, які викликані перебільшенням 
можливостей і ефективністю приватизації, зведенням її до роздержавлення підприємств, 
ігноруванням інтересів і прав робітників об’єктів, що приватизуються. Між тим, ефект від 
функціонування діючих підприємств може бути набагато більшим, ніж при орієнтації на 
розвиток підприємництва шляхом поділу діючих державних і муніципальних підприємств. 

Відомо, що в економіці завжди функціонують три групи діючих суб’єктів 
господарювання: домашні господарства, фірми і держава, при цьому, кожен з перших двох 
намагається покращити своє положення, а останній існує тільки для задоволення конкретних 
груп фірм, чи конкретних домашніх господарств, чи всіх домашніх господарств.  

Існує три механізми координації економічної діяльності: а) за допомогою фірми; б) за 
допомогою ринку; в) за допомогою держави. Перші два механізми координації є основними, а 
третій реально використовується в змішаній економіці тільки у тих випадках, коли першій і 
другий не справляються з ефективним вирішенням економічних проблем. Тому метою всіх 
економічних реформ є створення умов для кращої координації економічної діяльності чи за 
допомогою фірм, чи за допомогою ринку, а границями втручання держави (у вигляді 
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економічних реформ) є більш успішне вирішення ним тих же економічних проблем, які 
намагаються вирішити фірми та ринковий механізм.  

Питання реформування економіки слід вирішувати на науковій основі згідно із 
сукупністю принципів. Серед них основними є: багатогранність форм товарного обміну, висока 
ступінь свободи обміну; еквівалентність товарообміну; збалансованість платоспроможного 
попиту і пропозиції, а також товарної і грошової маси; розвиток ринкової інфраструктури та ін. 
Додержання цих принципів має важливе значення для ефективного функціонування ринку. 
Особливо це стосується принципу еквівалентності товарообміну, який в умовах ринкової 
економіки має навіть більшу силу, ніж закон. 

З певною мірою умовності весь процес проектування економічних реформ можна 
представити у вигляді наступних послідовних дій: 

 проведення комплексного аналізу стану економіки, тобто всебічний огляд системи, 
що трансформується на стадії проектування реформ і ув’язка запланованих мір між 
собою; 

 Формування і обґрунтування сукупності цілей (економічних, соціальних, 
екологічних та ін.), які бажано досягти в результаті здійснення економічних 
реформ, а також уточнення можливостей їх досягнення; 

 облік особливостей країни: а) природно-кліматичних умов; б) традицій і 
менталітету населення; в) геополітичного і геоекономічного положення; г) існуючої 
структури виробництва та ін.; 

 розробка і оцінка варіантів економічних реформ і вибір найкращого з них за умов 
максимальної результативності і ступеня досягнення поставлених цілей; 

 розробка системи ефективного захисту населення від наслідків можливого 
негативного впливу в процесі реформування; 

 проведення роботи по соціально-психологічному, правовому, кадровому, 
організаційному, технічному, інформаційному та ін. забезпеченню реформ. 
Бажаний системний підхід з методикою оцінки фактичної ефективності реформ; 

 розробка механізму, який забезпечить практичну реалізацію економічних реформ, 
включно сукупність адміністративно-правових, економічних, соціально-
психологічних заходів; 

 відповідальність суб’єктів трансформації економіки перед суспільством за 
результатами реформ. 

Кінцевим критерієм реформ повинні бути показники, які характеризують покращення 
якості життя, підвищення рівня життя та збільшення тривалості життя. Економічним критерієм 
є приріст національної продуктивності праці. 

Розробка та проведення економічних реформ повинна спиратися на науковий 
фундамент – теорію економічних реформ, тобто систему наукових положень, зв’язаних із 
тлумаченням, прогнозуванням, обґрунтуванням, здійсненням, супроводом та регулюванням 
економічних перетворень в суспільстві.  

На жаль, сьогодні така цілісна теорія економічних реформ відсутня. В результаті 
реформи доопрацьовуються, перероблюються, повторюють відомі помилки і здійснюють нові, 
що досить дорого обходиться країні. Тому одна з першочергових задач економічної науки – 
розробка цілісної теорії економічних реформ. 

Знання принципів і закономірностей трансформаційних процесів – залог успіху реформ, 
які проводяться.  
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Промисловість є однією з провідних галузей економіки, що утворює фундамент 

науково-технологічного, економічного і соціального розвитку суспільства. Так, за даними II 
кварталу 2014 року промисловість України формувала 22,1% вітчизняного ВВП, в 
аналогічному періоді 2013 року - 22,9%. В товарній структурі зовнішньої торгівлі України в 
2013 році продукція промисловості склала 83,1% загального обсягу експорту та забезпечувала 
більше 40% валютних надходжень до країни [1]. У промисловому секторі економіки зайнято 
близько 25% загальної кількості працюючих по Україні, незважаючи на те, що в останні роки 
утримується стійка тенденція до скорочення чисельності працюючих у сфері промислового 
виробництва. Отже, динаміка промислового виробництва та його структуроформуючих 
галузей, які здебільшого обумовлюють ВВП, є одним з ключових індикаторів економічного 
розвитку країни, а тенденції розвитку промислового сектору здебільшого визначають тенденції 
розвитку національної економіки. 

Розвиток – це тривалий процес, оцінювати який недоцільно в короткостроковому 
періоді, та лише аналіз за тривалий період дозволяє визначити результати розвитку, виявити 
періоди криз та підйомів. Проте, проблемою статистичного аналізу за даними Державної 
служби статистики є важкість порівняння даних у тривалому періоді. Так, щоквартальні та 
щорічні статистичні звіти (як комплексні, так й тематичні) звичайно наводять порівняння 
показників звітного та попереднього періодів, а ключовим статистичним показником у таких 
дослідженнях є ланцюгові індекси динаміки. Звісно, події 2014 року негативно віддзеркалились 
на всіх макроекономічних показниках, та призвели до порушення позитивних тенденцій 
розвитку, що встановились у попередні роки в одних галузях промислового виробництва, та 
укріпленні раніш встановлених негативних тенденцій в інших. Тому, в подальшому 
акцентовано увагу на визначенні результатів розвитку промислового сектору за період з 2004 
по 2014 роки та впливу на нього змін за 2014 рік. 

Вибір 2004 року як базового року для порівняння обумовлено не тільки десятилітнім 
періодом, але й тим, що в 2004 році спостерігались найвищі темпи зростання ВВП та обсягів 
промислового виробництва країни в періоді 2000-2014. Так, найбільші темпи зростання ВВП 
України спостерігалися в 2004, 2006 та 2007 роках, найбільше падіння спостерігалося у 2009 
році, у період з 2010 по 2015 найбільший темп зростання ВВП був у 2011 році, в 2012 
уповільнення зростання, в 2013 – відсутність будь-якої динаміки та втрата 6,8% ВВП за 
підсумками 2014 року. Проте, дякуючи досить високим темпам зростання ВВП у «кращі роки» 
в цілому за 10 років його динаміка залишилась позитивною, та склала 106,8%. 

Гірша ситуація спостерігається у промисловому секторі економіки, який за 
методологією статистичних досліджень з 2010 року представлено трьома підсекторами: 1) 
добувна промисловість та розроблення кар’єрів; 2) переробна промисловість; 3) постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря [1]. Найбільші темпи зростання обсягів 
промислового виробництва спостерігались у 2004 та 2010 роках з 12% та 11% приросту 
відповідно, найбільш кризовими виявились 2009 та 2014 роки з падінням на 20,9% та 10,7% 
відповідно. За даними січня-лютого 2015 року падіння обсягів виробництва порівняно з 
аналогічним періодом 2014 склало 21,7%. Отже, загальне зниження обсягів промислової 
продукції за 10 років склало вже 13,2% та ця тенденція укріплюється.  

Обсяги виробництва у всіх трьох ключових підсекторах зазнали падіння в 2014 році. 
Найбільше – у добувній промисловості: падіння вперше за період з 2010 року - на 13,8% 
порівняно з 2013 роком. Обсяги виробництва у переробній промисловості скорочувались ще з 
2012 року, в 2014 скорочення склало 10,1% порівняно з 2013 р. Найменшого падіння у 2014 
році зазнали обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 6,6%. В 
підсумку за 10 років лише ця сфера демонструє позитивну динаміку – зростання на 8,1% 
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порівняно з 2004 роком. Добувна ж та переробна промисловість у порівнянні з 2004 роком 
втратили 13,1% та 15,1% обсягів виробництва відповідно, а з врахуванням показників початку 
2015 року – 36,2% та 32,5% відповідно. 

Серед секторів промислового виробництва провідна роль належить переробній 
промисловості, проте починаючи з 2004 року її частка в промисловому виробництві незмінно 
знижується. Так, в 2004 році вона становила 76,4%, в 2014 році - 68,5%. Як свідчать дані 
структурного аналізу обсягів промислового виробництва в структурі переробної промисловості 
протягом останніх 10 років чітко визначаються три домінантні підгалузі: 1) Металургійне 
виробництво.  

Структура та динаміка розвитку промислового комплексу України за періоди 2013-2014 
та 2004-2014 роки наведено на рисунку 1. Як видно, спад промислового виробництва за 10 
років склав 13,2%, по переробній промисловості -15,1%.  

 

 
 

Рис. 1. Показники розвитку промислового сектору економіки України за 2004-2014 рр. 
(складено за даними ДССУ [1] та результатами власних розрахунків) 

 
Серед домінантних галузей переробної промисловості розвиток демонструє лише 

харчова промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів) з 
індексом 127,3% за десятирічний період. Дві інші домінантні галузі – металургія та 
машинобудування внаслідок кризових явищ останнього періоду демонструють значний спад: 
так в металургійному виробництві він склав 15% за період 2013-2014 та 32% за період 2004-
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2014 рр., в машинобудуванні ситуація у 2013-2014 була ще гіршою – втрата 21,3% обсягу, 
проте загалом у періоді 2004-2014 рр. спад склав лише 5,2%.  

У динаміці за 2004-2014 роки ще гірша ситуація склалася у хімічній промисловості, де 
спад склав 16,7%, текстильній промисловості з індексом 62,8%, та виробництві коксу, обсяги 
якого за 10 років скоротились втричі.  

Незважаючи на спад у 2013-2014 році позитивну динаміку розвитку в підсумку за 
десятилітній період демонструють целюлозно-паперове виробництво та поліграфія (загальний 
індекс зростання 113,1% попри спад у 2013-2014 році на 7,5%), виробництво пластмасових 
виробів, що, на відміну від гумових, за 10 років зросло в 1,5 рази.  

Наряду з харчовою промисловістю в 2013-2014 роках «втрималися» такі підгалузі 
переробної промисловості, як оброблення деревини та фармацевтичне виробництво. До того ж, 
останнє демонструє найбільші темпи зростання за період 2004-2014 роки та є єдиним видом 
промислового виробництва, обсяги якого щорічно зростали протягом всього аналізованого 
періоду. Проте, навіть при таких темпах зростання частка фармацевтичного виробництва у 
промисловому на кінець 2013 складала лише 0,9%, а у структурі переробної промисловості 
лише 1,46%. 

Виявлені кризові явища у домінантних галузях не тільки переробної промисловості, але 
й всього промислового комплексу, безперечно віддзеркаляться на погіршенні всіх ключових 
показників економічного розвитку країни. Адже, у попередні роки саме ці галузі були 
основними експортоорієнтованими у вітчизняній економіці. Так, у 2013 році продукція 
металургійного виробництва складала 27,7% загального обсягу експорту України, хімічної 
промисловості – 19,8%, машинобудування – 16,8%, харчової промисловості – 11,1%.  

Машинобудівний комплекс України є однією з найбільш важливих галузей 
промисловості, яка забезпечує технічне оснащення, комплексну механізацію та автоматизацію 
процесів виробництва. Саме сектор машинобудування є основним компонентом переробної 
промисловості, внесок якого до валової доданої вартості у переробній промисловості становить 
25% і, в свою чергу, біля 3,5% до загальної валової доданої вартості України [2].  

Згідно з методологію досліджень ДССУ з 2013 року в машинобудування визначають 4 
основних види діяльності: 1) Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; 
2) Виробництво електричного устаткування; 3) Виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угрупувань; 4) Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів.  

За даними Інституту економічних досліджень та політичних консультацій [2] 51% 
продукції машинобудування виробляється саме сектором транспорту, а саме залізничним, 
авіаційним, суднобудівним та автотранспортним машинобудуванням. Отже, саме транспортне 
машинобудування можна вважати найголовнішою рушійною силою українського 
машинобудування та переробної промисловості в цілому. Проте, саме воно зазнає найбільшого 
падіння протягом останніх років.  

В таблиці 1 наведено дані щодо динаміки виробництва окремих видів машинобудівної 
продукції у 2011-2013 роках, розраховані за даними ДССУ, з яких видно, що 80% видів 
продукції машинобудівного виробництва зазнало спаду, в тому числі й весь сектор 
транспортного машинобудування.  

За результатами розрахунків за альтернативними даними ДССУ [1] найбільший спад в 
2004-2014 роках спостерігається у виробництві залізничних локомотивів і рухомого складу, 
обсяги якого на кінець 2014 року складали 17% обсягів виробництва 2004 року, а обсяги 
виробництва автомобілебудування за 10 років скоротилися на 75%. 

На думку експертів [2] основними причинами спаду виробництва у машинобудуванні у 
2011-2013 роках стало: 1) зниження попиту на вироблену продукцію та фінансової 
спроможності замовників продукції; 2) загострення конкурентної боротьби з підприємствами, 
що реалізують продукцію з Китаю; 3) значна заборгованість державного бюджету з 
відшкодування ПДВ підприємствам машинобудування, що призводить до фактичного 
вимивання обігових коштів підприємств та істотно погіршує їх фінансовий стан. 
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Таблиця 1 
Індекси обсягів виробництва машинобудівної продукції у 2011-2013 роках 

 

Найменування продукції Індекс,% 

Приймачі телевізійні, тис.шт.  190,9 
Косарки (у т.ч. тракторні навісні різальні механізми), шт.  120,3 
Верстати токарні, розточувальні, свердлувальні, фрезерувальні, шт.  113,6 
Бетонозмішувачі чи розчинозмішувачі, шт.  106,1 
Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для вантажів і 
матеріалів, шт.  104,7 

Лампи електричні, млн.шт.  96,0 
Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем, на напругу 1000 В 
та більше, тис.шт.  94,4 

Помпи відцентровані, для перекачування; інші, тис.шт.  88,5 
Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і 
матеріалів твердих подібних, шт.  88,0 

Крани мостові, перевантажувальні, портальні, шт.  75,6 
Сівалки, шт.  72,7 
Машини пральні, для сушіння одягу, побутові, тис.шт.  72,1 
Автобуси, шт.  68,7 
Тролейбуси, шт.  66,5 
Велосипеди двоколісні та інші, тис.шт.  64,6 
Автомобілі вантажні, шт.  63,7 
Машини для приготування кормів для тварин, тис.шт.  63,4 
Трактори для сільського та лісового господарства, шт.  62,4 
Розпушувачі та культиватори, шт.  59,0 
Борони (дискові та інші), шт.  52,7 
Машини та молоти, кувальні або штампувальні; преси гідравлічні та преси для 
оброблення металу, шт.  50,0 

Електродвигуни; двигуни постійного та змінного струму; генератори постійного та 
змінного струму, інші; тис.шт.  48,8 

Автомобілі легкові, тис.шт.  47,0 
Екскаватори, шт.  41,4 
Комбайни зернозбиральні, шт.  17,0 

 
В 2014 - 2015 ці причини доповнились пошкодженням або зупиненням діяльності 

значної частки підприємств машинобудівної галузі на Сході країни, скороченням обсягів 
виробництва на підприємствах внаслідок значної залежності сектору машинобудування, 
особливо транспортного, від ринку збуту РФ та гальмування переорієнтації на інші зовнішні 
ринки внаслідок низького рівня продуктивності праці та конкурентоспроможності продукції.  

Подолання цих явищ потребує значних капіталовкладень.  
Проте, проведений структурно-динамічний аналіз прямих іноземних інвестицій в 

економіці та промисловості України в 2010-2014 роках також свідчить про їх скорочення у 
2012-2014 роках та вкрай низький рівень інвестиційної привабливості вітчизняного 
машинобудування та переробної промисловості порівняно зі сферами фінансової та страхової 
діяльності, торгівлі. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що в цілому в 
промисловому секторі, переробній промисловості та її домінантних підгалузях металургійного 
та машинобудівного виробництва спостерігається початок чергової кризи, яка, на відміну від 
попередньої кризи 2009 року, ймовірно, буде тільки загострюватись в найближчі роки.  

Ситуація різкого падіння промислового виробництва та її основні причини 
підтверджують нерозривний зв’язок процесів розвитку та забезпечення національної безпеки, 
зокрема в економічній сфері.  
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Важливим фактором поліпшення конкурентоспроможності на сучасному етапі 
розвитку є не тільки власні ресурси підприємства, але і встановлення надійних 
логістичних зв’язків зі своїми партнерами по бізнесу. Це забезпечує підвищення 
спільної конкурентоспроможності. Тому логістичні стратегії можна розглядати як 
джерело спільних конкурентних переваг [1]. 

В умовах жорсткої конкуренції логістика виступає дійсним інструмент 
підвищення конкурентоспроможності підприємств. Коли логістика стає основою всієї 
господарської стратегії організації, вона сприяє зростанню товарообігу, прибутку.  

Щоб досягти успіху, підприємствам, як свідчить практика, уже недостатньо 
власних потужностей. Підприємство може досягти результатів побудував партнерські 
стосунки не тільки з постачальниками, посередниками і споживачами, але і з деякимі 
конкурентами. 

 Все частіше в развінутих країнах Западу признається нормою управління 
бізнесом своїх партнерів [2]. При цьому, мова йде, перш за все, про використання 
логістичних інструментів в управлінні бізнес-процесами.  

Така організація бізнес-процесів повинна забезпечити підвищення ефективності 
управління як матеріальних, так і інформаційних потоків. А це, в свою чергу, потребує 
стабільної співпраці не тільки постачальників, але і споживачів. 

Використання логістики як наукового методу організації бізнес-процесів 
починається з відмови від управління окремими підрозділами підприємства заради 
управління наскрізним матеріальним потоком. Це є важливішим завданням управління 
логістичним ланцюгом.  

Логістичний ланцюг розглядається як канал, по якому матеріальні ресурси 
рухаються  від постачальника до кінцевого споживача. Управління логістичним 
ланцюгом включає управління всім ланцюгом процесів, до яких відносяться 
постачання сировини, виробництво, упаковка продукції і доставка її до кінцевого 
споживача [3]. 

Вибір вірної стратегії логістичного ланцюга має велике значення для ефективної 
діяльності підприємства, а також його конкурентоспроможності. Вона сприяє 
використанню потенційних переваг управління логістичними процесами: оптимізації 
кількості задіянних ресурсов, визначення пріоритетів при модернізації бізнес-процесов. 

В загалі, логістична стратегія буде ефективною тільки тоді, коли вона буде 
узгоджена зі стратегією підприємства. Логістичний ланцюг будується відповідно до 
системи доставки клієнту потрібної продукції [4]. 

Після розробки стратегії логістичного ланцюга необхідно перетворити стратегію 
в тактичний план, що дозволяє досягти поставленої мети. Тактичний план допомагає 
упорядкувати дії підприємства щодо ефективного задоволення потреб ринку.  

Ефективне управління підприємства потребує наявність оперативної інформації 
не тільки в вартісних одиницях, але і мати інформацію про стан і рух товарно - 
матеріальних ресурсів. При цьому слід розуміти, що грошові і товарні потоки 
взаємозв'язані. Підприємство в кожен момент часу повинно з певним ступеням  
деталізації знати стан постачань і відвантажень, стан розрахунків з ними, рівень витрат 
і результатів.  
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Дійсно, без цієї інформації підприємство не може зробити вибір вірного напряму 
розвитку. Також фахівці з логістики повинні приділяти увагу не лише вимірам  
усередині компанії , але і враховувати зовнішні чинники, які задовольняють потреби 
клієнтів. 

Тому для прийняття  ефективних рішень необхідно забезпечити чіткий 
оперативний потік якісної інформації, що охоплює весь логістичний ланцюг [5]. Для 
виконання такого завдання підприємству необхідно мати комплекс систем, які здатні 
стежити за всім процесом руху наскрізного матеріального потоку.  

Дійсно, сучасні концепції розвитку логістики розглядають логістику як науково-
практичну діяльність управління будь-якими потоковими процесами в будь-якій сфері 
діяльності, що мають просторово-часову послідовність шляхом ії оптимізації ради 
поліпшення кінцевих результатів цей діяльності [6, 7]. Тому компанії, прагнучі до 
успіху, зрозуміли, що може досягти значні конкурентні переваги завдяки раціоналізація 
всієї сукупності матеріальних і товарних потоків з позицій єдиного цілого. 

Таким чином, ефективні заходи щодо виміру параметрів матеріального потоку 
надають підприємству важливі конкурентні переваги. Саме ці параметри дозволяють  
відстежувати процеси пошуку і придбання, а також виконання замовлення в 
показниках часу, кількості, вартості і якості [8]. 

Потужним інструментом для виміру ефективності логістичних заходів стають 
інформаційні технології. Вони здатні дати об'єктивну оцінку витратам з логістичних 
операцій. Це допоможе підприємствам зосередити увагу на обслуговуванні перш за все 
рентабельних клієнтів, тим самим, підвищуючи свою конкурентоспроможність. 

Однак, для досягнення реальної співпраці необхідно розуміння кожного 
учасника логістичних ланцюгів в значенні співпраці для скорочення їх ризиків, росту 
ефективності. Це, в свою чергу, потребує від всіх партнерів тісного обміну 
інформацією, що дозволяє підприємствам швидше і якісне приймати рішення щодо 
своєї стратегії розвитку. 

Одночасно тісні логістичні зв’язки, спільне планування сприяють усуненню 
непродуктивних витрат, що пов'язані з завищенням рівня запасів по всьому 
логістичному ланцюгу [9]. 

Таким чином, необхідно  мислити в категоріях логістики, направленої на 
зміцнення взаємодії між всіма учасниками логістичних ланцюгів: виробниками, 
оптовиками, роздрібними торговцями і обслуговуючими службами. 
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Ранее применение звуков в маркетинге ограничивалось их использованием для 

передачи информационных сообщений и создания фоновой музыки, однако в последнее 
десятилетие ситуация изменилось, все больше компаний приобретает уникальное звучание и 
фирменный звуковой стиль, используют в своих рекламных кампаниях фирменные джинглы, 
рекламные песни с запоминающимися мелодиями, звуковой логотип становится 
идентификатором бренда наряду с графическим логотипом, слоганом. 

Мировая практика свидетельствует о том, что передовые международные корпорации 
активно используют инструменты нейромаркетинга. [2]  

Появились новые направления маркетинга, позволяющие использовать эффективный 
инновационный инструментарий для повышения эффективности маркетинговых компаний и 
качества коммуникации с целевой аудиторией. Одним из таких направлений является 
нейромаркетинг, который занимается изучением физиологических реакций потребителей при 
воздействии на органы чувств (зрение, обоняние, осязание, вкус, слух) на различные 
раздражители (звук, свет, взгляд, изображение, фото, запах, тактильные ощущения). [4, с.46]  

Аудиомаркетинг – вид нейромаркетинга, который изучает влияние звука на поведение 
потребителей. Доказано, что звуки имеют сильное воздействие на подсознание человека, что 
может эффективно использоваться в рекламных целях.  

Еще неродившийся ребенок начинает слышать звуки внешнго мира и у него начинает 
закладываться ассоциативный ряд. Этот ряд продолжает формироваться в процессе жизни. 
При этом, мать чаще обращается к ребенку с эмоциональным посылом, а отец - с 
рациональным. Поэтому, в аудиорекламе эмоциональные аргументы лучше озвучивать 
женским голосом, а рациональные - мужским. 

По данным исследований Мартина Линдстрома, приятный звук, сопровождающий 
процесс принятия решения о покупке способен увеличить количество приобретенного товара 
на 65%. [1, с.46 ] 

Аудимаркетинг основывается на способности человека воспринимать звуки 
и используется для поддержки традиционных маркетинговых ходов, для придания 
оригинального звучания бренду. 

Цель аудиомаркетинга – помимо узнаваемости (идентификации) бренда, повышение 
лояльности потребителей и создания у них позитивного отношения к компании и бренду 
вцелом.  

В таблице 1 предлагается классификация инструментов аудиомаркетинга, используемых 
как иностранными, так и российскими и украинскими компаниями, их коммуникативные 
функции и примеры использования звуковой айдентики.  

С точки зрения маркетинга, ценность музыки заключается в использование в рекламном 
сообщении звукового ряда, подобранного с учетом специфических характеристик бренда, а 
также особенностей и предпочтений целевой аудитории. В таком случает звуковое сообщение 
становится сильным инструментом, действующим на подсознание и способствующим 
запоминаемости бренда, его идентификации и генерации нужных ассоциаций у зрителя и в 
значительной мере способствует повышению коммуникативную эффективность рекламного 
сообщения. 

Результаты исследований показывают, что правильно подобранная музыка коммерческих 
пространствах способствует росту продаж.  

Как в качестве музыкальной подложки аудиороликов, в фоновом звучании в 
коммерческих пространствах и во время ожидания телефонного звонка, широко используются 
известные мелодии, хиты всевозможных стилей и музыкальных направлений современности, а 
так же прошлых столетий, классической, инструментальной музыки и уникальные мотивы, 
написанные на заказ специально для бренда/торговой точки/мероприятия. 
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Таблица 1. 

 Классификация инструментов аудиомаркетинга 
Инструмент 

аудиомаркетинга 
Коммуникативные функции 

1. Звуковой логотип  
Короткий звуковой мотив, 
используемый как правило в конце 
рекламного сообщения 

формирует представления о сфере деятельности 
компании  
способствует запоминанию бренда 
вызывает нужные ассоциации  

2. Фирменные звуки в 
информационно-коммуникацион-
ных технологиях 

подталкивают к определенному действию, (начать 
работу с программой, ответить на телефонный 
звонок) 

3. Музыкальная подложка 
3.1.Использование хитов в качестве 
музыкальной подложки 
3.2. Использование классической 
музыки в качестве музыкальной 
подложки 
3.3. Использование уникальных 
созвучий, написанных на заказ в 
качестве музыкальной подложки 

формирует представления о сфере деятельности 
компании  
способствует запоминанию бренда 
привлекает внимание целевой аудитории  
передает чувства, эмоции и ассоциации 
выделяет ролик на фоне рекламного эфира 

4. Джингл 
 Короткая песенка с 
запоминающимся рифмованным 
текстом. 

способствует запоминанию бренда 
привлекает внимание целевой аудитории  
 

5. Сотрудничест-во со звездами 
шоу-бизнеса  
Запись рекламных песен на заказ в 
исполнении звезд шоу-бизнеса для 
использования в прямой рекламе 

помогает завоевать лояльность к бренду 
поклонников музыканта, аудитории, лояльной к 
тому или иному музыкальному творчеству  
 

6. Продакт-плэйсмент  
Завуалированная реклама, 
упоминание бренда в 
художественном произведении 
 

привлекает внимание общественности  
помогает завоевать лояльность к бренду 
поклонников музыканта, аудитории, лояльной к 
тому или иному музыкальному творчеству  

7. Музыкальные мероприятия 
Проведение/ партнерство 
масштабные музыкальные 
мероприятий, музыкальных 
фестивалей 

способствует запоминанию бренда 
привлекает внимание целевой аудитории  
передает чувства, эмоции и ассоциации 
 
 

8.Медиадизайн помещений  
(автосалоны,  
холлы отелей, рестораны, 
спортивные центры, медицинские 
центры,  
магазины ,  
салоны красоты) 

создает атмосферу  
влияет на восприятие времени 

9. Телефонный аудиомарке-тинг 
Использование определенной музыки 
вместо гудков/тишины в режиме 
ожидания на телефонной линии во 
время звонка  

влияет на восприятие времени 
влияет на психоэмоциональное состояние, 
настроение, элиминирует стресс 
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Помимо стиля музыкального сопровождения, на потребительское восприятие и 
поведение влияют такие параметры, как тембр, темп, громкость. Эти характеристики должны 
варьироваться в зависимости от информационного посыла, который необходимо донести 
потребителю, функционального назначения коммерческого пространства, времени суток, дней 
недели и наполняемости. 

Общие рекомендации для подбора музыкального сопровождения таковы: для 
автомобильных салонов подходят классическая музыка с темпом близким к сердцебиению 
человека; для магазинов одежды подходит эстрадная музыка с темпом 90-100 долей в минуту. 
[3]. 

Успешный мировой опыт таких крупных и преуспевающих компаний как Danon, 
Macdonald’s, Intel, Microsoft, Apple, Honda, Peugeot, Mercedes Benz, Volkswagen и многих др, 
имеющих свое уникальное звучание, доказывает, что аудиомаркетинг – перспективное 
развивающееся направление маркетинга, обладающее мощным инструментарием воздействия 
н потребителя. 

 

Литература 
1. Линдстом М., «Buyology: Увлекательное путешествие в мозг современного 

потребителя», М.: Эксмо, 2010. — 240 с.  
2. Трайндл А. Нейромаркетинг. Визуализация эмоций / Арндт Трайндл —Альпина 

Бизнес Букс, 2007. — 128 с., ISBN: 978-5-9614-0667-2, 978-3-85499-234-9. 
3. Практика маркетинга // Маркетинг и реклама. — № 4 (211). — 2014. — С. 33. 
4.  Окландер М., Губарева Ю., Нейромаркетинг - теория и практика влияния на 

подсознание потребителя / Окландер М., Губарева Ю., - Экономист – 2014 - № 11.- C. 
46-55. 

 



II Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 7 - 11 вересня 2015 року 73

ВИСВІТЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ 
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
І.М. Єпіфанова, к.е.н., доцент 

 
Одеський національний політехнічний університет,  

м. Одеса, Україна 
 

При здійсненні виробничої діяльності економічні суб’єкти використовують певні 
ресурси, серед яких важливіша роль належить основному капіталу. До форм основного капіталу 
підприємства відносять: основні засоби, нематеріальні активи та фінансові інвестиції. Віддаючи 
належне значенню ефективному використанню всіх форм основного капіталу, і перш за все 
основних засобів, розглянемо детальніше вплив нематеріальних активів на ефективне 
функціонування підприємств. 

Основною характерною рисою нематеріальних активів є відсутність матеріальної 
основи, але при цьому вони можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством в цілях 
здійснення для виробничого процесу, торгівлі, в адміністративних цілях, надання в оренду з 
метою отримання прибутку протягом довгострокового періоду (більше одного року або одного 
операційного циклу, якщо він перевищує один рік).  

Офіціально до нематеріальних активів належать: права користування природними 
ресурсами; права користування майном; права на знаки для товарів і послуг; права на об’єкти 
промислової власності; авторські та суміжні з ними права; гудвіл (ділова репутація); інші 
нематеріальні активи [1]. 

Важко переоцінити значення ефективного використання нематеріальних активів у 
сучасній економіці. Це зумовлено змінами структури господарського обороту підприємств, 
швидкістю і масштабами технологічних змін, поширенням інформаційних технологій, 
ускладненнями інтеграційних процесів. Але, незважаючи на ту ситуацію, яка склалася в 
економіці країни, неможливо ігнорувати перелічені тенденції у сучасній економіці. 

 Кожен елемент нематеріальних активів при грамотному впровадженні та 
раціональному управлінні здатний значно покращити економічні показники функціонування 
окремого підприємства. Використання об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві 
підвищує рівень конкурентоспроможності підприємства, збільшуються обсяги продажів, 
здійснення послуг і, як наслідок, прибуток підприємства. За рахунок збільшення частки 
нематеріальних активів у вартості нової продукції і послуг збільшується їх наукоємність, що 
має позитивно відбивається на підвищенні конкурентоспроможності продукції та послуг. 
Збільшення частки нематеріальних активів у загальній кількості активів призводить до 
зростання іміджу підприємства та його інвестиційної привабливості. 

Фокусування успішних зарубіжних компаній переважно на нематеріальних ресурсах 
доводить їх позитивну роль та значення для бізнесу. Це доводить дослідження консалтингової 
компанії, що входить до числа найбільших оціночних компаній, і є одним з лідерів цього ринку 
в галузі оцінки об'єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів. Вибірковий аналіз 
фінансової звітності за попередні роки провідних публічних зарубіжних компаній вказує, що 
середнє значення співвідношення величини нематеріальних активів до сукупної величини 
необоротних активів становить близько 26%. Найбільшу питому вагу нематеріальних активів мають 
підприємства IT–сфери: 79%. Компанії галузі охорони здоров'я та зв'язку мають питому вагу 
нематеріальних активів на рівні 65% і 43% відповідно) [2]. На машинобудівну сферу та хімічні 
матеріали припадає 33% та 32% відповідно. Завершують вибірку, що аналізується, підприємства 
атомної галузі – близько 5,5%. 

Діяльність українських підприємств, на жаль, не оцінювалася у таким чином, але 
зробити висновки про стан нематеріальні активи можливо на підставі даних про їх 
фінансування, які є загально доступними Не зважаючи на те, що інвестиції у нематеріальні 
активи мають слабку позитивну динаміку, їх частка у загальній кількості активів не перевищує 
4%. Можна припустити, що і частка нематеріальних активів у загальній величині необоротних 
активів підприємств складає приблизно 4%, що майже в 7 разів нижче, ніж у провідних 
зарубіжних компаній. Таке положення справ є одним з факторів низької 



Секційні доповіді 

 

 74

конкурентоспроможності українських підприємств на світовому ринку.  
Незадовільний стан основних засобів змушує концентрувати увагу українських 

виробників саме на них та виділяти більшість коштів на фінансування матеріальних активів. 
Нехтуючи значенням нематеріальних активів, на їх інвестування виділяються незначні кошти, 
що призводить українські підприємства до циклічної пастки: основні засобі все більше 
зношуються, нові технології не впроваджуються, падає репутація та конкурентоспроможність. 
Окрім того, внесок нематеріальних активів до ефективності діяльності фірми стане відчутним 
лише тоді, коли значно зросте частка нематеріальних активів у загальній кількості активів, а це 
довгий і витратний процес. 

Нематеріальні активи, залучені в розрізненому порядку слабо перетворюються на 
механізм оновлення та модернізації виробництва. Раціональна комбінація нематеріальних 
активів є прерогативою підприємства. Важливою особливістю є те, що вони в раціональним 
чином сформованій системі, трансформують нові знання та інформацію в інноваційні 
виробничі технології, які обумовлюють ефективність формування і розвитку інноваційного 
потенціалу підприємства. [3]  

До гальмування процесу впровадження нематеріальних активів на вітчизняних 
підприємствах призводить відсутність систематичного управління, обліку та контролю за ними. 
Недосконалість законодавчої бази стає на заваді постановці об'єктів інтелектуальної власності 
на облік як нематеріальних активів. Важливість даної операції підтверджується тим, що таким 
чином здійснюється внесок у статутний капітал, амортизація, зменшується база оподаткування. 
Але на практиці унікальні нематеріальні активи часто не враховують в балансі. Це знижує 
реальну вартість акцій, завдає шкоди майновим інтересам власників тим, що негативно 
позначається при визначенні часток їх участі.  

На вітчизняних підприємствах існують певні проблеми, пов’язані з використанням 
нематеріальних активів: у першу чергу, недостатнє фінансування, як наслідок, 
розбалансованість структури матеріальних та нематеріальних активів; недостатнє розуміння 
ролі нематеріальних активів керівниками; недосконалість законодавчої бази та обліку 
нематеріальних активів. 

Зрозуміло, що вирішення зазначеної проблеми можливо шляхом кардинальних змін 
застарілих методів функціонування підприємств, що ґрунтуються на індустріальних 
принципах, та поступовий перехід підприємств на інноваційний розвиток з відведенням 
пріоритетної ролі нематеріальним активам. Але це можливо тільки при забезпеченні позитивної 
динаміки розвитку економіки та розробці і впровадженні міцного механізму заохочення 
власників підприємств до здійснення структурних змін на підприємствах. 
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Возрастающая роль конкурентоспособности предприятий в контексте национальной 
конкурентоспособности обусловила актуальность рассмотрения проблемы кластеризации в 
Украине. 

Формирование экономической системы в современных условиях требует использование 
научных основ к принятию управленческих решений. Важным форматом систематизации в 
таких условиях является применение комплексного, структурного и инновационного подходов.  

Поскольку главной установкой развития экономики Украины и повышения ее 
конкурентного статуса определяется рамками разработки стратегии Евросоюза в части 
обеспечения высокого уровня сотрудничества и комплексного решения многих общих проблем 
экономики, экологии, политики, науки и техники авторы исследуют возможности 
формирования и использования нового типа систем – трансграничной кластерной модели, 
которая рассматривается как инструмент обеспечения кластерной экономизации, эффективного 
использования уникальных ресурсов, получение новой аналитической информации, знаний, 
методик оценки и прогнозных стратегических направлений.  

Прогрессивные научно-практические концепции альтернативного менеджмента дают 
возможность формирования и использования такого механизма создания трансграничного 
формата конкурентных отношений, учитывая при этом влияние мирового рынка, постоянно 
изменяющейся конкурентной среды, особенности условий внутреннего рынка и возможности 
стратегического развития на основе сбалансированной системы показателей. 

Трансграничный кластер — инновационная модель, обеспечивающая 
мультипликативность эффекта в решении комплекса социально-экономических, научно-
технических, образовательных (межгосударственных, межнациональных) политических, 
инвестиционных проблем. [1]. 

Природа процессов деятельности любого участника кластера как нового типа системы и 
отношений позволяет видеть их в трехмерном представлении, т. е. характеризует расход 
определенного ресурса на достижение результата (согласно корпоративной стратегии и 
поставленных целей) и во временном разрезе. 

Это свидетельствует о том, что назрела настоятельная необходимость построения новых 
типов экономических систем на основе трансграничной интеграции, создания новых типов 
систем экономического сотрудничества и цивилизованных конкурентных отношений. 

Реализация кластеризации как системы обладает особенностью, которая позволяет 
создать единое информационное обеспечение, информационную базу, позволяющую получить 
синергетический эффект и механизм практической систематизации и комплексного подхода к 
реструктуризации экономики Украины и повышения ее конкурентного уровня.  

Хотелось бы подчеркнуть, что структура кластера охватывает взаимодополняющие и 
взаимосвязанные организационного, технико-технологического и креативного направлений 
реформирования экономики Украины. При этом интеллектуальная составляющая 
кластеризации направлена на формирование эффективных механизмов повышения 
конкурентоспособности всех направлений реформирования.  

Автор акцентирует внимание на таких кластерообразующих составляющих 
реформирования как структурно-организационной, инновационно-инвестиционной и 
коммуникационной. Сегодня требуется создание единой информационной системы кластерного 
реформирования («Банка данных») на основе «Банка идей». «Банк идей» это множество идей, 
отражающих инициированные проекты, собранные и собираемые с целью повышения 
результативности использования интеллектуального потенциала, обеспечения его стабильного 
развития и приращения [2]. При этом они могут носить разную направленность, иметь свой 
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характер, масштабность, или иметь общую цель и общие ограничения по всем видам ресурсов.  
Инновационные кластеры находятся в центре внимания и руководства Евросоюза. Об 

этом свидетельствует целый ряд общеевропейских программ и инициатив. И хотя стандартного 
решения по выработке единой концепции развития кластерной политики в ЕС не существует, 
кластеры сегодня стали важнейшей составной частью европейской экономической политики. 

 «Банк идей» может быть использован для аккумуляции знаний, накопления фактов, 
которые представляются как тип декларативных знаний, а для передачи знаний и умения 
решать задачи − как процедурное знание. Так, если «банк идей» это процессы выявления 
инициатив-идей, новых знаний, оценка инициатив, определение приоритетов, структуры и 
обеспечение ресурсами, то модель управления «банком идей», как пакетом новаций − это 
процессы экспертизы, планирования воплощения новаций в проекты, их реализации и 
завершения, обеспечивая при этом максимальную эффективность и минимальный риск. 

Основные проблемы, которые тормозят формирование кластеров в Украине, является 
необходимость убеждения в положительном эффекте от кластеризации участников бизнес-
процесса, неразвитость малого и среднего бизнеса в нашей стране, а также слабость 
трехсторонних связей между основными субъектами инновационного процесса (наукой, 
бизнесом и государством). Также не следует забывать, что одной из важных задач на пути 
развёртывания кластерных инициатив является создание действенной нормативно-правовой и 
законодательной базы, без которой невозможно правильно проработать юридическую 
составляющую кластерных структур.  
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Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-якого 

підприємства і країни в цілому є постійне здійснення інноваційної діяльності. Особливість 
інноваційної діяльності полягає в тому, що вона є діяльністю підвищеного ризику порівняно зі 
звичайним підприємництвом (що також здійснюється на власний ризик). Цей підвищений 
ризик зумовлений новизною, творчим характером науково-технічної роботи, можливістю 
одержання як позитивного, так і негативного результату, тому більша частина підприємців не 
бажають займатися інноваціями. Так, у США, Японії, Німеччині й Франції частка інноваційних 
підприємств становить 70-80% від їх загальної кількості [1]. 

Ефективне управління інноваційною діяльністю передбачає здійснення таких основних 
кроків: 

– визначення найбільш ризикованих напрямів діяльності підприємства; 
– використання різноманітних джерел новаторських ідей; 
– визначення кількісних цілей, на досягнення яких спрямований інноваційний проект; 
– визначення основних етапів роботи з реалізації інноваційного проекту, при цьому 
перехід до наступного етапу є неможливим, доки не закінчений попередній. 
Дотримання цих ключових правил управління інноваціями допоможе забезпечити 

досягнення успіху та зменшити рівень ризику. 
Управління являє собою складний процес, спрямований на досягнення поставлених 

цілей. При цьому проблеми виникають як у здійсненні самого процесу управління, так і у 
визначенні й урахуванні специфіки об'єкта управління - інноваційної діяльності. Так, однією із 
проблем управління інноваційною діяльністю є відсутність кваліфікованих кадрів. Як показує 
практика, питаннями управління на підприємствах найчастіше займаються не менеджери по 
інноваціях, а інженери або вчені, які, як правило, талановиті, але не мають достатнього досвіду 
в здійсненні інноваційної діяльності [2]. У цьому зв'язку вони зазвичай готові відповістити на 
запитання що повинне вийти в результаті діяльності, однак як цього досягти знають лише деякі 
з них. Це, у свою чергу, може призвести до провалу навіть самої перспективної ідеї. 

Стратегічне управління інноваційною діяльністю націлене на реалізацію масштабних 
інноваційних проектів та визначає основні напрямив науково-технічної і виробничої діяльності 
підприємства у сферах розроблення і впровадження нової продукції, залучення у виробничу 
діяльність нових ресурсів і технологій, освоєння нових методів організації виробництва. Для 
реалізації цих завдань необхідно розробляти плани і програми інноваційної діяльності; 
здійснювати обґрунтування проектів створення нових продуктів; розробляти ефективні 
організаційні форми управління; керувати ресурсним забезпеченням інноваційних програм та 
проектів. Плани і програми інноваційної діяльності складають на основі ретельного вивчення 
таких чинників зовнішнього середовища, як економічні, науково-технологічні, демографічні, 
екологічні, рівень конкуренції в галузі тощо. Водночас оцінюють реальні можливості 
підприємства щодо інвестування інноваційних проектів, оскільки їх реалізація передбачає 
значні інвестиції, пов'язані із зміною техніко-технологічної бази. 

Оперативне управління інноваційною діяльністю підприємства полягає у складанні 
календарних планів-графіків виконання робіт і контролюванні їх виконанні; вивченні 
економічних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних факторів, що впливають 
на здатність фірми здійснювати інноваційну діяльність; розробленні ефективних форм 
організації інноваційної діяльності. Воно передбачає розроблення системи стимулювання з 
метою заохочення ініціативи, участі в інноваційних змінах, обговоренні проблем, що 
виникають у процесів провадження інновації тощо. Ефективна система стимулювання 
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інноваційної діяльності забезпечує зміщення акцентів у системі мотивації персоналу: від 
простої соціалізації і прагнення задовольнити матеріальні процеси – до реалізації власних 
здібностей через участь у проекті, здобуття визнання завдяки його успішному впровадженню 
тощо. Активне залучення до інноваційної діяльності працівників підприємства підвищує 
потенціал його розвитку, створює нові інноваційні можливості, оскільки упровадження нових 
ідей здійснюється не під тиском вищого керівництва, а на основі розуміння можливості і за 
безпосередньої участі у генеруванні ідей та створенні нового всім персоналом. 

Особливістю управління інноваційною діяльністю є забезпечення якісного прийняття 
рішень в умовах невизначеності й ризику. Однак, успішному виконанню даного завдання в 
більшості випадків заважає створення необхідної організаційної структури, що особливо 
актуально для великих підприємств. У цьому зв'язку, доцільно звернути увагу на гнучкість і 
адаптивність малих фірм до умов, що постійно змінюються. У таких випадках ефективність 
управління інноваційною діяльністю можна було б значно підвищити шляхом створення 
спеціальних підрозділів або структурних одиниць на постійній або тимчасовій основі, 
наприклад, таких як внутрішній венчур. Адаптація організаційної структури великого 
підприємства до специфіки інноваційної діяльності сприятиме підвищенню її ефективності й 
результативності. 

Процес управління інноваційною діяльністю передбачає здійснення певних функцій, 
пов'язаних з організацією, плануванням, мотивацією, регулюванням і контролем впровадження 
інновацій. З метою забезпечення ефективності даного процесу на вітчизняних підприємствах 
повинні створюватися відповідні системи реалізації зазначених функцій, тобто необхідно 
приділяти окрему увагу формуванню ефективного механізму управління інноваційною 
діяльністю, як у теорії, так і на практиці. 

Перелік зазначених проблем не є вичерпним, однак наведені – вимагають 
першочергової підвищеної уваги. При цьому вирішення їх сприятиме збільшенню ефективності 
й результативності інноваційних процесів, що у свою чергу, призведе до підвищення активності 
впровадження підприємствами різного роду нововведень, адже саме інноваційна діяльність 
сьогодні є однією із головних складових успіху будь-якого підприємства. 
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Сьогодні у всьому світі відбувається активне й масоване впровадження у суспільне 
життя численних інновацій засобами різних технологій впливу. Пропоновані суспільні 
інновації передбачають різний ступень впливу на внутрішній світ людей, втручання в їхнє 
приватне життя, і доволі часто заходи з їх реалізації мають маніпуляційний характер, що в 
подальшому негативно впливає на соціально-психологічний стан населення країни. Усе це 
гальмує формування позитивного ставлення до суспільних інновацій та перешкоджає 
створенню їх позитивного іміджу [1]. У зв’язку з цим, питання щодо вивчення психологічних 
засобів та прийомів реалізації суспільних інновацій та досягнення при цьому позитивного 
ефекту набувають особливої актуальності. 

Аналіз наукових публікацій дозволяє виділити вчених, які активно працюються у 
напрямку вивчення суспільних інновацій, вирішення проблем, пов’язаних з їх реалізацією, 
виявлення зв’язку суспільних інновацій з психологічними аспектами життя людей, тощо. Це 
Іванченко С.М., Петрунько О.В., Овчаров А.О., Фролов П.Д., Хлаповська Т.Г., внесок яких в 
досліджувальну проблематику є дуже значним [2-6]. Проте залишаються декілька відкритих 
питань, серед яких дослідження психологічних засобів та прийомів реалізації суспільних 
інновацій. 

За результатами досліджень, здійснених науковцями Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України [1], виявлено, що і доросле населення, і молодь мають досить 
приблизні та неоднозначні уявлення про інновації. Уявлення респондентів про те, що 
рефлектується ними як суспільні інновації, досить суперечливі. Проте їх ставлення до тої чи 
іншої інновації є важливою складовою її образу і водночас важливим чинником вибудовування 
цього образу в їхній свідомості. Негативне ставлення означає, що адресат інновації перебуває в 
так званій «позиції захисту», у стані відчуження, відсторонення від неї, закритості для її 
новаторських ідей. Позитивне ставлення означає перебування адресата в «позиції навчання», 
тобто у стані готовності збагачувати інформацію про інновацію, підтримувати її, діяти в 
напрямі її реалізації.  

Відповідно результатам круглого столу «Образ суспільних та освітніх інновацій як 
складова позитивного іміджу України» динаміка ставлення до інновацій є такою [1]: спочатку 
воно переважно позитивне і пов’язане з оптимістичними очікуваннями. Але згодом, у міру 
реалізації інновації та рефлексування з приводу її результатів і наслідків, авансований оптимізм 
переходить у розчарування, і ставлення до неї погіршується. Проте ця тенденція спостерігається 
у багатьох країнах світу. 

Основними причинами, що перешкоджають позитивному сприйманню суспільних 
інновацій є:  

 невизначеність уявлень про сучасне суспільство;  
 недосконалість роботи ініціаторів та координаторів інновацій політичної волі й 
чіткого плану суспільних інновацій;  
 помилки у забезпеченні зворотного зв’язку між суспільними елітами і звичайними 
громадянами та, відповідно, суспільного розуміння, головним чином довіри до авторів 
реформ та суспільних інновацій з боку широкої громадськості; 
 недосконалий технологічний супровід інновацій;  
 недостатня державна підтримка інноваційного процесу;  
 не сформованість традиції громадських обговорень щодо суспільних інновацій;  
 ігнорування громадської думки з питань, пов’язаних з розробкою, прийняттям та 
реалізацією суспільних інновацій тощо. 
Важливого значення набувають «людські чинники», з урахуванням яких перед 
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інноваційними психотехнологами постають такі завдання:  
 формування позитивного першого враження про інновацію й позитивного ставлення 
до неї, з яких розпочинається формування позитивного її образу; 
 з’ясування ставлення до інновації та реконструювання того її образу, що склався у 
свідомості адресатів; 
 формування позитивного образу інновації, управління ставленням до інновації та 
управління її образом [3].  
На основі аналізу наукових досліджень окресленого кола проблем, пов’язаних з 

суспільними інноваціями та їх поширенням, можна виділити п’ять основних груп засобів та 
прийомів їх реалізації [1-6]. 

 Засоби донесення до громадськості та безпосередніх її адресатів інформації про 
інновацію, її завдання, цілі й очікувані результати: засоби масового позиціонування 
суспільних інновацій з використанням медіа ресурсів, піар-технологій, соціальної 
реклами тощо. Основна мета цієї групи засобів – привернення уваги цільових аудиторій 
і суспільства до інновації загалом, позитивне її висвітлення, формування навколо неї 
належного і спільного для більшості людей смислового значення. 
 Засоби практичного залучення цільових аудиторій в інноваційний процес: науково-
практичні семінари, диспути, громадські дискусії, ділові ігри, фокус-групи, соціально-
психологічні тренінги та інші методи активації рефлексивної позиції адресатів. Основна 
мета цієї групи засобів – широке залучення адресатів інноваційної технології до 
інноваційного процесу та створення умов для збагачення і розвитку колективної 
рефлексії.  
 Засоби налагодження діалогу та інших форм зворотного зв’язку між виконавцями й 
адресатами інноваційної технології: зондування громадської думки, комунікаційний 
аудит, моніторинг змін, моніторинг ставлення тощо. Основна мета цієї групи засобів – 
організація, координація, контроль і корекційний вплив на динаміку образу інновації.  
 Засоби подолання спротиву інноваціям. Головна мета цієї групи засобів – управління 
ставленням до інновації, організація широкої її підтримки, переорієнтація негативного 
ставлення на позитивне.  
 Засоби оцінювання ефективності перебігу інноваційного процесу та результатів 
запровадження. Основна мета засобів цієї групи – оцінювання ефективності інновації.  
Системне використання зазначених вище засобів і прийомів є основою формування 

позитивного ставлення до суспільних інновацій, створення позитивного їх образу та 
ефективного управління цим образом. 

Проте, в процесі впровадження визначених у роботі психологічних засобів та прийомів 
реалізації суспільних інновацій можуть виникнути деякі проблематичні ситуації. 

 Уникання чи блокування інновацій (при декларованій їх підтримці). 
 Блокування мотивації й інноваційної ініціативи (при очевидній, але оманливій 
достатності того й того). 
 Нездатність обирати та оптимально використовувати доступні інноваційні ресурси і 
технології (попри широке їх позиціонування). 
 Дуже низька результативність інноваційних технологій (при тих значних зусиллях, 
які докладаються для їх реалізації) тощо [3]. 
Таким чином, можна зробити висновки про те, що впровадження визначених у роботі 

психологічних засобів та прийомів реалізації суспільних інновацій дозволить:  
 підвищити ефективність суспільних інновацій; 
 досягнути позитивного ефекту для суспільства; 
 збільшити інноваційний потенціал та інноваційні ресурси суспільства; 
 забезпечити готовність до інноваційних та інших змін, які не сприяють створенню 
позитивного іміджу країни на світовій арені. 
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Існуючий стан конкуренції на ринку визначається рядом стимулюючих факторів 

переходу до органічного виробництва та сукупністю бар’єрів входу та виходу. Вагомим 
фактором переходу до органічного виробництва є нематеріальна мотивація підприємців. 
Практично повна відмова від застосування засобів хімізації формує безпечні для здоров’я 
умови праці. Як зазначають експерти сертифікаційної компанії "Органік стандарт", виробники 
органічної продукції сприймають землю не тільки як фактор виробництва, а й як живий 
організм, що потребує дбайливого ставлення [1; 2-4]. 

Також існує ряд бар’єрів входу у досліджувану галузь для нових суб’єктів 
господарювання. Наразі існують різні підходи до їх класифікації та об’єднання в групи. Так, 
Дж. Бейн виділяє ринки з вільним входом, з неефективними бар'єрами входу і з ефективними 
бар'єрами входу [5]. С. Єргін та А. Савенко виокремлюють три підходи до розмежування 
бар’єрів входу: ринковий, інституційний та стратегічний [6]. Натомість, В. Малій зазначає, що 
бар’єри входу на ринок виникають внаслідок особливостей продукції, структури витрат та 
технологій при її виробництві, у результаті дій уряду, впливу на національну економіку 
зовнішньоекономічних зв’язків, які непідконтрольні або мало підконтрольні діям домінуючих 
фірм та можуть бути об’єднані у три групи, а саме за особливостями продукції і виробничого 
процесу, інституційного середовища та географічними особливостями [7].  

З-поміж виділених груп бар’єрів входу на досліджуваний ринок для вітчизняних 
підприємців найбільш суттєві перешкоди створюють відсутність законодавчого підґрунтя та 
наявність допустимих і високих ринкових кондицій. Ринкові кондиції відображають напрями 
та технічні характеристики продукції, що пропонується до продажу, а також стан товару на 
момент реалізації. Допустимі ринкові кондиції включають сукупність вимог споживачів до 
якості агропродовольчих товарів, натомість високі ринкові кондиції формуються із стандартів, 
норм якості згідно з умовами договору поставки. 

З метою більш деталізованого аналізу стимулюючих та стримуючих факторів переходу 
до органічного агровиробництва було проведено два експертні опитування керівників 
підприємств. Під час першого експертного соціологічного опитування, яке мало назву 
"Експертне опитування керівників та спеціалістів агропромислових підприємств – виробників 
органічної продукції", було з’ясовано думку 33 керівників підприємств – виробників органічної 
продукції. Дослідження проводилось у межах всіх підприємств – виробників органічної 
продукції України. Довірча ймовірність була – 95 %, довірчий інтервал – 15 %. Друге 
дослідження носило назву "Експертне опитування керівників та спеціалістів агропромислових 
підприємств". У ньому брали участь 47 керівників сільськогосподарських підприємств 
Житомирської області, виробників традиційної продукції. Тип дослідження – пілотажне. 

З-поміж причин, що спонукали їх до ведення підприємницької діяльності у сфері 
органічного господарювання, виробники органічної продукції виокремлюють, у першу чергу, 
моральне задоволення від цієї діяльності (33 %). Поряд з цим, для більшості виробників 
звичайної сільськогосподарської продукції пріоритетом є отримання додаткового доходу (44 % 
респондентів).  

Важливим спонукальним фактором щодо ведення органічного агровиробництва для 
обох груп опитаних є здобуття конкурентних переваг (22 % – для виробників органічної 
продукції; 21 % – для виробників звичайної сільськогосподарської продукції). При цьому, 
найбільш суттєвими відмінними характеристиками своїх підприємств респонденти, що діють у 
сфері органічного виробництва, визначають якість продукції (28 %) та імідж підприємства 
(21 %) 

У переважній більшості господарств, що функціонують у сфері органічного 
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агровиробництва, ведеться стратегічне планування, зокрема, розробляється план маркетингу 
(59 % респондентів), що є особливо важливим фактором їх адаптації до ринкового середовища. 
Основним джерелом інформації, що використовується ними з цією метою, є дані, отримані з 
мережі Інтернет (28 % респондентів) та інформація з виставок, ярмарок тощо (22 %). 
Незважаючи на оптимістичну оцінку результатів власної діяльності в Україні, більшість (50 %) 
опитаних виробників органічної продукції на питання "чи створені, на Вашу думку, сприятливі 
умови розвитку органічного виробництва?" відповіли "ні" та "частково" – 44 %. З-поміж 
основних факторів стимулювання розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції 20 % 
опитаних виокремлюють надання виробникам державної фінансової підтримки, а також низки 
пільг та преференцій (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Фактори стимулювання розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції 
(джерело: власні дослідження) 

 
Така практика досить поширена в країнах членах ЄС та є, як показує досвід, 

виправданою. Також вагомим чинником розвитку цієї сфери, на думку 17 % респондентів, є 
зростання попиту на органічну продукцію. При цьому, характеризуючи потенційного 
споживача за класифікаційними критеріями, виробники органічної продукції зазначили, що за 
чутливістю до якості продукції вони є надто чутливі та чутливі, за сімейним станом та етапом 
життєвого циклу сім'ї – подружні пари з дітьми, за платоспроможністю – середнього достатку 
та достатку більшого за середній; з точки зору адаптації до нових товарів – новатори та помірні 
консерватори.  

Крім того, значний відсоток опитаних виробників органічної продукції з-поміж 
факторів стимулювання розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції відзначають 
важливість розвитку досліджень та навчання, надання консультаційно-інформаційних послуг 
виробникам. В той же час, респонденти, що брали участь у другому дослідженні, виділили в 
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числі пріоритетних чинники зростання попиту на органічну продукцію (22 %), сприятливі 
ґрунтово-кліматичні умови (20 %), надання виробникам органічної продукції державної 
фінансової підтримки, пільг та преференцій (20 %). 

Щодо факторів стримування розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції 
думки учасників першого та другого досліджень відрізняються. Так, якщо керівники 
господарств, що функціонують на засадах органічного підприємництва виділяють, насамперед, 
відсутність урядової підтримки (22 %), не сформовану національну нормативно-правову базу у 
сфері органічного агровиробництва (21 %) та низьку купівельну спроможність населення 
(16 %), то виробники традиційної сільськогосподарської продукції виокремлюють низьку 
купівельну спроможність населення (26 %), низьку обізнаність споживачів щодо органічної 
продукції (23 %) та конкуренцію з боку імпортної продукції (20 %) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фактори стримування розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції 
Джерело: власні дослідження 

 
Незважаючи на низку бар’єрів розвитку органічного підприємництва, жоден із суб’єктів 

ринку, що брав участь у опитуванні, не схильний оцінювати перспективи становлення цієї 
сфери як песимістичні. Натомість, прихильниками реалістичної перспективи розвитку (помірне 
зростання попиту і пропозиції, нерозвинений асортиментний ряд продукції, темп приросту 
ринку 10-15 %) є 79 % респондентів, а оптимістичної – 21 % (високі темпи приросту попиту і 
пропозиції, широкий асортимент продукції, перевага експорту органічної продукції над 
імпортом, темп приросту ринку понад 15% тощо). 

Отже, можливість підприємства задовольнити попит споживачів у продукції визначає 
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ефективність його діяльності. Одним із головних чинників успішного функціонування є 
досконале володіння інформацією щодо попиту на відповідну продукцію. На основі проведених 
досліджень можна зробити висновок, що у Житомирській області є споживачі, готові купувати 
органічну продукцію. При цьому, визначальними при виборі цієї продукції є питання якості та 
ціни. Визначено, що переважна більшість респондентів готова сплачувати дещо вищу ціну за 
органічну продукцію. Основною причиною відмови від придбання цього виду продукції є 
недовіра щодо відповідності рівня її якості. Отже, збільшення попиту можливе через створення 
національної системи сертифікації органічної продукції та провадження єдиної системи 
маркування. 

У ході анкетування було підтверджено припущення щодо необхідності популяризації 
органічної продукції серед споживачів. Визначено, що респонденти лояльно ставляться до 
інформації, отриманої через ЗМІ, тому доцільно використовувати це джерело інформування для 
роз’яснення технології виробництва цієї продукції та її корисності для організму людини. 
Простежується пряма залежність між попитом на органічну продукцію із доходом громадян. 
Отже, збільшенням рівня доходів споживачів у перспективі стимулюватиме попит на цю 
продукцію. 

Виробники органічної агропродовольчої продукції надають позитивну оцінку 
результатів діяльності у цій сфері і відзначають, що визначальними факторами переходу до 
органічного методу господарювання є моральне задоволення від цієї діяльності, можливість 
отримання додаткового доходу та здобуття конкурентних переваг порівняно із традиційним 
виробництвом. У той же час, незважаючи на перспективність розвитку "органічного" ринку, 
існує гостра необхідність у нейтралізації чинників, що стримують його розвиток. Йдеться, 
насамперед, про відсутність урядової підтримки, не сформовану національну нормативно-
правову базу у сфері органічного агровиробництва та низьку купівельну спроможність 
населення. 
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За сучасних умов господарювання, коли зміни в економічному середовищі та розвиток 
технологій призвели до істотного загострення конкурентної боротьби на ринках, виживання і 
підвищення результативності діяльності підприємств значною мірою залежить від їх здатності 
максимізувати ступінь задоволення потреб і очікувань споживачів, які потенційно можуть стати 
покупцями їх продукції. Тому сучасні товаровиробники, розробляючи спеціальні заходи та 
інструменти управління поведінкою споживачів, повинні орієнтуватися, в першу чергу, на 
споживчу цінність продукту – його здатність відповідати вимогам і запитам споживачів. В 
умовах зростаючих темпів інформатизації суспільства, коли засоби масової інформації 
відіграють далеко не останню роль у формуванні попиту на продукт у потенційного споживача, 
одним із дієвих засобів впливу на формування ринкової поведінки споживачів виступає імідж 
підприємства. 

Питання впливу іміджу на конкурентоспроможність організації досліджували багато 
зарубіжних науковців. При цьому, розглядаючи прийоми управління корпоративним іміджем, 
величину його впливу пов’язували їх маркетинговими комунікаціями. У цьому ключі відомими 
є роботи таких вчених як Т. Пітерс і Р. Уотермен, С. Блек, Д. Данієлс, П. Друкер, Р. Фостер, Л. 
Якокка та ін. Серед вчених пострадянського простору проблеми іміджу досліджували Л. 
Балабонова і О. Риндіна, С. Будько, Л. Дідківська та багато ін. Проте визначення впливу 
окремих складових іміджу на поведінку споживачів не є для вказаних авторів предметом 
спеціального вивчення.  

Поза тим, важливо при розробці заходів із формування позитивного іміджу 
підприємства враховувати не лише його видиму діяльність, безпосередньо пов’язану із 
формуванням пізнаваного фірмового стилю та репутації на рівні роботи із власним персоналом 
та іншими зацікавленими особами, але й брати до уваги можливості опосередкованого впливу 
іміджу на вибір покупців. Саме багатоаспектність впливу іміджу підприємства на поведінку 
багатьох учасників ринкової взаємодії дає підстави для деталізованого дослідження чинників, 
що його формують. Це важливо і з погляду підвищення ефективності управління 
підприємством, що вказує на актуальність таких досліджень для вітчизняних підприємств. 

Методологічною основою даного дослідження обрана концепція ціннісно-орієнтованого 
управління підприємством (Value Based Management), яка пропонує оцінювати фінансові 
наслідки найважливіших управлінських рішень, з урахуванням імовірної динаміки змін 
зовнішнього й внутрішнього середовища, в тому числі і через призму аналізу поведінки 
споживачів. Поведінку споживача доцільно аналізувати через формування менеджментом 
підприємства споживчої цінності товару, для чого аналізуються усі стадії його виготовлення 
(ланцюжки створення цінності, як їх називає М. Портер).  

Отже, споживча цінність є тією характеристикою товару, що приносить максимальну 
корисність для споживача і відповідно формує рішення щодо придбання. Оскільки споживча 
цінність визначається передусім реальними потребами споживача, які, в свою чергу, 
формуються під впливом оточення, доцільно виділити її складові. Технологічна – та частина 
споживчої цінності товару, що несе в собі поєднання функціональних і технологічних 
характеристик товару і випливає із безпосередніх потреб споживача. Когнітивна складова 
споживчої цінності товару відповідає за емоційне сприйняття споживачем товару і досить часто 
її величина у споживчій цінності є продуктом впливу засобів масової інформації – через 
рекламу, PR- технології, впізнавання марки, бренду товару, іміджу підприємства тощо. Імідж 
підприємства є частиною когнітивної складової споживчої цінності і може бути 
охарактеризований низкою показників у загальній їх сукупності (рис.1). 
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Імідж являє собою образ підприємства, що сформувався у свідомості громадськості. 

Таким чином імідж для різних груп громадськості – ринкових партнерів, органів державної 
влади, власного персоналу, що мають неоднакові інтереси і пред'являють до підприємства 
неоднакові (а часом і суперечливі одна одній) вимоги, не є тотожним, оскільки, одне і те ж 
підприємство по-різному може сприйматися споживачами, інвесторами, партнерами, 
державними структурами і органами. Якщо, наприклад, для широкого національного загалу 
важливою є громадська позиція підприємства, його участь у меценацтві, доброчинності, то для 
ринкових партнерів – надійність і відповідальність у відносинах. Імідж для персоналу 
підприємства розкривається через його поточну роботу, зокрема, працівників цікавитимуть 
питання систем оплати праці, мотивації і заохочення. Отже, питання щодо того, яким чином та 
чи інша складова іміджу впливає на поведінку різних цільових груп потребує подальшого 
дослідження. Це дасть змогу розставити пріоритети у розробці інструментів управління 
поведінкою потенційного споживача, оптимізуючи тим самим витрати на створення 
позитивного образу виробника певного продукту, водночас максимізуючи вплив іміджу на 
сприйняття цього продукту, формування його споживчої цінності. Вирішення цих завдань і 
визначено предметом наступних досліджень. 
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Інтернет є унікальною глобальною інформаційною системою, здатною об’єднати он-
лайн близько 40% світового населення, яке сьогодні підключено до Інтернету. У 1995 році їх 
було менше 1%. Кількість інтернет-користувачів зросла в десять разів з 1999 по 2013 рік. 
Перший мільярд був досягнутий в 2005 році, другий – в 2010 році, третій – в 2014 році [1].  

Сьогодні результатом трансформації інструментів взаємодії з клієнтами є 
переорієнтування маркетингової діяльності у інтернет-простір. Маркетингові компанії 
отримали необмежені можливості розвитку завдяки раціональному залученню до співпраці 
постійно зростаючого кола клієнтів інтернет-середовища, знаходження важелів корисності 
різноманітних онлайн-інструментів, таких як блоги, розсилки, веб-сайти, електронні листи, 
відео, фото, віртуальні презентації, форуми, новини, соціальні мережі, що значно поширює 
можливості пошуку цільової аудиторії. Система маркетингових комунікацій постійно 
удосконалюється, онлайн контакти значно розширюють коло потенційних споживачів та 
засоби інформування щодо позитивного іміджу запропонованого продукту. Розробка 
маркетингових стратегій сьогодні неможлива без допомоги інтернету. Постійне впровадження 
інноваційних методів, розвиток контенту маркетингових стратегій дає змогу задовольняти 
потреби клієнтів, постійно залишатися попереду конкурентів та розробляти ефективні 
маркетингові кампанії, визначати ефективність проведених заходів.  

Маркетингова комунікація (англ. marketing communication) або просування (англ. 
promotion) — один з чотирьох елементів комплексу маркетингу, який являє собою інтегрований 
набір засобів комунікації, що застосовується для передачі повідомлень від виробника або 
продавця продукції до його цільових ринків [2]. Маркетингова комунікація охоплює будь-яку 
діяльність підприємства, спрямовану на інформування, обмін ідеями, переконання, 
нагадування споживачам та ринку в цілому про свої товари і свою діяльність та сприяє 
підвищенню ефективності.  

Термін «комунікація» походить від латинського «communis», що означає «спільне». 
Тому процес комунікації – це процес зворотного зв’язку з допомогою входження у конкретні 
сегменти споживачів, обладнання ринкових ніш для потенційних клієнтів. Соціальні мережі та 
блоги дозволяють щохвилинно оновлювати інформаційний потік. У свою чергу, відвідувачі 
сторінки користуються можливістю постійно коментувати, відповідати, «лайкати», надавати 
посилання на інших інтернет-ресурсах. Це створює міцний зворотній зв'язок, встановлюється 
єдність і взаємовигідна співпраця, обмін інформації та постійне підвищення мотивації між 
споживачем та виробником. Постійне зміцнення зв’язків з постійними клієнтами, заохочення їх 
до залучення нових клієнтів дозволяє збільшити попит та сформувати сприятливий імідж 
компанії. До того ж оперативність Інтернет-ресурсу дозволяє проводити гнучку рекламну 
політику – швидко розмістити інформацію, зупинити або відкоригувати кампанію (цілодобово).  

В цілому можна зробити висновок, що створення інтернет-порталу є актуальним та 
доречним в таких випадках: 

1. для прогресивної фірми (компанії), що має значні обсяги продажу та піклується про 
свою репутацію, а також прикладає чималі зусилля для ведення конкурентоспроможного 
бізнесу; 

2. для фірм, перелік товарів та послуг нараховує декілька тисяч найменувань; 
3. для фірм, керівники яких розуміють перспективи використання Інтернету для ведення 

бізнесу, адекватно сприймають зміни в економіці, суспільстві та своєчасно на них реагують. 
Маркетинг-мікс опрацьовує велику кількість стратегій просування і поступово визначає 

максимально ефективний набір щодо конкретного випадку, тобто містить у собі оптимальне 
співвідношення маркетингових інструментів, який дозволяє досягти визначеної мети. Роберт 
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Лотерборн пропонує розглядати комплекс маркетингу «Чотири Р» з точки зору «Чотирьох С» 
споживача, що дозволить задовольнити усі вимоги.  

Таблиця 1. 
Комплекс маркетингу з точки зору продавця та споживача 

«Чотири Р» продавця «Чотири С» покупця 
Товар (Product) Потреби споживача (Customer need and wants) 
Ціна (Price) Витрати покупця (Cost to the customer) 
Методи розподілу товару або система 
дистрибуції (Place) 

Зручність (Convenience) 

Методи просування товару 
(Promotion) 

Обмін інформацією (Communication) 

 
Стратегія маркетингових комунікацій містить у собі план реалізації, а саме:  
 визначення мети комплексного плану маркетингових комунікацій; 
 SWOT аналіз - сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози;  
 визначення цільової аудиторії (виявлення привабливих сегментів ринку, 
визначення цільових сегментів і власної стратегії щодо власного позиціонування на 
ринку);  
 аналіз конкурентів (порівняння аналогічних продуктів і послуг, пропонованих 
іншими компаніями, виявлення бар'єрів для входу на ринок, напрацювання відмінних 
рис з конкурентами;  
 визначення методу просування у інтернет-просторі, оптимізації у пошукових 
системах, форумах, електронних розсилок, графіку подібних заходів;  
 затвердження бюджету маркетингових комунікацій компанії;  
 регулярний аналіз результатів маркетингової діяльності компанії шляхом 
встановлення критеріїв оцінки, порівнянню ключових показників ефективності.  
Вимірювання продуктивності здійснюється такими інструментами: Web Trends, 

Webalizer, AWStars, Liveinternet, OpenStat, HotLog, SpyBOX, CTR, ClickTale, CPC, CPS, CPA, 
Google Anatytics, OpenStat, Trends, GemiusAudience, Sitemeter, Woopra, Alexa і т.д.  

 

 
 

Рис. 1. Елементи процесу комунікації 

5 елементів моделі процесу 
комунікації  

 

Відправник —збирає 
інформацію, формує ідею і хоче 

донести свою концепцію до 
споживача 

 

Канал зв'язку — переважно електронні 
засоби, за допомогою яких відбувається 

передача повідомлення 
 

Одержувач інформації — споживач, 
цільова аудиторія, адресат повідомлення 

 
 

Петля зворотного зв'язку — забезпечує контроль успішності передачі повідомлень, дає змогу 
виявити, чи було досягнуто порозуміння та отримано позитивний ефект. Яким чином були 

подолані перешкоди зовнішніх та внутрішніх факторів у процесі комунікації?  
 

Повідомлення — відповідний 
код, група символів, що 

уособлюють інформацію для 
передачі 
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Інтернет-маркетинг сьогодні є актуальним засобом залучення споживачів, можливістю 
заявити про компанії, розповісти про новинки і багато іншого. Цей напрямок активно 
розвивається і з кожним роком стає все популярнішим. Очевидні переваги, різноманітність 
інструментів, швидкість оцінки ефективності проведених заходів, свідчить про подальший 
розвиток цього сегменту ведення бізнесу, посилює розвиток суміжних сфер комерційної 
діяльності та у цілому прискорює суспільний розвиток. 

Підводячи підсумок необхідно визначити, що ефективність маркетингових 
комунікаційних процесів прямо пропорційна наявності ефективних прямих та зворотних 
зв'язків.  

Маркетологи змушені постійно шукати і знаходити найбільш доцільну для конкретної 
ситуації низку елементів і визначати послідовність їх впровадження. Переваги використання 
маркетингових комунікацій у інтернет-просторі очевидні. Вони дозволяють компанії збільшити 
потенціал зростання, отримати необмежені перспективи щодо фінансування та цільової 
аудиторії споживачів.  
 
Література 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
В.І. Захарченко, д.е.н., професор 

 
Одеський національний політехнічний університет 

м.Одеса, Україна 
 

І.А. Топалова 
 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
м.Одеса, Україна 

 
Збутова діяльність підприємства є завершальним етапом її виробничо-господарської 

діяльності. Як правило, ефективність збутової політики характеризується загальними 
досягнутими кінцевими показниками роботи підприємства, такими як обсяги реалізації, 
прибуток. 

Уявімо узагальнений досвід успішного функціонування в 1990-х роках російських 
представництв «Радарс» (м.Москва) і «Станкомод» (м. Екатеринбург) відкритого акціонерного 
товариства «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» (м.Одеса), організованих 
останнім з метою збільшення обсягу продажів основної продукції – радіально-свердлильних 
верстатів – на російському ринку. 

Аналіз стану підприємства дозволяє забезпечити баланс ринкових запасів і реальних 
можливостей самого підприємства, отримати необхідну інформацію для прийняття 
обґрунтованих рішень і розробки ринкової стратегії і політики. 

Аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства передбачає оцінку її фінансового 
стану, організаційної структури управління, виробничих потужностей і матеріально-технічної 
бази (забезпеченість матеріалами, сировиною, енергією). Крім того, він характеризує рівень 
науково-технічного та кадрового потенціалу, торгового асортименту та 
конкурентоспроможності продукції, що випускається, витрат виробництва по всій номенклатурі 
виробів, систему збуту і просування товару на ринок, існуючих стратегій, інформаційної 
інфраструктури і так далі. 

Розкладаючи операції, вироблені підприємством, на стратегічно пов'язані дії та напрями 
діяльності, представляється можливим краще зрозуміти структуру витрат підприємства і 
визначити їх основні елементи. 

Кожен вид діяльності в цьому ланцюжку пов'язаний з витратами і пов'язує активи; 
співвідносяться виробничі витрати підприємства та активи з кожним окремим видом діяльності 
в ланцюжку, можна оцінити і витрати по них. Витрати підприємства при виконанні кожної дії 
можуть бути збільшені або скорочені під впливом двох типів факторів: 

 структурних (економія на масштабах виробництва, ефект кривої досвіду, 
технологічні вимоги, інтенсивність капіталовкладень, широта товарного асортименту); 
 виконавчих (наскільки «відкрита» робоча сила для постійного удосконалення, 
позиції персоналу та організаційні можливості підприємства по забезпеченню якості 
продукту і виробничого процесу, тривалість циклу з виведення нового продукту на 
ринок). 
Важливо оцінити, чи достатньо ефективно налагоджені справи всередині самого 

підприємства, а також наскільки ефективно працює підприємство з постачальниками і 
клієнтами з метою зниження своїх витрат. 

Конкурентоспроможність підприємства з погляду витрат залежить не тільки від 
внутрішньофірмових витрат, а й від витрат в ланцюзі цінностей постачальників і 
дистриб'юторів, які також є об'єктом аналізу. 

Систематична оцінка конкурентної позиції підприємства - наскільки воно 
(підприємство) є сильним або слабким в порівнянні з найближчими конкурентами - необхідний 
етап у аналізі стану підприємства. 
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Вищеперелічені критерії оцінки ефективності стану підприємства є загальними для всіх 
галузей і не виявляють індивідуальних особливостей окремого підприємства у певній галузі. 
Більше того, вони дають уявлення в цілому про результативність та проблеми в діяльності 
підприємства, але не сфокусовані безпосередньо на оцінці збутової діяльності підприємства. 

Для оцінки ефективності збутової політики підприємства, на наш погляд, доцільно 
використовувати інші критерії. 

З початком розвитку ринкових відносин основним орієнтиром діяльності будь-якого 
підприємства є споживчий попит. Збут продукції повинен розглядатися під принципово іншим 
кутом зору - через призму ринкового попиту та пропозиції. Для виживання в даний час 
вітчизняні товаровиробники повинні виробляти те, що продається, а не продавати те, що вони 
виробляють. Це стосується і якості продукції, що випускається, і ціни на дану продукцію. 

Збутова політика підприємства повинна оцінюватися не тільки за часткою ринку, яку 
вона займає, але й тому, наскільки стійкий обсяг збуту при коливаннях цін. Іншими словами, 
під цим мається на увазі, наскільки прихильні споживачі до даної торгової марки, до продукції 
даного підприємства, щоб платити за неї додаткову ціну. 

Якщо підприємство не випускає в достатньому обсязі необхідні товари, то споживачі 
будуть купувати відсутній обсяг товарів у фірм-конкурентів, а можливо і повністю перейдуть на 
іншу торгову марку. Отже, ступінь задоволення споживчого попиту є одним з найважливішим 
критеріїв оцінки ефективності збутової політики підприємства. 

При наявності жорсткої конкуренції головне завдання управління збуту - забезпечити 
завоювання та збереження підприємством кращої частки ринку і домогтися переваги над 
конкурентами. Наскільки підприємство може дозволити собі знизити ціну для утримання своїх 
споживачів визначає такий критерій оцінки ефективності збутової політики підприємства, як 
ступінь регулювання обсягів збуту відповідно до рівня доходу споживачів. 

Залучення уваги споживачів до продукції даного підприємства залежить і від того, як 
здійснюється маркетингова діяльність. Якщо маркетингова служба підприємства здійснює 
маркетингові заходи досить ефективно, то споживачі будуть зацікавлені в придбанні цих 
товарів. Таким чином, можливість зміни купівельного попиту за рахунок активізації 
маркетингової діяльності є найважливішим критерієм оцінки ефективності збутової політики. 

У маркетингових комунікаціях важлива наявність зворотного зв'язку тобто взаємодія зі 
споживачами. Не маючи інформації про те, чи задовольняє продукція споживачів чи ні, 
складно планувати подальшу діяльність. 

Дані відомості можна отримати завдяки маркетинговим дослідженням, наявність яких 
також показує, чи ефективна збутова політика підприємства. 

Уявімо дані критеріїв оцінки ефективності збутової політики підприємства у вигляді 
схеми на рис. 1. 

 
Рис. 1. Критерії оцінки ефективності збутової політики підприємства в умовах 

ринкових відносин. 
 

Таким чином, дослідження сутності та напрямків збутової політики підприємства в 
умовах ринку дозволяє зробити наступні висновки: 

Критерії оцінки ефективності збутової політики 
підприємства 

Відповідність споживчому попиту Ступінь задоволення споживчого попиту 

Стійкість обсягів збуту під час коливання 
цін  

Ступінь регулювання об’єкту у 
відповідності з рівнем доходу споживачів 

Можливість зміни споживчого попиту за 
рахунок активізації маркетингової 

діяльності  

Взаємодія зі споживачами 
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 визначальним у збутовій політиці підприємства має бути вивчення споживчого 
попиту на вироблену продукцію; 
 для підвищення обсягів збуту слід враховувати конкурентні позиції підприємства; 
 при прогнозуванні обсягів збуту, необхідно враховувати можливість зміни рівня 
доходів споживачів; 
 при формуванні цінової політики необхідно враховувати вплив конкурентів і 
споживчі переваги; 
 найважливішим інструментом регулювання споживчого попиту є маркетингова 
діяльність підприємства. 
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м .Одеса, Україна 
 

Інноваційне управління в промисловості є одним з важливих напрямів стратегічного 
управління, яке здійснюється керівництвом підприємства. Так, основною метою інноваційного 
управління в галузях промисловості є визначення основних напрямків виробничої діяльності в 
галузі розвитку науково-технічного прогресу і реалізації досягнення в цій сфері. А це знаходить 
своє відображення в наступних областях: 

 виведення з експлуатації фізично і морально застарілого технічного обладнання і 
установок; 
 створення нової продукції в інноваційному порядку та її розробка і виробництво в 
результаті застосування нових технологій; 
 модернізація виробленої продукції; 
 подальше удосконалення виробництва традиційної продукції, виробленої галузями 
промисловості; 
 вибір кон'юнктури матеріалів, ресурсів для виробництва нових видів продукції; 
 отримання патентів, ліцензій для нових видів продукції; 
 комплексний аналіз витрат на нові види продукції, її обсягу, цін реалізації; 
 підхід до інноваційного управління в сферах промисловості з точки зору 
інвестиційного проекту та ринкової перспективи і т.д. 
Поняття «інновація» вперше було використано в ХІХ столітті в наукових дослідженнях 

з культурології, і означало включення ряду елементів однієї культури. Так, тут просто 
передбачалась інтеграція традицій країн Африки та Азії в європейську культуру. І лише на 
початку ХХ століття почалося вивчення технічних інновацій. Слід зазначити, що спочатку 
концепція про сучасні інноваційні процеси була приведена у фундаментальній праці Й. 
Шумпетера (1883-1950 рр.) «Теорія економічного розвитку», опублікована в 1911 р. Він 
розглядав інновацію як результат науково-технічного прогресу і вказував, що виробнича 
функція впливає на зміну обліку зміни факторів, що впливають на збір та кількість продукції. У 
цій праці Й. Шумпетер досліджував дві основні сторони господарської діяльності: щоденний 
оборот та економічний розвиток. 

На наш погляд, Й. Шумпетер відносив до провідної сили динамічного розвитку 
економіки – власників – не окремих капіталістів і власників підприємства, а тільки інноваторів 
з їх числа. Керівник підприємства відокремлює виробничі потужності від стабільного 
виробництва, яке приносить прибуток і спрямовує на здійснення нового проекту з невідомим 
майбутнім, який зрозумілий тільки йому. Так, діяльність керівника підприємства віддаляє 
економіку від статичного оптимуму. Він відокремлює виробничі фактори від традиційного 
виробництва і застосовує їх з новими методами. Таким чином, Й. Шумпетер назвав цю 
діяльність новою комбінацією виробничих факторів, вказав п'ять можливих видів: 

 Створення нового товару або послуги. 
 Створення нового виробничого методу. 
 Пошук нового ринку реалізації. 
 Використання нового джерела чи виду сировини. 
 Застосування нових організаційних методів діяльності підприємства. 
У своїх дослідженнях він бачив причину ділових циклів в інноваціях. На наш погляд, 

під цим терміном він передбачав не тільки технічні зрушення, відкриття, але й нові виробничі 
методи, нові методи організації бізнесу, нові види сировини і т. д. Іншими словами, Шумпетер 
оцінював кожне нововведення, яке могло б вплинути на економічну кон’юнктуру, в якості 
потенційного джерела ділового циклу. На практиці, діловий цикл теорії Шумпетера знаходить 
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відображення в наступному рис.1 
 

 
 

Рис. 1. Діловий цикл інноваційного управління 
 

З іншого боку, у світовій економічній літературі поняття «інновація», як ми зазначили 
вище, тлумачиться як відображення нової продукції і технологій у потенційного науково-
технічному прогресі. У своїх працях різні вчені аналізували поняття «інновація» в залежності 
від об'єкта та предметів досліджень. Так В. Захарченко в широкому значенні слова «інновація» 
передбачає прибуткове, більш раціональне використання нової продукції, соціально-
економічних та організаційно-технічних рішень виробничого, фінансового, комерційного та 
іншого характеру [4]. З іншого боку, М. Меркулов вважає, що нововведення перетворюються в 
управлінні розвитком техніки і технологій, їх створенням, засвоєнням і дифузією в інші об'єкти 
[5]. У деяких дослідженнях вчені висловили своє ставлення до інновації в наступній формі: 

А: Інновація – процес, при якому винахід або ідея приймає економічний зміст (Б. 
Твисс). 

Б: Інновація – сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, які призводять 
до виникнення на ринку нових удосконалених виробничих процесів і устаткування (Ф. Ніксон). 

В: Інновація – такий соціальний, технічний, економічний процес, за допомогою якого в 
залежності від своїх особливостей ідей або винаходу призводять до створення більш якісних 
виробів і технологій. У разі направлення інновації на економічну вигоду або прибуток її 
виведення на ринок може призвести до отримання додаткової продукції (Б. Санто). 

Як очевидно, аналіз різних підходів до осмислення поняття «інновація» приводять до 
висновку, що особливий зміст поняття «інновація» складається із змін, а основною функцією 
управління високотехнологічною діяльністю є оптимальне управління змінами. 
Вважаємо, що в цей період процес розробки, засвоєння і застосування інновацій складний і 
вимагає багато часу і значних капіталовкладень. Так, коротко кажучи, вкладення капіталів та 
інвестицій у нововведення називається інновацією. З точки зору в умовах сучасних ринкових 
відносин вирішальною умовою стійкого розвитку промислових підприємств будь-якого 
профілю є ефективність ґрунтовних капіталовкладень в ті чи інші високотехнологічні проекти. 
Прийняті промисловими підприємствами рішення про інвестування проектів пов'язані з їх 
цілями. 

 
Таблиця 1. 

Класифікація високотехнологічних проектів 
 

Тип проекту Призначення проекту 

Мінімальна 
норма 

дохідності, % 
річних 

Вимушені інвестиції Екологія, охорона праці, обороноздатність, охорона 
праці 

Вимоги 
відсутні 

Збереження позицій 
на ринку Підтримка стабільного рівня виробництва товарів 6 

Інвестиції в оновлення 
фондів Підтримка діяльності підприємства 12 

Економія поточних 
витрат Зниження собівартості за рахунок нових технологій 15 

Збільшення доходів Розширення виробництва та виробничої потужності 20 

Нововведення 
(фундаментальні і 

прикладні розробки) 

Інновація 
(маркетинг, 

збут, 
Передпланові дослідження 

Нововведення 
(проектування, будівництво, 

виробництво) 
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Ризикові інвестиції Нові технології, випуск принципово нових товарів 25 
Слід зазначити, що якщо інвестиційними джерелами реалізації малих і середніх 

проектів є амортизаційні відрахування від основного капіталу підприємства, то великі проекти 
вирішуються на рівні держави та окремих компаній. В даний час наша країна потребує таких 
проектів. З цієї точки зору, в сучасний період, класифікуючи високотехнологічні проекти в 
промислових підприємствах, для підрозділу норм прибутку ґрунтовні капіталовкладення 
поділяються, як це знайшло своє широке відображення у таблиці 1. 

Вважаємо, що застосування системи інноваційного управління, аналіз фінансового 
стану галузей промисловості є важливим для інвестиційного процесу. Саме тому, керівництво 
галузей промисловості повинно враховувати деякі умови в інвестиційному процесі: 

 визначення ризиків і джерел коштів по об'єкту інновацій; 
 вибір форм організації типу і реалізації інвестицій; 
 захист інвестицій. 
В умовах сучасних ринкових відносин особливе місце і роль у системі інноваційного 

управління належить глобалізації. Для майбутнього України, життєво важливим питанням є 
формування економічного розвитку на основі розробки і реалізації концепції ефективного 
переходу і розвитку трансформації економічної системи, обґрунтованої з наукової та реальної 
практичної точки зору. 

Слід зазначити, що багато дослідників вважають поліпшення способу життя, культури, 
масового споживання людей і їх гармонії з точки зору інших питань є результатом глобалізації, 
що відбувається в суспільстві в різних країнах. Як відомо, перехід на нові ринкові відносини 
вимагають створення, формування і розвитку системи інформаційних технологій. З одного 
боку, це пов'язано з узгодженням інформації з ринковою системою, а з іншого боку з 
проведенням математико-статистичних та аналітико-прогнозних розрахунків. З цієї точки зору 
значущою умовою для задоволення вимог переходу на шлях прискорення інноваційного 
управління та інтенсивного розвитку економіки потребує створення спеціально Науково-
технічного центру з науково технічних досліджень. Такий Центр повинен виконувати наступні 
функції: 

 Вивчення конкретних науково-технічних вимог, поставлених перед економікою 
України. Для цього повинні бути враховані висновки, пропозиції, скарги, труднощі і т. 
д. інженерно-технічних працівників та робітників і, на ряду з цим, проводити перевірки 
з боку групи, складених з фахівців самого Науково-технічного центру. 
 Після визначення основних напрямів науково-технічних вимог економіки, в першу 
чергу потрібен збір наукової і науково-технічної інформації по цим напрямкам, і 
узгодження роботи в даній сфері інноваційного Ресурсного центру (значить, потрібне 
створення такого центру) і Науково-технічного центру. 
 Відсіювання науково-технічних пропозицій, винаходів, які вже застосовуються або 
підлягають застосуванню в промислових галузях зарубіжних країн, з точки зору 
місцевих вимог, оперативна перевірка найважливіших з них на досвідчених базах і 
пропозиції для виробництва. 
 Виклад друку результатів, практично значущих безпосередньо в дослідженнях 
зарубіжних країн, більш глибоке вивчення іноземної наукової інформації при 
проектуванні винаходів і відкриттів, дослідження варіантів можливого застосування 
фундаментальної науково-технічної дослідницької роботи в цій галузі та запрошення 
фахівців з Науково-технічного центру. Отже, Науково-технічний центр повинен 
розглядати нові результати всієї світової науки з науково-технічної точки зору і 
провести спеціальні дослідження в перспективних областях. 
Застосування спеціального обладнання та приладів, що створюють можливість 

отримання високої, чистої продукції для електроприладів з мікропроцесорами, створює 
революційні зміни у виробництві, можливості для багаторазового підвищення продуктивності 
праці. В процесі електронізації також виникає можливість комп'ютеризації виробництва. 
Широке застосування в промисловості техніки різного типу призводить до послідовного 
зниження енергетичного обсягу продукції, що в свою чергу, поряд з економічною ефективністю, 
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що приводить до отримання великої соціальної ефективності, яка не змінює зміст праці 
обслуговуючого персоналу, підвищує привабливість, покращує психічне середовище серед 
працівників і т. д. Значить, будь-які стратегічні заходи, прийняті в галузях промисловості, 
виражають особливості інновації і ґрунтуються на його введеній новій економічній, виробничій 
або споживчій потужності. Таким чином, введена нова інноваційна політика передбачає 
поєднання цілей технічної політики і політики капіталовкладень, яка направляє на 
застосування нових технологій продукції. 

Таким чином, в науково-дослідній роботі для виникнення необхідності інноваційного 
управління в галузях промисловості та його використання в сучасному періоді вважається за 
доцільне здійснення нижченаведеного плану заходів: 

 виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних і 
технологічних розробок, спрямованих на створення високотехнологічної продукції або 
технологічного процесу, що підлягає реалізації в економічний період; 
 створення науково-технічних та інноваційних ресурсних центрів; 
 проведення маркетингових досліджень та організація ринку реалізації 
високотехнологічної продукції; 
 створення і розвиток інноваційної інфраструктури; 
 підготовка і перепідготовка кадрів для високотехнологічної діяльності; 
 придбання, передача та захист прав конфіденційної, наукової і технологічної 
інформації на об'єкти інтелектуальної власності; 
 здійснення постачання і підготовка виробництва з технологічної сторони; 
 здійснення сертифікації та стандартизації продукції і виробів нових процесів; 
 пошук джерел фінансування високотехнологічної діяльності (включаючи 
здійснення інвестування інноваційних програм і проектів); 
 систематичне застосування інформаційних технологій при управлінні 
високотехнологічної діяльності. 
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Будь-яке виробниче підприємство можна розглядати як складну логістичну систему. Це 

пов’язано з тим, що його діяльність не можлива без контактів з контрагентами. Доставка 
засобів виробництва, сировини, або готової продукції одному, або декільком замовникам 
одночасно - щоденна робота на кожному підприємстві.  

Логістична система має наступний цикл обігу засобів виробництва:  
  матеріальні потоки (у вигляді засобів виробництва) закуповуються і надходять у 
логістичну систему; 
  матеріальні потоки складуються, обробляються, зберігаються і переходять з 
логістичної системи у систему споживання 
  відбувається обмін матеріальних ресурсів що надходять у логістичну систему на 
фінансові [1].  

 Відомо, що витрати на виконання операцій руху матеріального потоку від первинного 
джерела сировини до кінцевого споживання складають до 30% - 50% від суми загальних витрат 
на логістику [2]. Таким чином задача транспортування матеріальних потоків з мінімальними 
витратами в відповідній якості та обсязі від постачальників до споживачів в заданий час є 
актуальною. Для мінімізації ціх витрат необхідно у кожний момент часу вирішивать наступні 
задачі: 

  скорочення часу обробки й оформлення заявок; 
  маршрутизація та організація безпосередня доставки матеріального потоку; 
  завантаження і вивантаження вантажу; 
  розрахунок непередбачених витрат.  

 Це дозволить оптимізувати логістичну систему підприємства.  
 Підприємство виконує такі основні види діяльності, як виробництво, постачання, збут 
[3]. В економіко-математичних дослідженнях, присвяченим логістиці, виробниче підприємство 
описують як складну логістичну систему, комбінацію матеріальних, техніко-технологічних і 
людських ресурсів. Процеси постачання і збуту безпосереднім чином зв’язані з задачами 
логістики. На сучасному рівні процес формування логістики як науки потебує застосування 
ЕОМ і відповідних знань в області економіко-математичного моделювання.  

 В процесі моделювання необхідно не тільки зрозуміти поведінку логістичної системи, 
але й вибрати стратегію найбільш ефективного функціонування логістичної системи. Побудова 
логістичної концепції моделі транспортного обслуговування постачальників та споживачів є 
одним з важливіших стратегічних рішень. При рішенні короткострокових завдань одним з 
найбільш важливих прийомів логістики є маршрутизація транспортних засобів [2]. 
Незважаючи на великий обсяг економіко-математичних моделей, задачі моделювання 
логістичних потоків потребує подальших розробок. Наприклад, цікавим є розрішення 
компромісів між запасами продукції в постачальників і споживачів, їх розміщенням і 
транспортуванням. 

Для рішення поставлених задач побудуємо економіко-математичну модель, усі 
компоненти якої повинні бути залежними від змінної часу [3].  

В дослідженні ставиться задача моделювання логістичної системи підприємства, яка 
оптимізує сумарні витрати на транспортні послуги. В транспортні послуги включають 
планування і маршрутизацію транспорту, вид і розмір транспорту, тарифи на послуги.  

Сформулюємо математичну постановку динамічної багатокритеріальної логістичної 
задачі. Ціль – мінімізація сумарних витрат на транспортні послуги та мінімізація витрат на 
непередбачені операції.  
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 Функція мінімізації сумарних витрат на транспортні послуги: 
 

 (1) 
 

де  
СО – сума витрат 

  
 При цьому складовими витрат є: 
 

 (2) 
 
де 

СОЗ – с витрати на обробку замовлень; 
СЗ – витрати на зборку й завантаження n замовлень; 
СД – витрати на доставку n замовлень; 
СВ – витрати на вивантаження замовлень; 
СН– витрати на непередбачені операції.  

  
Цільова функція мінімізації витрат на непередбачені операції: 
 

 (3) 
Сумарні витрати на обробку замовлень: 
 

 (4) 
де 

 – заробітна плата з нарахуваннями за понаднормову роботу. 
  

Побудована модель є багатокритеріальною динамічною моделлю, усі компоненти 
цільових функцій є залежними від змінної часу. Для мінімізації сумарних витрат на 
транспортні послуги необхідно прагнути скорочення часу на оформлення заявок, доставку, а 
також виключити непередбачені витрати.  
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И СТОИМОСТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
ПАТЕНТУЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА СТАДИИ НИОКР. 

 
Л.А. Иванова, д.т.н., профессор 

Ж.А. Козловская, заслуженный оценщик УОО 
С.В. Малых, к.э.н., доцент  

  
Большую часть ресурсов (75-90%) предприятий в странах с инновационной 

экономической составляют оцененные нематериальные активы (патенты, товарные знаки, ноу-
хау и др.) В странах СНГ этот показатель на один-два порядка ниже. Это явление обусловлено: 

 сырьевой направленностью экономики; 
 неблагоприятным предпринимательским климатом для инноваций; 
 слабой готовностью патентуемых технических решений для коммерциализации; 
 низким уровнем инновационности промышленного производства. 

Большинство патентуемых технических решений (ПТР) в Украине создано в 
университетах и НИИ в результате выполнения НИОКР. Объем финансирования НИОКР, 
например в 2008г., состовил 8,54млрд.грн. Изобретения и полезные модели, которые в 
основном патентуются в Украине, апробированы только в лабораторных условиях и не 
оцениваются в стоимостном выражении как в период НИОКР, так и в случае весьма редкой 
промышленной апробации. Отсутствие апробации и данных о стоимости делает указанные 
ПТР слабо востребованными в производстве и в качестве объекта продажи по лицензии. 

Для решения проблемы коммерциализации изобретений, созданных в ВУЗах в период их 
промышленного использования, предлагается организационно-экономический механизм их 
коммерциализации, включающей следующий следующие этапы, табл.1. 

Этапы коммерциализации патента на изобретение (полезную модель) в ВУЗе. 
Таблица1 

№ этапа Содержание робот Использование 

1 2 3 
 
I 

Инвентаризация патентов, полученных ВУЗом в 
1994-2014г.для выявления их юридической 
правомочности по сроку действия и уровня 
устаревания, так как наибольший уровень 
эффективности и инновационности патента 
составляет 
 5-10лет. 

 
Патентный отдел. 

 
II 

Экспертиза для определения уровня готовности 
объекта патентования к продаже и лицензии: 
 наличие отчета по ОКР или НИР, либо акта 
лабораторных (промышленных испытаний), в 
котором подтверждены показатели качества, 
указанные автором в описании к патенту на 
изобретение; 
 наличие технологической инструкции на 
применение нового способа или устройства;  
 наличие опытного образца или технической 
документации, если заявляется новое устройство;  
 наличие вещества, если заявлен новый 
материал; 
 наличие ноу-хау; 
 наличие предварительного стоимостного 
оценивания патента затратным или доходным 
подходом. 

 

 
Автор (авторы) 
изобретения, зав. 
кафедры. 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

 
III 

На патенты, которые прошли этапы I, II и имеющие 
показатель устаревания менее или равной 50% (10 
лет со дня публикации) составляется рекламный 
материал. В рекламу включают: 
 материалы реферата к патенту на изобретение; 
 результаты акта испытаний; 
 контактные адреса в Интернете почты, 
телефоны отделов внедрения и патентного отдела.  

 

Автор изобретения, 
отдел внедрения. 

IV Поиск потенциальных покупателей и адресов 
предприятий в информационных ресурсах по 
тематике объектов патентирования, адресная 
рассылка рекламы почтой или сайты предприятий. 
 

Отдел внедрения, автор 
изобретения. 

V Анализ запросов предприятий, подготовка ответов, 
демонстрация представителям предприятий 
объектов патентирования в лабораторных условиях 
и др. 
 

Автор изобретения, 
отдел внедрения. 

VI Оценивание доходным подходом патентов, к 
которым предприятия проявили практический 
интерес.  

Кафедра экономики 
промышленности, 
сертифицированный 
оценщик ИС. 
 

VII Составление договора между патентовладельцем 
(ВУЗом) и автором изобретения (полезной модели) о 
распределении ожидаемого дохода патентовладельца 
в соответствии 75% -патентовладельцу, 25% - автору 
объекта патентования. 
 

Юридический отдел, 
автор изобретения. 

VIII Оформление лицензионного соглашения между 
ВУЗом и предприятием лицензиатом. 
 

Юридический отдел, 
автор изобретения. 

IX Участие в промышленном освоении объекта 
изобретения (полезной модели) на предприятии 
согласно сроков и объема финансирования 
командировок, определенных в приложениях к 
лицензионному соглашению. 
 

Автор изобретения. 

X Получение и распределение платежей по лицензии 
между патентовладельцем и автором согласно 
договора (см. этап VII) и премирование 
патентовладельцем (ВУЗом) участников 
коммерциализации патента на изобретение (отдел 
внедрения, кафедра экономики, юридический отдел, 
патентный отдел). 

Бухгалтерия согласно 
приказа ректора ВУЗа. 

 
Для возможности стоимостного оценивания патентов на изобретения (полезные модели) 

на стадии НИОКР и до их промышленного освоения, предложено использовать метод 
исходных затрат и интегральный показатель стоимости изобретений на этой стадии в странах с 
инновационной экономической. 

Например, в США затраты на изобретение составляют 10-15% от стоимости НИОКР 
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[2.3]. Указанный метод апробирован в Институте экспертизы и управления собственностью (г. 
Одесса), директор Заслуженный оценщик УОО Украины Козловская Ж.А., при оценивании 
группы патентов на изобретения и полезные модели, созданных в Одесском национальном 
политехническом университете. Работа была проведена по хоздоговору в 2014г. 

Для повышения качества подготовки сертифицированных специалистов в области 
оценивания интеллектуальной собственностью (ИС) и нематериальных активов в предприятиях 
(НМА) в Украине, предлагается использовать возможности технических университетов, 
занимающихся последипломным образованием (ПДО). Обучение оценщиков следует 
организовать в соответствии с Национальными стандартами Украины, Международными 
стандартами обучения (МСО 2013) и Европейскими стандартами оценки (EVS) и учетом 
теории и практика оценки НМА и ИС в Украине. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СКЛАДОВИХ 

 
Л.М. Карпенко, к.е.н., доцент 

 
Одеський національний політехнічний університет  

м. Одеса,Україна 
 

Розвиток вітчизняних підприємствах у сучасних реаліях часу вимагає застосування 
системного підходу до побудови обґрунтованої стратегії функціонування та подальшого 
генезису підприємств, яка націлена на економічний результат, на посилення власних 
конкурентних позицій на ринку. Успішна діяльність підприємства передбачає необхідність 
ретельного вивчення ринкового середовища, логістики, інноваційно-інвестиційної політики, 
внесення змін до товарного асортименту, проведення гнучкої цінової політики, перебудову 
організаційної структури управління, формування нової філософії взаємовідносин з 
контрагентами. Європейська практика управління показала, що найбільшою популярністю 
країн з розвинутою економікою та лідируючими показниками ВВП на душу населення 
користуються повагою інструменти стратегічного управління, визначення їх місії та адаптації, 
сучасні управлінські інновації на підприємствах. 

Дослідження сутності інноваційного потенціалу виробництва, його структури та методів 
оцінки, інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств відображено у працях зарубіжних і 
вітчизняних вчених: О. Амоши, В. Андрійчука, В. Амбросова, І. Балабанова, О.Балана, І. 
Боярка, С. Володіна, П. Гайдуцького, В. Гейця, О. Гудзь, В. Гриньової, Л. Гриценко, О. Дація, 
В.Захарченка, М. Зубця, М. Кисіля, О. Крисального, М. Кропивка, Л. Колосова, С.Крилова, В. 
Коюда, П. Макаренка, М. Маліка, Л. Мартюшевої, В. Месель-Веселяка, М. Меркулова, Н. 
Ілишевої, В. Онєгіної, Г. Підлісецького, М. Портера, І. Пригожина, О. Редькіна, П. Саблука, В. 
Семіноженка, В. Ситника, Р. Солоу, П. Стецюка, С. Філіпової, К. Фрімена, Н. Хрущ, І. Швець, 
В. Юрчишина та ін. Автори одностайно стверджують, що впровадження інновацій стимулює 
якісні перетворення у виробництві, які, у свою чергу, є поштовхом до наступних змін у 
досягненні досконалості. Аналіз останніх наукових праць свідчить про наявність результатів 
комплексних досліджень щодо розвитку та впровадження елементів інноваційно-інвестиційного 
механізму, удосконалення інвестиційного клімату, певних-економіко статистичних розрахунків. 

Метою роботи є систематизація сучасних теоретико-методичних підходів до визначення 
порядку проведення аналізу показників інноваційного процесу на підприємстві на підставі 
виявлення взаємозв’язку між основними його елементами; проведення економіко-
статистичного моніторінгу інноваційної діяльності підприємств Одеського регіону за видами 
економічної діяльності, за результатами якого встановлення прогностичної валідності.  

Аналіз показників інноваційного процесу збалансованої системи є складовою аналізу 
показників внутрішніх бізнес-процесів, що передбачає комплексне дослідження стратегічних 
інноваційних аспектів господарської діяльності підприємства.  

Оцінка стану та динаміки показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 
повинна базуватись на важливих аспектах інноваційної діяльності. Аналізуючи статистичні 
дані, було виділено 4 основні напрямки, за якими доцільно розглядати стан і розвиток 
підприємств з точки зору інновацій та науково-технічних розробок: 

 кількість наукових організацій і наукових кадрів в Україні; 
 обсяг виконаних науково-технічних робіт; 
 джерела фінансування інновацій на промислових підприємствах; 
 інноваційна активність промислових підприємств і впровадження інновацій [1, с. 
83]. 
У контексті даної наукової роботи інтерес автора висвітлюється у вивченні складових 

елементів аналізу показників інноваційного процесу, від стану яких значною мірою залежить 
фінансовий результат діяльності підприємства. Для підприємства, яке функціонує у 
конкурентному середовищі, конкурентні переваги можуть бути досягнуті на основі 
економічних, технічних, організаційних, інноваційно-інвестиційних, венчурних та 
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інформаційних факторів, що формують систему його стратегічного розвитку. Функціональні 
показники інноваційного процесу за видами аналізу зведемо у табл. 1. 

Таблиця 1. 
Систематизація функціональних показників інноваційного процесу за видами аналізу 

(джерело: розроблено автором) 
Вид 

 аналізу  
Функціонально залежні показники 

факторні результативні 
1. Аналіз доцільності розробки 
нових видів продукції, у т.ч. 
наукових досліджень 

- швидкість просування 
нових видів продукції на 
ринок; 
- період беззбитковості; 
- кількість виробів, що 
характеризую крапку 
беззбитковості (у вартісному 
та натуральному виразі);  
- зона безпеки; 
- можливості підприємства 
щодо проведення наукових 
досліджень (витрати, 
персонал); 
 

- для нових видів продукції, 
що відразу відповідають 
потребам клієнтів за 
сегментами; 
- збитки від продажу нових 
видів продукції, які 
потрапили на ринок пізніше 
внаслідок виправлення 
недоліків проекту; 
- частка якісно нових видів 
продукції у загальному обсязі 
продаж; 
- впровадження нового виду 
продукції зверх плану або 
конкурентному товару 

2. Аналіз доцільності 
здійснення прикладних 
аналітичних досліджень щодо 
використання технологічних 
процесів, які вже існують, для 
виробництва продукції 
наступного покоління 

- переваги виробничого 
процесу; 
- пропускна спроможність 

- кількість видів продукції 
наступного покоління, 
виробництво яких можливе 
внаслідок застосування 
технологічних процесів на 
підприємстві 

3. Аналіз доцільності 
формування пропозицій для 
клієнтів, внаслідок 
використання інновацій, за 
видами продукції, що 
визначають конкурентів 

- кількість проектних 
варіантів якісно нового виду 
продукції  

- термін розробки нових видів 
продукції; 
- ступінь реалізації наміру 
клієнтів по відношенню до 
зовсім нових видів продукції 

4. Аналіз потреб клієнтів, які 
приймаються організацією та 
пов’язані з виробництвом 
нових видів продукції, що 
надають клієнтам найбільшу 
цінність у майбутньому 

- типи споживацьких переваг 
клієнтів, пов’язаних з 
можливостями виробництва 
нових видів продукції; 
- ранг кожного типу переваг 
клієнтів, допустимих до 
підприємства; 
- прогнозні ціни на нову 
продукцію 
 

- обсяг продаж за прогнозом; 
- плановий прибуток від 
продажу нового виду 
продукції; 
- рентабельність продукції, 
продаж 

5. Аналіз процесу планування, 
організації та контролю 
 

- поетапне планування з 
коригуванням результату;  
- системна організація; 
- комплаєнс-контроль 

- процес бюджетування 
інноваційного проекту  

 
На підставі систематизації функціональних показників інноваційного процесу за 

видами аналізу вважається доцільним запропонувати порядок проведення аналізу показників 
інноваційного процесу (рис.1). Слід зазначити, що більш детально процес проведення аналізу 
показників інноваційного процесу можливо відобразити за допомогою формування 
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найважливіших завдань прикладного стратегічного аналізу: порівняльна оцінка, діагностика 
відхилень, прогнозування показників, бюджетування збалансованої системи, проведення 
комплаєнс-контролю.  

 
Рис. 1. Порядок проведення аналізу показників інноваційного процесу 

 
Економічна стратегія - це сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

складових елементів, що поєднані єдиною глобальною метою - створення і підтримання 
високого рівня конкурентної переваги підприємства. Тобто економічна стратегія - це система 
забезпечення конкурентної переваги підприємства. Найбільш важливими системо-
утворюючими елементами економічної стратегії є: товарна стратегія, стратегія взаємодії з 
ринками факторів виробництва, стратегія зниження трансакційних витрат, стратегія 
інвестиційної діяльності підприємства, стратегія запобігання неспроможності (банкрутства) 
підприємства [2, с.190-192] 

Щодо визначення обґрунтованості здійснення ефективної економічної стратегії автор 
пропонує використовувати факторні моделі трьох типів: статистичні, макроекономічні, 
фундаментальні. Також у своїх дослідженнях автор застосовує базові дивідендні дисконтові 
моделі, стохастичні моделі, мульти-індексні, що дозволяю надати прогностичну валідність 
діяльності господарської бізнес-одиниці.  

При формуванні стратегії, менеджери виділяють види невизначеності: 
 прогнозоване майбутнє (невизначеність не надає особливого впливу на формування 
стратегії розвитку підприємства); 
 альтернативні варіанти майбутнього (загрози, що пов’язані зі змінами у 
законодавстві та державному регулюванні – найпоширеніший вид); 
 діапазон можливих варіантів майбутнього (визначається декількома факторами 
впливу; необхідно визначити декілька можливих альтернативних сценаріїв 
майбутнього, відстежувати ринкову і законодавчу ситуації); 
 повна невизначеність (неможливо спрогнозувати, виявити можливий сценарій 
розвитку, діапазон можливих результатів) [3, с. 78-85]. 

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ 
НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 

Аналіз доцільності здійснення прикладних аналітичних 
досліджень щодо використання технологічних процесів, які 

вже існують, для виробництва продукції наступного покоління 

Аналіз доцільності здійснення глибинних наукових 
досліджень якісно нових видів продукції 

Аналіз виявлення конкурентів за допомогою  
клієнтської бази 

Аналіз потреб клієнтів, які приймаються організацією та 
пов’язані з виробництвом нових видів продукції, що 
надають клієнтам найбільшу цінність у майбутньому 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА КОНТРОЛЮ 
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Наступним кроком дослідження виступає економіко-статистичний аналіз інноваційної 
діяльності підприємств Одеського регіону за видами економічної діяльності. У січні-червні 2014 
р. загальний обсяг виконаних власними силами наукових та науково-технічних робіт в 
Одеській області склав 99,3 млн. грн. (проти 109,3 млн. грн. у січні-червні 2013 р.), у тому 
числі обсяг фундаментальних досліджень - 36,5 млн. грн., прикладних досліджень - 26,9 млн. 
грн., науково-технічних розробок - 19,5 млн. грн., науково-технічних послуг - 16,4 млн. грн. 
Обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій 
склав 94,2 млн. грн. (проти 108,7 млн. грн. у січні-червні 2013р.), з них 93,1 млн. грн. (98,8%) - 
внутрішні поточні витрати, більше половини з яких склали витрати на оплату праці (63,1%); 
капітальні витрати - 1,1 млн. грн. (1,2%). Частка бюджетного фінансування на виконання 
наукових та науково-технічних робіт склала 58,0% загального обсягу і збільшилась проти 
січня-червня 2013 р. на 7,0 в. п.  

У 2014 р. інноваційно активними підприємствами впроваджено 87 видів інноваційної 
продукції, в тому числі 9 нових види техніки. Підприємствами машинобудування було освоєно 
33 нових види продукції (у тому числі 14 - на виробництві електричного та електронного 
устаткування, 13 - на виробництві машин та устаткування, 6 - на виробництві транспортних 
засобів та устаткування), 26 - підприємствами харчової промисловості (у тому числі по 9 - у 
переробленні молока та виробництві сиру, у виробництві хліба та хлібобулочних виробів, 3 - у 
виробництві чаю та кави, по 2 - у консервуванні овочів і фруктів та у виробництві какао, 
шоколаду та цукристих кондитерських виробів, 21 - хімічної та нафтохімічної промисловості (у 
тому числі у виробництві гумових та пластмасових виробів - 17, у виробництві мила та миючих 
засобів - 4). 

Інноваційну продукцію у 2013 р. реалізовувало 35 підприємств. Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції, що є новою для споживчого ринку і новою для самих підприємств, 
становив 916,8 млн. грн. та склав 3,6% загального обсягу реалізованої промислової продукції 
(73,3% цієї суми припало на підприємства м. Одеса). Найбільші обсяги реалізованої 
інноваційної продукції досягнуті підприємствами машинобудування (43,4%), хімічної та 
нафтохімічної промисловості (42,3%), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів (14,3%) [4, c.5].  

Підсумовуючи дослідження, зазначимо, що формування стратегії розвитку 
підприємства - це важлива і відповідальна частина у діяльності підприємства, від якої залежать 
його майбутні результати. Також вміння управлінського персоналу оптимально 
використовувати ресурсну базу, своєчасно реагувати на умови навколишнього середовища, 
впроваджувати порядок проведення аналізу показників інноваційного процесу та виявляти 
взаємозв’язок між основними його елементами сприяє ефективної діяльності підприємства. 
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Сучасні економічні реалії економічної ситуації у промисловості України свідчать, що 
незважаючи на проголошений на державному рівні вектор інноваційного розвитку, 
технологічний розвиток та структурні трансформації економіки не набули позитивний зрушень 
як у середньострокової так і у довгострокової ретроспективі.  

Для характеристики технологічного розвитку економіки України, проводиться аналіз 
реалізації продукції за видами економічної діяльності відповідно до технологічних укладів. 

Технологічний уклад – це техніко-технологічний комплекс, який функціонує на основі 
технології, яка є особливою у межах єдності технологічного способу виробництва. Інакше 
кажучи, це комплекс галузей, споріднених єдиними технологічними принципами [ 1, с.45] . 
Структура економіки за технологічними укладами досить об’єктивно характеризує ступінь 
прогресивності наявної технологічної бази країни [ 2, с.34] 

Для аналізу структурного розвитку економіки України в контексті концепції 
технологічних укладів ученими Інституту економічного прогнозування НАН України виконане 
групування галузей промисловості. Для представлення різних технологічних укладів в Україні 
було обрано наступні галузі промисловості [ 3, с.148-150]: 

третій технологічний уклад – теплові електростанції, паливна промисловість, вугільна 
промисловість, чорна металургія, промисловість металевих конструкцій, промисловість 
будівельних матеріалів, скляна і фарфоро-фаянсова промисловість; 

четвертий технологічний уклад – кольорова металургія , хімічна та нафтохімічна 
промисловість, машинобудування ( без електротехнічної промисловості), автомобільна 
промисловість, тракторне та сільськогосподарське машинобудування, будівельно-шляхове й 
комунальне машинобудування, машинобудування для легкої та харчової промисловості без 
побутових приладів, виробництво сантехнічного та газового устаткування, суднобудівельна, 
ремонт машин і устаткування,деревообробна та целюлозно-паперова , легка промисловість, 
харчова промисловість, борошно - круп’яна й комбікормова промисловість;  

 п’ятий технологічний уклад – електротехнічна промисловість, верстатобудівна та 
інструментальна, приладобудування, виробництво побутових приладів і машин, авіаційна 
промисловість, хіміко-фармацевтична промисловість, поліграфічна промисловість; 

шостий технологічний уклад – мікробіологічна промисловість, промисловість медичної 
техніки. У табл. 1 наведено розподіл обсягів реалізованої продукції за укладами протягом 2013-
2014 р.р. 

 
Таблиця 1 

Обсяги реалізованої продукції за технологічними укладами в Україні (складено за даними [4] ) 
 

Технологічні 
уклади 

2014 р. 2013 р. Річний темп 
росту,% 

Зміни у 
структурі,% Млн.грн Структура, % Млн.грн Структура, % 

3 уклад 370435,3 38,5% 334841,6 37,8% 110,6 0,7 
4 уклад 543417,2 56,5% 505379,1 57,1% 107,5 -0,6 
5 уклад 47942,9 5,0% 45551,1 5,1% 105,3 -0,2 
6 уклад  836,9 0,1% 0 0,0% - 0,1 
 Разом по про-
мисловості (за 
кодом КВЕД 
В+С) 

962632,3 100 885771,8 100,0% 108,7 0,0 
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Дані табл. 1 свідчать про відсутність позитивних змін у технологічної структурі 

реалізованої продукції: випереджаючими темпами зростали обсяги реалізованої продукції у 
третьому укладі порівняно з середніми по добувної та переробної промисловості ( код за КВЕД 
В+С). Позитивним можна назвати лише появу у структурі продукції шостого технологічного 
укладу, а саме виробництва радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного 
устаткування (код за КВЕД 26.6), виробництво медичних і стоматологічних інструментів і 
матеріалів(код за КВЕД 32.5).  

Аналіз у середньострокової ретроспективі свідчить, що порівняно з 2007 р. відбулися 
зрушення у бік четвертого технологічного укладу, так у 2007 р. обсяги реалізованої продукції 
третього укладу складали 48 % [ 5, с.216]. 

 Відображена структура реалізованої продукції за технологічними укладами може бути 
доповнена групуванням галузей промисловості згідно зі статистикою країн Організації 
економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР), де виділяються виробництва за високими 
технологіями, середніми технологіями високого рівня, середніми технологіями низького рівня 
та низькі технології за рівнем наукомісткості( табл.2). 

 
Таблиця 2 

 Групування галузей промисловості в країнах ОЕСР за рівнем наукомісткості [ 6, с 477] 
 

Технологія Зміст 
Високі технології Виробництво повітряних і космічних летальних апаратів; канцелярських, 

бухгалтерських та електронно-розрахункових машин; фармацевтичних 
препаратів; приладів радіо, телебачення та зв’язку.  

Середні технології 
високого рівня 

Виробництво приладів; автомобілів ; продукції хімічного синтезу; інших 
транспортних засобів; інших машин та устаткування. 

Середні технології 
низького рівня 

Виробництво гумових і пластмасових виробів; Будівництво та ремонт 
суден; виробництво готових виробів, не зарахованих до інших 
угрупувань; благородних і кольорових металів; інших неметалевих 
мінеральних продуктів; металообробне виробництво; коксохімічне 
виробництво, виробництво продукції нафтопереробки; виробництво 
чавуну і сталі 

Низькі технології Целюлозно-паперове виробництво, поліграфічна промисловість; 
виробництво текстильних виробів та одягу; харчових продуктів та напоїв; 
деревини та меблів 

 
Групування обсягів реалізованої продукції за наведеної класифікацією виявило таке 

становище( див. табл. 3). 
 

Таблиця 3  
Обсяги реалізованої продукції відповідно до групування галузей промисловості в 

країнах ОЕСР за рівнем наукомісткості в Україні ( складено за даними [4] ) 
 

Технології 2014 р. 2013 р. Річний темп 
росту,% 

Зміни у 
структурі,% Млн.грн Структура, 

% 
Млн.грн Структура, 

% 
Високі технології 41469,4 4,3% 38993 4,4% 106,4% -0,1% 
Середні технології 
високого рівня 

84587,8 8,8% 98462,6 11,1% 85,9% -2,3% 

Середні технології 
низького рівня 

511628,7 53,1% 472896,6 53,4% 108,2% -0,2% 

Низькі технології 324946,4 33,8% 275419,6 31,1% 118,0% 2,7% 
Всього 962632,3 100,0% 885771,8 100,0% 108,7% 0,0% 
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Не зважаючи на недоліки такого групування галузей виробництва, дані аналізу 
показують, що на відміну від розвинутих країн у структурі реалізованої продукції за критерієм 
наукомісткості визначається превалювання галузей з середніми технологіями низького рівня та 
низькими технологіями. Аналіз не визначає позитивних зрушень у бік зростання технологічної 
трансформації галузей економіки та наближення до вимог інноваційної моделі розвитку. 

Значний інтерес представляє аналіз капітальних інвестицій за видами економічної 
діяльності відповідно до технологічних укладів. Державної служби статистики України 
представляє інформацію щодо капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 
2010-2014 р.р. (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м.Севастополя, за 
2014 рік також без частини зони проведення антитерористичної операції)[4]. Наведені дані 
відповідно до виділених видів промислової діяльності не дозволяють визначитися з галузями, 
що відносяться до шостого технологічного укладу, при цьому при поданні даних про обсяги 
реалізованої продукції такі види виокремлюються, що наш погляд спотворює кінцеві висновки, 
але надає загальне уявлення про розподіл капітальних інвестицій в економіці України. У табл. 
4 проведено вертикальний та горизонтальний аналіз капітальних інвестицій у добувної та 
переробної галузях промисловості. 

 
Таблиця 4 

Аналіз капітальних інвестицій за галузями промисловості України( код за КВЕД В+С) 
 ( складено за даними [4] ) 

 

У
кл

ад
и Структура капітальних 

інвестицій,% 
Річні темпи росту,% Темп росту 

до 2010 
р.,% 

Середньо-
річнй 
темп 

росту,5 
2010 2011 2012 2013 2014 2011/ 

2010 
2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

3 48,3 49,6 48,8 49,0 51,0 145,2 98,9 103,1 98,0 145,0 109,7 
4 48,4 47,5 48,1 47,6 45,5 138,8 101,7 101,7 89,9 129,1 106,6 
5 3,2 2,9 3,1 3,4 3,6 126,5 108,4 113,5 98,7 153,7 111,3 

Разом 100 100 100 100 100 141,5 100,5 102,7 94,2 137,6 108,3 
 
Третій технологічний уклад продовжує домінувати у структурі капітальних інвестицій 

добувної та переробної промисловості, набуває зростання частка капітальних інвестицій у 
п’ятому укладі, в статистичних даних якого також є інвестиції у шостий уклад, однак це 
відбувалося у 2013 та 2014 роках за рахунок четвертого укладу. У третьому укладі 
випереджаючих темпів росту зазнали інвестиції у металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин та устаткування, де базовий темп приросту у 2014 р. 
порівняно з 2010 роком складає 76,4 %. Капітальні інвестиції у добувну промисловість і 
розроблення кар'єрів протягом 2010-2014 р.р. зазнали від’ємних темпів приросту. Показники 
динаміки четвертого укладу у 2013 р. та 2014 р. відзначилися темпами росту, що нижче за 
середні про промисловості, що свідчить про занепад у четвертому укладі, що продовжує 
залишатися основним укладом економіки України та відображає затримання розвитку його 
матеріально-технічної бази. Це підтверджує також показники базових темпів росту. 
Випереджаючи темпи росту мали галузі п’ятого , шостого та третього укладів порівняно із 
середніми по добувної та переробної галузям. 

Розрахунок отримання обсягів реалізованої продукції на 1 грн. капітальних інвестицій 
показує, що вони у п’ятьому та шостому укладах майже у 2 рази перевищують рівень віддачі у 
третьому укладі – відповідно 21,8 грн./грн. 11, 6 грн./грн., та на 64,4% рівень четвертого 
укладу. Це ще раз підтверджує ефективність та обґрунтованість інноваційного напрямку 
розвитку економіки.  

 Відставання України за масштабами та темпами модернізації своєї технологічної бази є 
наслідком інвестиційної політики як держави та і суб’єктів господарювання, які не отримають 
від державних інститутів необхідних сигналів, дієвих стимулів та обґрунтованих та фінансово 
забезпечених програм інноваційного розвитку, що повинні стати запорукою переорієнтації 
економіки України на вищі технологічні уклади та високі технології.  
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В сучасних складних та мінливих економічних умовах як ніколи зростає роль бізнес-

планування у залученні іноземних інвестицій. Їх обсяг вкрай недостатній порівняно з 
потребами економіки Одеського регіону. Це можна пояснити, зокрема, й незадовільним 
інвестиційним кліматом і великою кількістю інших причин. Мета переважної більшості 
інвесторів полягає у як найшвидшому отриманні прибутку. Тому від багатьох іноземних 
компаній і фірм постійно надходять пропозиції з встановлення ділових контактів з 
підприємствами області. 

Однак досить часто такі зустрічі не дають практичних результатів через виникнення 
певних проблем уже на стадії попередніх переговорів, основним джерелом яких є низька якість 
підготовки інвестиційних проектів і пропозицій, неспроможність ініціаторів проекту чітко 
сформулювати мету і стратегію реалізації проекту.       

Слід підкреслити, що інвестиційний проект і бізнес-план є нерозривно зв’язаними 
поняттями, які не мають сенсу окремого існування у випадку планування і реалізації 
масштабних проектів 1. Адже бізнес-план є документом, який визначає стратегію розвитку 
підприємства-ініціатора проекту. Його зміст і ступінь деталізації можуть змінюватись в 
залежності від масштабу проекту і сфери його впровадження.  

Грамотне і кваліфіковане укладання бізнес-плану у відповідності із міжнародними 
нормами вимагає участі в цьому процесі кваліфікованих фахівців. При цьому оптимальним 
варіантом є розроблення бізнес-плану фахівцями підприємства-ініціатора із залученням 
сторонніх фахівців або консалтингових фірм. В області діяльність таких фірм розвинута ще 
недостатньо, що головним чином зумовлено недостатнім попитом на такий вид послуг, хоча 
протягом останніх років справи явно покращились.  

Відомі на сьогодні загальноприйняті методи планування і оціночні критерії 
ефективності інвестицій, вибір яких є достатньо широким, забезпечують взаєморозуміння 
інвесторів і підприємців різних країн. В першу чергу до таких слід віднести концепцію техніко-
економічного обґрунтування інвестиційних проектів, спеціально розроблену Організацією 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) для країн з перехідною економікою. 
Програмні продукти ЮНІДО – Comfar III Expert і інші, призначені для виконання фінансового 
аналізу інвестиційних проектів.   

В Україні найбільш широке розповсюдження отримали методики і комп’ютерні 
програми, які враховують, на відміну від закордонних, особливості перехідної економіки і 
адаптовані до наших українських законів. Найбільш відомий з них програмний продукт 
«Ргоjесt Ехрегt», який враховує особливості українського законодавства.   

Основою вищезгаданих методик є комплекс оціночних критеріїв для відбору 
перспективних інвестиційно-інноваційних проектів. Вирішення цього питання потребує 
наявності відповідної методичної та інформаційної основи. Як правило, в більшості існуючих 
методик оцінка ефективності інвестиційно-інноваційних проектів визначається на основі 
розрахунку ряду показників, основними з яких є термін окупності (PP), індекс прибутковості 
(PI), внутрішня норма рентабельності (IRR), чистий приведений прибуток (NPV) 2. Вказані 
показники складають групу оціночних критеріїв, без визначення яких не слід навіть приступати 
до розгляду критеріїв ризику, екологічних критеріїв, соціально-економічних критеріїв.  
 Серед підприємців широкого розповсюдження набула думка, що бізнес-план необхідно 
складати «за шаблоном», згідно з якоюсь обраною методикою. Принципово ніякої різниці у 
виборі методики складання бізнес-планів не існує. Важливо, щоб розроблений документ містив 
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резюме, маркетинговий розділ, виробничий розділ, розділ, що висвітлює організаційно-правові 
аспекти справи, фінансовий розділ та розділ, присвячений ризикам проекту.  

Як правило, іноземний інвестор хоче отримати докладні і достовірні відповіді на 
наступні питання 3:           

 якою передбачається стратегія бізнесу на наступні роки;    
 який фінансовий стан підприємства; ступінь готовності проекту;  
 чи підтримується проект місцевою адміністрацією;     
 чи користується попитом планована до випуску продукція;   
 чи є угоди про закупівлю продукції потенційними покупцями;   
 яким чином буде захищений капітал інвестора;      
 як буде розподілятись прибуток;        
 який дохід отримає інвестор в результаті реалізації проекту.    
Тільки після ознайомлення з такою інформацією іноземний партнер може прийняти 

рішення про те, чи варто подальше вивчення проекту.  
Таким чином, перед тим як приступити до пошуку зовнішніх джерел фінансування 

інвестиційних проектів і партнерів для ділового співробітництва, необхідна ґрунтовна 
попередня підготовка підприємств-ініціаторів, а саме: 

 розглянуті всі можливості ефективного використання власних ресурсів; прийняті 
заходи з покращання фінансового стану;     
 підготовлена необхідна проектна документація.     
На завершення наведемо основні критерії, які враховуються інвестором і отже повинні 

враховуватись у процесі бізнес-планування. По-перше, він звертає увагу на загальнодержавні 
умови створення сприятливого інвестиційного клімату. По-друге, аналіз практики іноземного 
інвестування свідчить, що при прийнятті рішення щодо інвестування інвестор враховує:  

– розміщення об’єкта інвестування поблизу основних ринків;    
– легкість доступу до сировини та робочої сили;      
– наявність розвинутої транспортної інфраструктури;     
– забезпеченість об’єкта інженерними комунікаціями;     
– наявність розвинутої системи сучасних видів зв’язку;    
– конкурентоспроможність товарів та послуг, які надаватиме об’єкт інвестування; 
знання ринків збуту;          
– соціально-політичну стабільність в регіоні;       
– наявність робочої сили, яка не потребує спеціальної підготовки;   
– сприятливість екологічної ситуації;      
– ставлення місцевої влади до інвесторів;       
– готовність влади створювати прийнятні умови для іноземних інвесторів;   
– відсутність бюрократичних бар’єрів на шляху інвесторів.    
В підсумку відзначимо, що на привабливість більшості вищенаведених критеріїв 

місцева влада має значний вплив, що дає їй суттєві важелі для формування інвестиційного 
клімату в регіоні й підвищення рівня інноваційної активності. 
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 Public-political and socio-economic realities of today significantly influenced on the formation 
the employment potential of the agricultural sector of Ukraine. Particularly acute exist the problem of 
provision skilled labor for agricultural enterprises due to the lag of wages of workers of agrarian sphere 
from its level in other areas.  

 Formation the labor potential of agricultural enterprises and in all agriculture sector is closely 
associated with the preparation of highly qualified personnel. The development of science-technology 
progress , further mechanization and automation the production processes, strengthening the division of 
labor and deepening the specialization constantly require the advanced training of all employees.  

One of the indicators of the educational level of workers, employed in the national economy, is 
the proportion of employees with the higher education in the total number of employees. At the end of 
2013 the share of employees with the full higher education amounted only 35.6% to the accounting the 
quantity of staff employees [1, p. 57].  

 Different level of educational training of the population in rural and urban areas cannot no 
effect on the level of qualification of personnel, which are working in agriculture production and other 
sectors of the national economy. Over the specific weight of employees with the full higher education, 
agricultural production is significantly inferior to all other economic activities.  So, if the proportion of 
employees of agricultural sector, who have the full higher education, at the end of 2013 was 14.9%, in 
industry this figure was 24.6%, in public administration - 67.1%, financial activities - 67.1%, in 
education - 54.0%. The agriculture significantly inferior to the other types of economic activity over the 
proportion of employees with the incomplete and basic higher education.  For example, if in the 
agriculture the figure at the end of 2013 was 17.2%, in industry - 22.3%, activities in the field of 
creativity, art - 35.8%, in health care - 43.8% [1, p. 56]. 

 One of the most painful social problems of modern Ukraine is the low level of employment and 
the associated with it high level of unemployment. This problem is very acute and for the villages. The 
level of education is particularly important for the provision of employment in rural. In the village is 
observed a clear pattern to growth the level of employment with increasing level of education. 

According to the State Statistics Service of Ukraine, in 2013 the quantity of employed people in 
rural areas increased, in compared with the year 2012, to 35.2 thousand person and was 6 405,9 
thousand person. In addition to the quantitative increasing the economically active population can see 
that it includes the reduced the share of people over working age (from 10.9% to 10.6%), namely those 
over 70 years and was forced to work for the greater social protection. Quantitative and structural 
changes the economically active population is caused as demographic, and socio-economic 
consequences of market reforms in the economy. To the positive changes in the economically active 
population should include a tendency to reduce the number of unemployed persons (from 507.9 
thousand persons in 2012 to 502.1 thousand persons in 2013) [2, p. 55; 3, p. 58].  

 Meanwhile, the quantity of economically inactive people of working age (15 to 70) remains 
high. This fact cannot but cause concern, because the labor potential this part of population are not 
using in the official sector of economy, not only due to prolongation the continuing education in higher 
universities, self-employment, but also because, by reason the informal (unregistered) employment.  

The official statistics show that the largest number of unemployed professionals with the basic 
higher education 13%, which cannot but cause concern, since graduating from the agricultural 
universities, youth cannot find work [3, p. 62]. 

 The main reason for unemployed are the primarily economic factors, which associated with a 
sharp drop in agricultural production, and slow implementation of market reforms in rural and 
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diversification of the economy at the villages. 
 Negative trends that were characteristic for the development of labor potential of the 

agricultural sector, largely due to the growth rate of youth migration from the rural areas, worsening 
demographic situation, the lack of adequate financial incentives to work, low prestige of the countryside, 
social and living conditions, etc. These trends are exacerbated even more on the background of the 
economic and military-political crisis as a result of attracting people from rural areas to take part in the 
fighting in the area the anti-terrorist operation, rapid inflation and general decline in the living standards 
in the country. 

 With given the peculiarities of formation of the labor potential of the agricultural sector to all 
these problems is impossible without state regulation. Possible way out of the current crisis is the 
implementation of national target programs in the agricultural sector, regulation and stabilization of 
pricing in the country, revision of wage of employees of the agricultural sector taking into account 
modern inflationary tendencies, search internal and external reserves development of agrarian sector in 
the country on the innovation principles.  
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На сьогодні, на законодавчому рівні визначені не лише цілі і принципи державної 
політики у сфері розвитку малого підприємництва, а виписані і основні напрями.  

Законодавець закріпив можливість надання державної підтримки не лише суб'єктам 
малого підприємництва, а і об'єктам інфраструктури підтримка малого підприємництва, до якої 
відносяться: бізнес-центри, бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри, фонди підтримки 
підприємництва, лізингові компанії, консультативні центри та ін. 

Державну підтримку малого підприємництва здійснюють Кабінет Міністрів України, 
Держкомітет малого підприємництва, Український фонд підтримки підприємництва через 
регіональні (обласних, міських) фонди підтримки [1]. В Україні також існують різні 
організаційні форми підтримки інтересів малих підприємств. Серед них: різні фонди розвитку і 
підтримки малого бізнесу, асоціації малих підприємств, Всесвітня асамблея дрібних і середніх 
підприємств.  

Основні напрями державної політики у сфері розвитку малого бізнесу в Україні є: 
 спрощення процедур оформлення та здійснення підприємницької діяльності; 
 вдосконалення функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності суб'єктів малого підприємництва, встановленою Податковим кодексом 
України; 
 дерегуляція підприємницької діяльності, періодичне оцінювання і планомірне 
скорочення регуляторних витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 
положень регуляторних актів. 
Правові та економічні засади державної політики у сфері розвитку малого 

підприємництва визначаються Законом України від 22.03.2012 року № 4618-VІ «Про розвиток 
та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [2].  

Рада має намір прийняти нову редакцію цього закону. Мета законопроекту – реалізація 
ключових рекомендацій Європейського Союзу: 

 створення сприятливого правового середовища для формування та реалізації 
державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;  
 підвищення ефективності консультацій між державним і приватним секторами 
шляхом зміцнення представництва інтересів суб'єктів малого підприємництва. 
Останніми роками діяльність Українського фонду підтримки підприємництва 

невідчутна для малого бізнесу. Спілки малих підприємств та спеціальні фонди не виступають 
поручителями по кредитах. А кредитування залишається однією з важливих проблем малого 
бізнесу в Україні. Малі підприємства часто не мають можливості брати кредити під заставу або 
поручництво, які вимагають банки. Особливо це відноситься до приватних малих підприємств. 
А через відсутність можливості отримати кредит важко конкурувати з іншими підприємствами 
за сучасних ринкових відносин. 

Відсутність чіткого механізму реалізації державних заходів по підтримці малого бізнесу, 
труднощі в отриманні кредитів, виробничих приміщень і матеріальних ресурсів поставили малі 
підприємства в нерівне положення з великими. Це привело до скорочення їх зростання і до 
орієнтації переважно на торгово-закупівельну і посередницьку діяльність. 

Негативна дія на розвиток малого бізнесу у сфері матеріального виробництва не сприяє 
розвитку виробничої інфраструктури, призводить до нестачі спеціалізованого устаткування, 
посилює слабкість інформаційної бази. 

Великий бізнес часто прибігає до неринкових механізмів. А малий бізнес не має ні 
фінансових ресурсів, ні законодавчої бази, щоб протистояти цьому. У такому стані малий 
бізнес існувати довго не може. Тобто існує вірогідність, що значна кількість підприємців без 
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державної підтримки (не обов'язково грошима, краще навіть умовами) підуть в тінь. 
Згідно зі статистичними даними, у 2013 році кількість малих підприємств зростала, а в 

2014 навпаки зменшилась.(табл. 1) [3]. 
 

Таблиця 1. 
 

 
Рік 

 
2012 

 
2013 

Приріст у 
2013 в 

порівняні з 
2012 

 
2014 

Приріст у 
2014 в 

порівняні з 
2013 

Кількість малих 
підприємств 

344048 373809 29761 324592 -49217 

У % до загальної 
кількості підприємств 
України 

94,3 95,0 0,7 95,2 0,2 

 
Однак, поряд із тим спостерігається збільшення відсотку до загальної кількості 

підприємств за 2012-2013 роки. Тобто, незважаючи на те, що кількість всіх підприємств в 
Україні зменшується (найвірогідніше через кризові явища, які спостерігаються сьогодні у 
країні), доля малих підприємств продовжує збільшуватися. 

Держава має бути зацікавлено в здійсненні підтримки малого підприємництва. Це 
провідна сила в подоланні негативних процесів в економіці, яка забезпечує стійкий розвиток 
суспільства. Завдяки малому бізнесу формуються умови зайнятості населення, створюються 
нові робочі місця, працевлаштуються соціально нестабільні верстви населення, зокрема, 
молодь, жінки, іммігранти, зменшується безробіття. Малий бізнес – одне з основних джерел 
податкових надходжень. 

Окрім безпосередніх відрахувань до бюджету від доходів компаній, підприємства 
малого бізнесу, створюючи робочі місця і будучи джерелом доходів населення, допомагають 
збору податків безпосередньо з фізичних осіб.  

До теперішнього часу зроблені тільки найперші кроки в правовому і організаційному 
забезпеченні формування малого підприємництва в якості особливого сектора економіки 
України. Дієвої системи стимулювання утворення малих підприємств не існує, як немає і 
господарського механізму їх підтримки. 

Для підвищення ефективності державного регулювання розвитку підприємницького 
сектора необхідно оптимізувати діяльність державних структур, що забезпечують реалізацію 
Програми сприяння розвитку малого підприємництва і регіональних програм підтримки малого 
бізнесу, шляхом розподілу їх функцій між найбільш компетентними структурами. 
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Інноваційна діяльність підприємств займає велике значення у сучасних умовах 

розвитку ринку. В наукової літературі не існує загальноприйнятого визначення інноваційної 
діяльності, науковці по-різному трактують його сутність. Деякі науковці визначають 
інноваційну діяльність підприємства як систему заходів щодо використання наукового, 
науково-технічного та інтелектуального потенціалу з метою отримання нового або поліпшеного 
продукту або послуги, нового способу їх виробництва для задоволення, як індивідуального 
попиту, так і потреб суспільства в нововведенні в цілому. На їх думку інноваційна діяльність 
підприємства включає розробку, впровадження, освоєння і комерціалізацію нововведень. 

Об'єктом управління інноваційної діяльності є інновації та пов'язані з ними економічні 
відносини. Інновації можна трактувати як нововведення (нові ідеї, винаходи, методи), які 
доведені до стадії комерційного використання на ринку у вигляді нового продукту [1]. 

Продукт може бути частково новим, відносно новим і абсолютно новим. Абсолютна 
новизна увазі відсутність аналогів даного нововведення; відносна - нововведення вже 
застосовувалося на інших підприємствах, але на даному підприємстві здійснюється вперше; 
часткова новизна передбачає оновлення елемента або деталі виробу. 

Якщо вигода від впровадження нововведення перевищує витрати на його створення, то 
виявляється економічне гідність нововведення. Це безпосередньо пов'язано з отриманням 
визнання споживачів. Таким чином, можна говорити про те, інновації орієнтовані на ринок і 
задоволення суспільних потреб. 

На практиці існує безліч класифікацій інновацій. З причин виникнення їх можна 
розділити на «реактивні» - відповідна реакція на нові перетворення конкурента, такі інновації 
необхідні для ведення боротьби на ринку і виживання підприємства, і на стратегічні, які 
визначає придбання перспективних переваг перед конкурентами. 

В управлінні підприємством особливе місце займають процесорні (творчі) інновації. Їх 
сутність полягає в застосуванні нових технологій у структурі управління та організації 
виробництва. 

Важливим фактором, який обумовлює інноваційну діяльність господарюючого суб'єкта, 
є те, що використовувані підприємством нововведення обмежені за часом власним життєвим 
циклом і ринковими циклами розвитку економіки [2]. Це означає, що вони можуть вичерпувати 
свій потенціал. При організації інноваційної діяльності та управлінні інноваційними процесами 
вище керівництво повинне приділяти цьому фактору достатню увагу. 

У процесі впровадження інновацій на підприємстві відбуваються зміни, що роблять 
вплив практично на всі сторони діяльності підприємства. Це говорить про те, що необхідно 
здійснювати пошук ефективних організаційних форм управління інноваціями. Такий пошук 
повинен враховувати всі сторони господарського життя підприємства і полягає в умілому 
поєднанні наукових, інноваційних, ринкових факторів та інших супутніх чинників. 

Виникнення цього напрямку пов'язано c потребою управління творчим потенціалом і 
підвищенням ефективності зв'язку науки і виробництва. 

Чільне місце в управлінні інноваціями та інноваційними процесами приділяється 
виробленню стратегії щодо їх управління і заходів, які будуть спрямовані на їх реалізацію. 

Розробка ідей з виробництва та впровадження нового продукту і випуск нової продукції 
стає одним з найбільш важливих напрямків стратегії сучасного підприємства, тому що саме 

цей аспект впливає на інші напрямки, пов'язані з розвитком підприємства в цілому [3]. 
Заходи з управління інноваціями на підприємстві в цілому полягають в наступному: 
  розробка планів і програм інноваційної діяльності; 
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  контроль процесів розробки і її впровадження нової продукції; 
  забезпечення необхідними ресурсами позначених програм (фінанси, матеріали та 
інші ресурси); 
  забезпечення виконання поставлених завдань висококваліфікованим і 
компетентним персоналом в даній області; 
  утворення тимчасових цільових груп, які повинні здійснювати рішення 
виникаючих проблем - від зародження ідеї до масового виробництва нового продукту. 
У сучасних умовах інноваційна політика великих підприємств обумовлюється проявом 

тенденції до переорієнтації спрямованості науково-технічної та виробничо-збутової діяльності. 
Це відбивається в прагненні до підвищення в асортименті продукції, що випускається питомої 
ваги нових наукомістких виробів [4]. 

Цілі інноваційного процесу можна визначити як: 
 знаходження ідеї для нового продукту і обґрунтування цієї ідеї; 
 проведення і організація фундаментальних досліджень і дослідно-конструкторських 
розробок; 
 підготовка до серійного виробництва продукції і його налагодження; 
 підготовка до збуту нової продукції; 
 контроль за поширенням нового товару на ринку; 
 закріплення зайнятих позицій на нових сегментах ринку і постійне вдосконалення 
технології, веде до підвищення конкурентоспроможності продукту. 
Інноваційна діяльність безпосередньо пов'язана з маркетинговою діяльністю 

підприємств і визначає її напрямки. Найважливішим критерієм у цьому напрямку є оцінка 
впливу впроваджуваного продукту на реалізацію цілей підприємства в цілому, а саме: обсяг 
продажів нового виробу, пов'язаний з результатами досліджень ринку; оцінка часу досягнення 
прибутковості у виробництві нового товару. 

Ініціатива, пов'язана з розробкою нової продукції та виходить від керуючих 
маркетинговою діяльністю, показує підсумок маркетингових досліджень, які містять 
інформацію про потреби в новому продукті і його попиті на ринку, конкурентних аналогах і 
товарів-замінників на ринку, про технологічні можливості і потреби самого підприємства [4]. 

Для визначення результатів інноваційної діяльності підприємства необхідно 
прогнозування майбутніх чинників успіху, оскільки підприємство функціонує в умовах 
невизначеності. Так само потрібне обґрунтування витрат майбутнього періоду. Тому аналіз 
впливів на прибуток слід будувати на основі методів прогнозування, методів експертних 
оцінок, а також ситуаційного, сценарного та імітаційного моделювання. 

В умовах ринкової економіки аналіз ефективності діяльності підприємства, пов'язаної з 
інноваціями, ускладняється, тому що набуває багатоступінчастий і багатостадійний характер 
[4]. 

Це пов'язано з тим, що необхідно розглянути велику кількість показників: новизна; 
рівень стандартизації та уніфікації; наукоємність; складність вироби; здатність до модифікацій; 
безпека; керованість; естетичні показники; екологічні показники; економічні показники 
(матеріаломісткість, фондомісткість, собівартість) та інші. 

В даний час ефективність інноваційної діяльності підприємства залежить від того, 
налагоджена система інвестування, кредитування, оподаткування. Все це займає визначальне 
місце в інноваційній сфері наукових розробок.  

Відбувається зростання ролі держави у розвитку інноваційної сфери. Воно розробляє 
систему цільових субсидій та держзамовлень, розширює кредитні, податкові та інші пільги. Все 
це спрямовано на підтримку та розвиток інноваційної діяльності, що сприяє зростанню 
економіки в цілому [1]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що інноваційна діяльність займає досить 
значиме місце у функціонуванні сучасного підприємства. Важливо розуміти, що до 
впровадження інновацій на підприємстві необхідно ретельно готуватися. Вміти аналізувати всі 
позитивні і негативні сторони намічених змін.  

Виважена і економічно обґрунтоване рішення, безсумнівно, принесе користь 
підприємству і матиме позитивний вплив на його подальший розвиток. 
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Важливою умовою розвитку країни в сучасних умовах є інноваційна складова 

державної політики. Недооцінка інноваційного розвитку знижує конкурентоспроможність 
національної економіки, несе загрози поступальному руху суспільства та національній безпеці. 

Сьогодні в економічно розвинених країнах близько 90 % приросту валового 
внутрішнього продукту забезпечується за рахунок упровадження новітніх технологій і 
розробок, що дають змогу створювати ефективні виробництва, мінімізувати витрати ресурсів. 
Досвід цих країн показує, що роль державних органів влади в організації та регулюванні 
інноваційних процесів є набагато вагомішою, ніж при регулюванні звичайної економічної 
діяльності [1]. І це об’єктивно обумовлено, оскільки процес створення, розповсюдження та 
застосування нововведень є неоднозначним та довготривалим. Він потребує ефективного 
інформаційного супроводу, скоординованої діяльності у розповсюдженні наукових знань, 
широкому оволодінні ними та сприянні їх перетворенню на корисні винаходи та новітні 
технології. Ключовим завданням в цьому плані є налагодження відносин між органами 
державної влади, науковим співтовариством, бізнесом та широкою громадськістю. Це потребує 
створення системи комунікації, яка б виконувала завдання взаємодії на всіх етапах 
виробництва знань, розробки інновацій, залучення інвестицій і розвитку ринків 
високотехнологічних товарів [2]. 

Дослідженню впливу комунікації на поступальний рух суспільства та інноваційну 
діяльність приділено значну увагу в працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців як Г. 
Почепцова, А. Костіної, Є. Кузнєцова, Р. Мінца, Д. Белла, Е. Тоффлера, А. Турена, Ж. 
Ліповецьки. Між тим, роль комунікації у практиці господарювання залишається недостатньо 
дослідженою.  

Аналіз факторів, що сприяють активізації інноваційних процесів, показує, що у 
вітчизняній практиці не сформована система комунікації, що спрямована на інноваційний 
розвиток. Невирішеними залишаються питання, пов’язані з самою організацією 
комунікативних процесів. Метою даних тез є проблема осмислення комунікації у контексті 
інноваційного розвитку та висвітлення системного підходу до комунікації.  

Поняття "комунікація" має багато визначень, що пов’язано з характером спрямованості 
комунікації та підходами, що використовуються науковцями (філософський, економічний, 
психологічний, соціальний тощо). Походження цього терміна простежується від латинського 
"communicatio" – зв'язок, повідомлення. Згідно з економічним підходом, комунікація переважно 
визначається як обмін інформацією між людьми з метою формування ділових відносин чи як 
інструмент управління господарськими процесами. Між тим, друге значення комунікації від 
латинського "communico" означає "роблю загальним, поєдную". [3, с. 131]. Це означає, що 
комунікація передбачає встановлення спільності, єдності. Відтак обмін інформацією може 
знівелюватися, якщо немає спільності інтересів, знань та досвіду у суб’єктів, що вступають у 
комунікацію. Таке розуміння комунікації, на наш погляд, є вирішальним, оскільки містить 
ключ до вирішення комунікативних проблем щодо інноваційного розвитку та його активізації.  

Отже, формування системи комунікації має відбуватися на основі спільності підходів, 
інтересів, єдності принципів інноваційного розвитку як на макрорівні, так і на мезо- і 
мікрорівнях. Досвід показує, що позитивного ефекту найшвидше вдається досягти там, де ідея 
інноваційного розвитку об’єднує представників різних сфер діяльності – підприємств, 
навчальних і дослідницьких структур, фінансових організацій, державних установ, 
громадських організацій. Якщо ця ідея трансформується в єдиний напрям перетворень, то 
активізуються процеси осмислення нових завдань, знаходження нових шляхів та методів їх 
вирішення, країна отримує нові імпульси для соціально-економічного розвитку. 

Таким чином, комунікацію можна розглядати як засіб пришвидшення технологічних, 
організаційних та соціально-економічних змін у суспільстві. Е.Тоффлер вважає, що основним 
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функціональним призначенням комунікації у розвитку суспільства є утвердження принципів 
інноваційного розвитку [4, с. 210]. Саме тому процесс комунікації має носити стратегічно-
цілеспрямований керований характер, основою якого мають бути системний підхід та сучасні 
інформаційні технології.  

На наш погляд, системний підхід до комунікації як засобу інноваційного розвитку має 
складатися з таких структурно функціональних блоків (підсистем): 

 інформаційний блок комунікації; 
 блок управління комунікацією; 
 блок відтворення умов комунікації.  
Інформаційний блок має займати особливе місце в системі комунікації. Він передбачає 

збір, накопичення, аналіз та розповсюдження інформації щодо приоритетних напрямків 
інноваційної діяльності в країні та регіонах, інноваційного потенціалу регіонів, рейтингової 
оцінки інноваційної привабливості місцевих об’єктів тощо. Це має стимулювати увагу суб’єктів 
господарювання до впровадження інновацій, сприятиме розширенню пошуку джерел 
фінансування, урізноманітнить форми організації наукової та виробничої діяльності. Крім того, 
це сприятиме формуванню інноваційної культури, яка характеризує рівень громадської думки 
щодо сприйняття нових прогресивних ідей та готовності їх підтримувати.  

Блок управління комунікацією має охоплювати планування розвитку комунікаційної 
діяльності, її організацію та контролінг. Ціллю цього блоку є оптимізація комунікаційної 
діяльності, спрямованої на інноваційний розвиток. Йдеться про розробку і ранжування 
комунікативних цілей і завдань, моделювання різних варіантів напрямків і форм комунікації та 
вибір найсприятливіших з них, оцінку ефективності комунікаційних заходів. В результаті має 
вибудовуватися система злагодженої діяльності представників різних сфер, задіяних в 
інноваційному процесі. 

Блок відтворення умов комунікації має бути спрямований на безперервне 
функціонування середовища інформації та знань. До цього блоку можна віднести такі складові: 
кадрову політику – планування, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів в області 
комунікаційної діяльності; маркетингову підтримку комунікації, а саме, політику 
стимулювання, пропаганду, рекламну політику як інформаційний супровід інноваційного 
розвитку; управління процесом комунікації у конфліктних та кризових ситуаціях. 

Безумовно, кожний зазначений блок системного підходу в залежності від рівня 
комунікації потребує конкретизації щодо цільових аудиторій, організаційних форм, засобів і 
методів реалізації поставлених завдань. Це може бути предметом подальших наукових 
досліджень.  
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Украина является одной из ведущих европейских ядерных держав, 

эксплуатирующая в настоящее время 15 энергоблоков АЭС с реакторными 
установками типа ВВЭР общей мощностью более 13 тыс. МВт и вырабатывающая 
более 60% электроэнергии страны. Атомная энергетика Украины является не только 
важнейшей стратегической отраслью национальной экономики, но и дальнейшей 
перспективой развития общеевропейской энергетики (тенденции снятия с 
эксплуатации АЭС в ряде европейских стран, строительство центрального хранилища 
отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения и т.д.). 

За период эксплуатации около 1000 реакторалет реакторные установки с ВВЭР 
(аналогичные реакторы эксплуатируются в России, Чехии, Болгарии, Финляндии, 
Китае и других странах) показали их высокий уровень надежности и ядерной 
безопасности. Эксплуатирующая организация АЭС Украины (ГП НАЭК «Энергоатом») 
и регулирующая организация ядерной безопасности (ГИЯРУ) проводят непрерывную 
оценку и анализ безопасности в рамках отраслевых программ дальнейшего повышения 
безопасности и продления сроков эксплуатации. 

Однако, в сложившейся в настоящее время в Украине ситуации для обеспечения 
национальной независимости и безопасности чрезвычайно актуально обоснование и 
реализация дополнительных эффективных организационно-технических мероприятий 
по обеспечению безопасности атомной энергетики. В подтверждение можно привести 
несколько характерных примеров: 

– После известных терактов в США 11.09.09 г. крупнейшая в мире 
американская атомная промышленность полностью пересмотрела приоритеты 
обеспечения безопасности при падении крупных объектов на АЭС. Ранее такие 
исходные аварийные события имели относительно низкий приоритет 
рассмотрения ввиду их крайне малой вероятности возникновения. 
– Так же, как относительно маловероятные события, ранее рассматривалась и 
возможность затопления промплощадки Запорожской АЭС при разрушении 
плотин Днепровского каскада водохранилищ (аналог Фукусимской аварии)[1,2]. 
В современных условиях состояния национальной безопасности 
приоритетность рассмотрения этого вопроса существенно увеличивается. 
– Проведенные в пост-фукусимский период стресс-тесты переоценки 
безопасности АЭС Украины при экстремальных внешних воздействиях не 
выявили дополнительные «дефициты» безопасности [3]. Однако стресс-тесты 
переоценки безопасности были выполнены в «сжатые» сроки и основывались на 
недостаточно обоснованном методическом обеспечении анализа безопасности 
при экстремальных воздействиях природного и/или техногенного характера. 
– Одним из основных уроков Фукусимской аварии в 2011 г. является полный 
пересмотр отношения к относительно маловероятным исходным аварийным 
событиям: по признанию эксплуатирующей организации ТЕРСО АЭС 
Fukushima-Daiichi фактически не была организационно-технически подготовлена 
к управлению авариями в возникших экстремальных условиях (затопление 
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промплощадки АЭС, запроектное землетрясение, полная потеря длительного 
электроснабжения и т.д.)[2]. 

В США первоначально уже в пост-фукусимский период вообще исключалась 
возможность возникновения подобных аварий как на АЭС Fukushima-Daiichi ввиду 
отсутствия такого уровня землетрясений и цунами. Однако проведенные в последствии 
инспекции практически на всех энергоблоках АЭС США (более сотни энергоблоков) 
выявили существенные недостатки в подготовленности персонала по управлению 
авариями в подобных экстремальных условиях[4]. 

В современных условиях состояния национальной безопасности повышается 
также актуальность мониторинга перемещения радиоактивных источников (в т.ч. и на 
АЭС). 

Другим актуальным вопросом современного состояния атомной энергетики 
Украины является возможный переход на «непроектное» ядерное топливо. Решение 
этого вопроса требует независимых от эксплуатирующей и регулирующей организаций 
научно-технических обоснований безопасности при модернизации ядерных 
энергетических установок (один из уроков Фукусимской аварии 2011 г.). 

Принятые в последнее время концептуальные решения МАГАТЭ и европейского 
союза регуляторов ядерной безопасности (WENRA) необходимости переоценки 
безопасности всех действующих АЭС при экстремальных внешних воздействиях, а 
также существующая зависимость национальной независимости и безопасности 
Украины от обеспечения ядерной и радиационной безопасности атомной энергетики 
полностью определяет актуальность работ по переоценке безопасности атомной 
энергетики Украины при экстремальных воздействиях техногенного и/или природного 
характера и разработки соответствующих научно-технических обоснований 
дополнительных организационно-технических мер по повышению безопасности 
украинских АЭС. 

Среди основных задач от решения которых зависит обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности атомной энергетики Украины можно выделить 
следующие[5,6]: 

 переоценка безопасности промплощадок АЭС при экстремальных внешних 
техногенных (в т.ч. теракты) и природных (землетрясение, смерчи, затопления и 
т.п.) воздействиях; 
 внедрение дополнительных систем эффективного мониторинга 
перемещения радиоактивных источников на основе нейтринных лабораторий 
Ровенской АЭС; 
 независимый от эксплуатирующей и регулирующей организаций анализ 
ядерной и радиационной безопасности при переходе на «непроектное» ядерное 
топливо и строительства хранилищ отработанного ядерного топлива; 
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Пітер Друкер писав: «У будь-якій організації є тільки дві функції - маркетинг та 
інновації, обидві з яких спрямовані на створення і розвиток відносин зі споживачем» [1]. 

Поступ в інноваціях базується на складній системі взаємозв'язків елементів, що 
виробляють різні види знань, керують їх потоками, розподіляють їх та забезпечують знанням 
практичне застосування. Ефективність інноваційного процесу багато в чому визначається тим, 
яким чином основні суб’єкти даного процесу взаємодіють один з одним як елементи 
колективної системи створення і використання знань, а також від того, наскільки сучасні 
технології, що ними використовуються. Процеси взаємодії можуть приймати різні форми: 
спільні науково - дослідницькі роботи, консультування, обмін персоналом, перехресне 
патентування, покупка устаткування тощо. 

В результаті виявляється, що інноваційні підприємства працюють в складній системі 
взаємодій з іншими конкуруючими фірмами і організаціями [2]. 

На думку автора, інноваційний проект – це організація, що володіє значним набором 
інтелектуальних ресурсів (науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, 
організаційних, фінансових, комерційних та інших, які є належним чином оформлені, тобто 
підкріплені комплектом проектної документації), яка будує бізнес на основі інноваційної ідеї 
або інноваційних технологій і знаходиться на фазі розробки та виходу на ринок.  

На сьогоднішній день відносини стають найважливішим ресурсом, яким володіє 
компанія поряд з матеріальними, фінансовими, людськими та іншими ресурсами. Відносини як 
результат ефективної взаємодії стають продуктом, в якому інтегровані інтелектуальні та 
інформаційні ресурси. 

На нашу думку, принципи маркетингу відносин (реляційного маркетингу, маркетингу 
партнерських відносин, маркетингу взаємовідносин) можна визначити таким чином:  

 об’єктивність (здатність оцінювати ситуацію);  
 відкритість (сторони мають необхідну інформацію для прийняття рішень); 
 довіра (відображає рівень впевненості однієї сторони в чесності і порядності іншої, 
– є конструктивним елементом у бізнес-відносинах протягом довгих років); 
 взаємність (інтереси усіх сторін повинні збігатися); 
 залучення (дозволяє краще зрозуміти потреби своїх партнерів/клієнтів, зміцнити 
зв'язки і встановити більш тривалі та взаємовигідні відносини); 
 обов’язки (сторони повинні гарантувати одна одній розвиток довгострокових 
відносин). 
На забезпечення стійких зв'язків між партнерами і компанією спрямовані інструменти 

маркетингу відносин: спільна зі споживачем розробка товару, особливі види сервісу, гарантії 
якості, індивідуальні технічні вимоги, особисті контакти, спеціальні акції, спеціальні 
пропозиції, "гаряча лінія", маркетинг заходів (фестивалі, конференції, форуми, конкурси, 
презентації, демонстрації), директ-маркетинг, інтернет-маркетинг, простір із зануренням (он- та 
офф-лайн), вірусний маркетинг, клієнтські спільноти, віртуальні спільноти, Web 2.0 (контент, 
що розробляють користувачі). 

Комерційний успіх інноваційного проекту базується на основних принципах 
маркетингу відносин. Одним із нових проявів маркетингу відносин інноваційних проектів є 
залучення потенційних споживачів у процес розробки і виведення інновації на ринок із 
застосуванням інструментів краудсорсинг та краудфандінг. У статті С. Варго і Р. Лаша 
«Розвиток нової домінуючої логіки маркетингу» логіка маркетингу, орієнтованого на 
задоволення потреб, переважніше логіки, орієнтованої на товари і послуги. Автори 
посилаються на те, що останнім часом в маркетингу виник новий підхід, що змістив акценти на 
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нематеріальні ресурси, спільне створення цінності і взаємини [3]. Таким чином, діяльність 
підприємств повинна сприяти тому, щоб споживач став бізнес-партнером [4]. Тоді він буде 
максимально прихильний і лояльний до бренду. 

Зазвичай краудфандінг розглядають як різновид краудсорсингу. А. Панкрухін надає 
наступне поняття: «краудсорсинг – это маркетинговая деятельность, в которой потребитель 
соучаствует в процессах создания, оценки и продвижения потребительских ценностей. Важно, 
что эти действия он осуществляет бесплатно или за символическую плату (подарки, премии за 
победу в конкурсах), имея в качестве главных мотивов деятельности самоутверждение и 
общение с такими же, как он, участниками комьюнити, с фирмами-производителями и др.» [5] 

До факторів, що обумовлюють комерційний успіх інноваційного проекту відносяться:  
 ступінь прийняття нововведення споживачами; 
 методи управління технічними та комерційними ризиками;  
 захищеність нововведення, що лежить в основі інноваційного проекту, від 
копіювання;  
 залучення споживача в процес розробки і виведення інновації на ринок; 
 ринковий потенціал та канали дистрибуції.  
У сучасних умовах необхідно використовувати маркетингові технології та канали 

просування інноваційних проектів на внутрішньому і зарубіжних ринках, що базуються на 
інтернет-просуванні. Застосування технологій інтернет-просування істотно розширює 
можливості інноваційних проектів з інформаційно-аналітичного, експертного, організаційного 
та маркетингового супроводу. 

Виділимо переваги інтернет-просування:  
 непорівнянна широта охоплення цільової аудиторії;  
 широкі можливості персонального спілкування з інвесторами та клієнтами, 
інформування їх про інноваційний проект завдяки інтерактивності, ефекту присутності, 
інформаційної насиченості;  
 можливість відстежувати поведінку користувачів;  
 підвищення доступності та можливість персоніфікації комунікацій;  
 зростання ефективності уявлення і засвоєння інформації, що значно зміцнює 
взаємозв'язок між проектною командою і споживачами;  
 можливість гнучкої зміни цін, номенклатури та умов продажу товарів і послуг, 
прискорення процесу їх просування на ринку та надання їх у зручній для користувача 
формі;  
 забезпечення зворотного зв'язку з потенційними клієнтами без значних витрат на 
організацію масштабної рекламної діяльності та проведення прямих маркетингових 
досліджень. 
В результаті використання технологій інтернет-просування істотно розширюються 

також можливості інноваційних проектів із залучення інвестицій в розвиток бізнесу: 
 державно-приватних - через державні фінансові та не фінансові інститути розвитку, 
що здійснюють програми підтримки розвитку інноваційних проектів;  
 приватних - від бізнес-ангелів, венчурних фондів, синдикатів інвесторів, 
колективних інвестицій на основі краудфандінга через спеціалізовані краудфандінгові 
інтернет-платформи (наприклад, зарубіжних «AngelList», «SecondMarket», «CircleUp»; 
російські «Планета», «Тугеза», «Boomstarter», «Smipon» («С мира по нитке»); вітчизняні 
«BigIdea» та «Na-Starte»); а також через краудфандінгові сайти («KickStarter», 
«Fondomat», «Holvi», «gofundme.com», «indiegogo.com») зі створенням спільнот та 
представництв таких сайтів у соціальних мережах (наприклад, «KickStarter» в 
«Facebook», «Holvi» в «Twitter»). 
У цьому контексті зростає значення потенціалу соціального медіа маркетингу (social 

media marketing), що забезпечує результативне управління відносинами з інвесторами та 
покупцями продукції інноваційних проектів на основі зворотного зв'язку. Спираючись на 
відому «дифузійну модель Френка Басса» [6], яка ілюструє принципи посилення зворотного 
зв'язку (кількість споживачів продукту збільшує надходження нових споживачів за рахунок 
ефекту міжособистісної комунікації), виявляється необхідність для ініціаторів проекту 
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орієнтуватися на соціальні мережі, як масштабне і концентроване співтовариство споживачів та 
досить ефективний каналом маркетингу відносин між командою проекту, інвесторами, 
споживачами  

Маркетинг відносин є новий маркетинговий підхід, за допомогою якого розвиток та 
комерціалізація інноваційного проекту відбувається шляхом налагодження довгострокових, 
взаємовигідних відносин із суб’єктами маркетингового середовища за допомогою інтегрованого 
впливу сукупності маркетингових інструментів на їх ринкову взаємодію. Саме маркетинг 
відносин, коли він стає ключовим бізнес-процесом інноваційного проекту, дозволяє майже 
позбавитись невизначеності, що притаманна ринку високих технологій, оптимізувати витрати і 
сфокусувати зусилля з виведення інноваційного продукту на ринок, і в кінцевому рахунку 
забезпечити необхідну прибутковість для інвесторів та засновників бізнесу. 
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Оптимізація використання національних конкурентних переваг вимагає 

цілеспрямованого розвитку певних секторів економіки, що, у свою чергу, спирається на 
відповідні заходи державної структурної політики, які полягають, зокрема, у наданні державної 
підтримки суб’єктам господарювання. Практика державної підтримки суб’єктів 
господарювання набула значного поширення і в Україні. Проте більшість механізмів такої 
підтримки є де-факто проявами політики державного патерналізму та не узгоджуються із 
сучасними принципами ринкової організації економіки. Поглиблення економічних реформ, 
модернізація національної економіки відповідно до критеріїв, визначених цілями європейської 
інтеграції, необхідність дотримання вимог, які накладає членство у міжнародних організаціях 
(зокрема СОТ), спонукають до послідовної відмови від застарілих форм державної допомоги. 
Водночас у міжнародній конкуренції українські виробники постійно стикаються з 
контрагентами, які працюють в умовах наявності розвинених мереж державної допомоги 
суб’єктам господарювання, що ставить їх у наперед нерівні конкурентні умови. Проте в Україні 
за роки незалежності не вдалося сформувати дієву систему державної підтримки реального 
сектора економіки [5].  

Більш того, низька ефективність бюджетних видатків традиційно була одним з 
основних недоліків бюджетної системи в Україні саме через відсутність визначених чітких 
правил та контролю щодо надання державної допомоги суб’єктам господарської діяльності. 
Утрати від такого неефективного надання державної допомоги в Україні, як наслідок, 
вимірюються мільярдами доларів. Крім того, непрозорі принципи виділення державної 
допомоги спотворюють конкуренцію, що негативно впливає на самий інвестиційний клімат 
країни. Причини даної ситуації можуть бути різні: відсутність системного планування; 
розпорошеність бюджетних програм, з великою кількістю напрямів, що не мали чітко 
визначених критеріїв їх результативності; відсутність належного контролю за процесом 
надання та використання бюджетних коштів і, як результат, корупція, яка також сприяла 
нецільовому витрачанню коштів у країні і в подальшому заважає досягненню належних 
результатів. До того держава не аналізує вплив наданої допомоги на економіку. Державна 
допомога може ставити за мету ефективніше використання або перерозподіл наявних 
економічних ресурсів через виправлення недоліків ринкового механізму. Однак державна 
допомога одночасно викривлює функціонування ринкового механізму, оскільки спотворює 
конкуренцію. Тому контроль за державною допомогою необхідний для обмеження її 
негативного впливу на економіку і забезпечення відповідності державної допомоги цілям 
державної політики враховуючи особливості галузевих регіональних потреб. 

Питання щодо надання державної допомоги досліджували такі відомі зарубіжні та 
вітчизняні фахівці, як Дж. Гілкріст, Е. Каліщук , Я. Хойна, О. Д. Чередніков, О. Бетлій, В. 
Кравчук, С. Касьянов, С. Таран, О. Нів’євський, В.Ляшенко та ін.  

Сучасна модернізація системи державної підтримки та національної економіки України, 
в умовах конкурентного середовища набувають особливого значення правила державної 
допомоги ЄС. Багаторічна практика застосування цих правил зумовила та сформувала 
ефективні механізми регулювання такої підтримки. Тому для України вони можуть слугувати 
не тільки як тягар виконання зобов’язань у рамках діючої договірно-правової бази відносин з 
ЄС та угоди про асоціацію, а насамперед як сучасний економіко-правовий інструмент 
регулювання та контролю, оволодіння і застосування якого є необхідним, виходячи з ситуації 
сьогодення [5]. 

Насамперед слід відмітити, що регулювання державної допомоги в ЄС має понад 63-
річний досвід, беручи свій початок ще на етапі створення Європейського співтовариства 
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вугілля та сталі, Євроатому та Європейського економічного співтовариства. За відсутності 
спільної промислової політики запровадження регулювання державної допомоги було 
достеменним способом запобігти мінімізації негативних наслідків для конкуренції і торгівлі, які 
могли бути спричинені субсидіями. 

Окрім негативного впливу державної допомоги на конкуренцію, до факторів, що 
обґрунтовують здійснення контролю у сфері державної допомоги наднаціональному органу, є 
необхідність ефективного використання бюджетних ресурсів та прагнення національного уряду 
протистояти впливу груп інтересів. Контроль у сфері державної допомоги – це контроль над 
рішеннями урядів, який стосується скоріше чинників, що визначають політику допомоги [5]. 
Якщо підприємства або галузь покладаються тільки на державну підтримку, то це послаблює 
конкурентне середовище європейського ринку. В ЄС державна допомога є також одним із 
небагатьох способів захисту національного виробника. Таким чином, метою контролю є не 
тільки формування завдань щодо визначення наслідків у разі здійснення державної підтримки, 
але й у визначенні умов, за яких ця підтримка не може бути надана. 

Проблема з наданням державної допомоги є також складником недосконалості 
контролю за витратами всіх видів суспільних коштів. Відсутність середньострокового 
бюджетного планування та чітких критеріїв результативності бюджетних програм призводить 
до зниження ефективності витрачання бюджетних коштів, зокрема виділених на державну 
допомогу. Відсутність моніторингу і контролю, в свою чергу, позначається на низькій 
прозорості системи і створює ризик виникнення і поширення випадків корупції [4]. 

За об’єктом або за критерієм призначення Європейська Комісія розрізняє три види 
державної допомоги:  

 допомога на горизонтальні цілі,  
 регіональна допомога,  
 допомога для галузей. 
Горизонтальна допомога спрямована на пом’якшення проблем безробіття, покращення 

довкілля, науково-технічний розвиток, підтримку малих та середніх підприємств незалежно від 
галузевої ознаки та включає підтримку на реструктуризацію підприємств. 

Регіональна підтримка спрямована на підтримку відсталих регіонів. Підтримка окремим 
секторам може надаватися у випадку, коли механізми ринку не спрацьовують. Ці випадки 
включають кризовий стан, приватизацію, боротьбу з безробіттям та проведення 
реструктуризації. 

Підтримка окремих галузей урегульована за допомогою галузевого законодавства. 
Положення законодавства можуть послаблювати правила надання державної допомоги, проте, 
в більшості випадків, роблять правила більш обмежуючими. Загалом допомога для галузей 
спрямована на: аудіовізуальну продукцію, телерадіомовлення, електроенергетику, поштові 
послуги, суднобудування, металургію, широкосмугові мережі, транспорт та вугільну галузь. 
Положення законодавства можуть послаблювати правила надання державної допомоги, проте, 
у більшості випадків, роблять правила більш обмежуючими [5; 6]. 

Сьогодні в Україні надання державної допомоги регулюється Законом України «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання» та рядом законодавчих актів, які вирішують 
питання пов’язані з регулюванням надання державної допомоги суб’єктам господарювання: 
Господарський, Бюджетний і Податковий кодекси, закони «Про захист економічної 
конкуренції», «Про стимулювання розвитку регіонів» і численні концепції з розвитку 
промисловості або окремих галузей економіки [2; 3]. 

Очікувалось, що впровадження зазначених законопроектів забезпечить мінімізацію 
негативного впливу державної допомоги на конкуренцію, створить рівні умови діяльності 
суб’єктів господарювання та, перш за все, сприятиме виконанню зобов’язань України, 
визначених Угодою про співробітництво і партнерство між Україною та ЄС, Договором про 
заснування Енергетичного Співтовариства та ще низкою угод щодо підвищення ефективності 
використання державних ресурсів, моніторингу державної допомоги та контролю над нею.  

Ефективність надання державної допомоги залежить не лише від обсягу або механізму її 
надання, а й певною мірою від форм, в яких вона надається, а саме: 

 надання субсидій та грантів; 
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 надання дотацій (грошові та матеріальні); 
 надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів 
чи інших обов’язкових платежів; 
 списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання 
штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам господарювання; 
 надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за 
пільговими тарифами; 
 зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
 надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам господарювання товарів чи послуг за 
цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб’єктів господарювання за 
цінами, вище ринкових; 
 продаж державного майна за цінами, нижче ринкових; 
 збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання або 
збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних 
інвесторів [2]. 
Зокрема, передбачається забезпечення моніторингу чинної державної допомоги, 

формування її реєстру та звітності, а також запровадження контролю за впливом державної 
допомоги на конкуренцію, у тому числі, нагляд за новою, незаконною (не повідомленою) 
допомогою та за нецільовим її використанням. 

Отже, законодавство України щодо надання державної допомоги носить фрагментарний 
та неповний характер. На жаль, така ініціатива, як законопроект про державну допомогу, не 
сприяє впровадженню європейського підходу, більш того, він містить ряд недоліків, що нині не 
забезпечить прозорість процедури надання державної допомоги суб’єктам господарювання. У 
наданні підтримки панує повна довільність. Не існує чіткого державного регулювання, яке б 
забезпечило умови надання державної підтримки, і здійснювало контроль за наданням цієї 
підтримки. Відсутня також звітність про надану допомогу, яка повинна надаватися окремо від 
бюджетної звітності, що, у свою чергу, суперечить принципам відкритості державних фінансів. 
А низька ефективність державної допомоги призводить до втрат бюджетних коштів, в той час 
як відсутність контролю спричиняє спотворення конкуренції або загрожує їй. 

Нині доводиться констатувати, що політика державної підтримки в Україні потребує 
подальшого реформування. Ухвалення угоди про асоціацію між Україною та ЄС може 
запропонувати і модель, і стимул для проведення цієї реформи. Наслідком таких реформ може 
бути підвищення конкурентоспроможності економіки, розбудова ринкової інфраструктури, 
сприяння розвитку та впровадженню науково-технічних та інноваційних розробок (особливо 
актуальним є регіональний аспект), підтримка малого і середнього бізнесу та розроблення 
ефективної політики субсидування, а впровадження норм та правил СОТ і ЄС тимчасом 
сприятиме ефективному реформуванню економіки та державного управління, а у перспективі – 
і зростанню національного добробуту країни. 
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Розвиток регіонів України потребує постійної підтримки державної влади, особливо в 

частині достатності фінансування різних галузей народного господарства. Зрозумілим є те, що 
банківська сфера в цьому процесі грає дуже велику роль. Проблеми, з якими стикаються 
власники, засновники банківських установ є ваговими для них, оскільки можуть призвести до 
погіршення фінансового стану та ймовірності настання банкрутства або повної втрати довіри 
вкладників до установи. З іншого боку, вкладники, покупці банківських послуг на сьогоднішній 
день – є менш захищеними в своїх правах, не дивлячи на дію Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, який виступає гарантом з боку держави. 

На території Кіровоградської області станом на 01.08.2015 року працюють 27 
регіональних управлінь банків України, найбільшим за кількістю відділень, що розміщені на 
території області залишається АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк». [1] 

Комерційний банк – це структура, яка працює в конкурентному середовищі й активно 
розвиває власну діяльність на фінансовому ринку. Головним напрямом її діяльності є 
кредитування суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Воно є суттєвим джерелом 
інвестицій, сприяє зміцненню економічного потенціалу країни та займає значне місце в 
загальному обсязі банківських операцій, які приносять дохід. 

Незалежно від якості управління банки тією чи іншою мірою стикаються з проблемою 
неповернення кредитів. 

Економічними наслідками проблемної позичкової заборгованості в кредитному 
портфелі банку можуть бути не тільки значні фінансові втрати та погіршення іміджу, а й 
гальмування подальшої кредитної підтримки банками розвитку реального сектору економіки, 
що негативно позначається на темпах і масштабах суспільного виробництва. 

Усе це дає підстави стверджувати, що зниження проблемної позичкової заборгованості 
банків і попередження появи нових проблемних кредитів є досить актуальним завданням. 

Вивченням цього питання займається значна кількість вітчизняних та закордонних 
учених: М. Кравець, Л. Примостка, О. Васюренко, А. Мороз, В. Кузнецова, В. Крилова, В. 
Міщенко, В. Вітлінський, О. Лаврушин, І. Нідзельська, В. Герасименко та інші. 

Проте дослідження наукових джерел та аналіз сучасної практики ризик-менеджменту 
показує, що питання управління проблемною позичковою заборгованістю вітчизняних банків 
ще не вирішені повною мірою. У наукових працях фрагментарно досліджуються методи 
правління проблемно позичковою заборгованістю. У зв'язку з цим виникає необхідність 
подальшого вдосконалення роботи банків з проблемними кредитами та поліпшення систем 
кредитного ризик-менеджменту загалом. Завданням для банків є: дослідити сучасний стан 
проблемних кредитів банку та на основі проведеного дослідження запропонувати напрями його 
вдосконалення. 

Особливої актуальності ця проблема набуває останнього часу, бо деякі банківські 
установи ще не встигли вирішити наслідки кризи 2008–2009 років (ще наявні 
реструктуризовані і прострочені кредити минулої кризи і вже спостерігаються значне зростання 
ризикованості кредитів та прострочена заборгованість по новим кредитам). Оперативне 
прийняття рішення із забезпечення якості кредитного портфеля дозволить банку зміцнити свою 
конкурентну перевагу та фінансову стійкість на фінансовому ринку України [4].  

Практично своєчасною можна вважати прийняту в липні 2015 року Постанову НБУ про 
запроваджені Методичні рекомендації щодо роботи банків з боржниками – фізичними особами, 
у яких виникли/можуть виникнути фінансові труднощі. [2]  

Враховуючи, що на території Кіровоградської області працюють лише представництва 
банків, які зареєстровані на території інших областей України, тому і звітність щодо 
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проблемних кредитів подається по місцю реєстрації банку. Але при цьому тенденція щодо 
збільшення обсягів проблемних кредитів в установах банківської системи Кіровоградської 
області не є винятком.  

Зараз банки України досить активно використовують різні методи повернення 
проблемних кредитів. Узагальнюючи накопичений досвід роботи банків у цій сфері, виділяють 
основні методи повернення проблемних кредитів банку (табл.1). 

Їх вибір залежить від багатьох факторів, зокрема від стратегії розвитку банку, 
особливостей кредитних продуктів, які він пропонує, спроможності залучення коштів для 
підтримання його ліквідності, наявності вільних фінансових ресурсів, професійних навичок 
персоналу установи, необхідних для роботи з проблемними кредитами й стягнення 
простроченої заборгованості. 

Таблиця 1 
Методи повернення проблемних кредитів банку 

Класифікаця методів 
Зовнішні Внутрішні (реструктуризаця кредиту) 

- передача проблемних активів в 
управління третій особі (колектору); 
- передача/продаж проблемних активів 
повязаній фінансовій компанії; 
- продаж проблемних активів на 
умовах факторингу; 
- здійснення секютиризації активів; 
- інші методи. 

- конвертування валютного кредиту в 
гривневий; 
- зниження відсоткової ставки за 
кредитом; 
- пролонгація кредиту; 
- «кредитні канікули»; 
- конверсія; 
- зміна схеми погашення кредиту з 
класичної на ануїтетну; 
- прощення пені та штрафних санкцій 

 
Передусім банки проводять реструктуризацію кредитів. Банки часто намагаються 

тримати проблемні кредити на балансі, допоки є хоча б незначний шанс відновлення бізнесу 
позичальника (за умови, що він співпрацює з банком або банк впевнений в успішному 
стягненні заборгованості в судовому порядку). Однак реструктуризовані неробочі кредити 
навряд будуть виставлені на продаж. Основними принципами роботи з проблемними 
кредитами є оперативність, співвідношення «витрати – ефективність», послідовність і 
комплексність, конкурентність і прозорість. Отже, якщо в банку немає досконалої системи щодо 
повернення простроченої заборгованості буде доречно їх продати задля списання з балансу і 
покриття хоча б деякої суми заборгованості. [4] 

Отже, для покращення ситуації з простроченою заборгованістю необхідно:  
 вдосконалити систему визначення кредитоспроможності позичальника та 
ризикованості наданих позик;  
 удосконалення законодавчої бази та системи банківського нагляду;  
 створити більш зважений процес надання кредитів: від подання заяви на отримання 
кредиту до погашення позики;  
 удосконалення механізму співпраці банків з бюро кредитних історій; 
 вдосконалення системи моніторингу простроченої та безнадійної кредитної 
заборгованості банків. 
Прострочена кредитна заборгованість є державною проблемою, оскільки вона знецінює 

активи банківської системи та погіршує в цілому стан банківської системи, що призводить по 
негативних макро- та мікроекономічних показників розвитку суспільства.  
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Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки України. 
Ефективне функціонування державної транспортної системи та включення її у європейську та 
світову транспортні мережі сприяє вирішенню найважливіших завдань сьогодення та дозволяє 
збільшити обсяги міжнародних перевезень. В Україні транспортна галузь переживає період 
нестабільності і демонструє негативну динаміку обсягів вантажних і пасажирських перевезень 
У 2013 р. порівняно з 2012 р. загальні обсяги перевезень вантажів зменьшилися на 1,9 %, 
пасажирів - на 2,8 %, обсяги переробки вантажів у морських та річкових портах скоротились на 
4,3 %. Наразі Україна досі не вийшла на докризові показники перевезень: у 2013 р. обсяги 
перевезень вантажів становили 89 %, пасажирів – 81 %, переробки вантажів у портах – 87 % 
відносно рівня 2007 р. Водним транспортом у 2013 р. перевезено 6 млн т вантажів, що на 25 % 
меньше порівняно з 2012 р. і становить лише чверть від рівня 2007 р. Частка перевезень цим 
видом транспорту у загальному обсязі вантажних перевезень на даний час становить меньше 1 
%. Водночас, водний транспорт є перспективним для розвитку змішаних мультимодальних 
контейнерних перевезень, зважаючи на його екологічність та економічність. Обсяги переробки 
вантажів морськими та річковими портами зменьшились у 2013 р. на 13 % порівняно з 2007 р. 
Відбулося це, насамперед, через скорочення обсягів переробки експортних вантажів внаслідок 
зміни ринкової кон’юнктури на окремі види продукції, що виробляється в Україні, та через 
зменьшення обсягів перевезень транзитних вантажів, які були спрямовані в обхід України. Так, 
обсяг переробки транзитних вантажів портами України у 2013 р. скоротився на 24,6 % відносно 
2012 р. і на 58 % порівняно з 2007 р. 

Між тим, показники динаміки роботи транспортної галузі свідчать про загострення 
проблем, що накопичувались у ній протягом останніх 20 років, які не дозволяють швидко і з 
мінімальними втратами вийти з кризового стану. Сьогодні ринок транспортних послуг 
задовольняє лише базові потреби економіки України та населення у перевезеннях. 

В Україні вантажовласників не влаштовує швидкість перевезень вантажів, складність 
організації процесу перевезень, насамперед нерозвиненість сучасних інтермодальних 
технологій, контейнерних перевезень, відсутність гарантій збереження вантажів, високий рівень 
транспортних тарифів та численні додаткові збори з боку перевіряючих органів, що значно 
здорожує процес доставки товару. Населення не задоволене недостатнім інформаційним 
супроводом на вокзалах і в касах, незручним розкладом руху, відсутністю квитків у касах (при 
їх наявності у перекупників), рівнем сервісу та комфортністю перевезень тощо. 

Техніко-технологічне відставання розвитку транспортної інфраструктури України 
зумовлює високу частку транспортних витрат у собівартості продукції і призводить до 
переорієнтації транспортних потоків. Морські порти України за якісними, технічними 
характеристиками, такими як глибина, засоби перевантаження і зберігання, технічний стан 
причалів і устаткування, рівень автоматизації та комп’ютеризації, залишилися на рівні кінця 
ХХ століття. Це є однією з причин втрачання ними транзитних потоків, які спрямовуються 
через Констанцу, Новоросійськ, порти Балтики. Україна втрачає свій транзитний потенціал 
внаслідок відставання у розбудові транспортної інфраструктури, яка активно здійснюється 
сусідніми державами.Слід відмітити, що термін дії «Комплексної програми утвердження 
України як транзитної держави у 2002-2010 рр.» закінчився, значна кількість її заходів в 
частині розбудови транспортної інфраструктури не була виконана, проте нова державна 
програма розвитку транзитних перевезень не розроблялася. Застосування механізмів державно-
приватного партнерства (ДПП) не набуло поширення внаслідок відсутності в Україні 
достатньої нормативно-правової бази для реалізації механізмів ДПП та належних гарантій прав 
інвесторів. У портовій галузі потрібні інвестиції у гідротехніку, наземну інфраструктуру, 
створення штучних земельних ділянок у розмірі як мінімум 25 млрд. грн. у середньостроковій 
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перспективі. 
Збільшення попиту на контейнерні перевезення обумовлює розвиток відповідної поза 

портової інфраструктури, оскільки все більша частка вантажу надходитиме збірними 
контейнерними партіями і потребуватимуть подальшого перевантаження. З цього приводу 
необхідно облаштування логістичного континентального (сухого) контейнерного терміналу 
який обслуговуватиме морські контейнерні термінали портів Великої Одеси, й матиме вихід на 
автомобільні та залізничні магістралі.  

Збільшення контейнерних перевезень та прийнята Євросоюзом стратегія розвитку 
автомагістралей моря й взагалі переключення автоперевезень на водний транспорт обумовлять 
розвиток контртрейлерних перевезень як безпосереднє автомобілів з контейнерами і фур ТІR 
так поступово й контейнерів на трейлерах (без тягачів) у міжпортовому сполученні та по 
суднохідних річках. Це значно збільшить попит на термінали ро-ро, облаштовані паркінгами 
митного відстою автотранспорту, що для відповідного розвитку існуючих портів Одеського 
регіону дуже складно у зв’язку з їхнім розташуванням у межах міст. 

Загальна пропускна спроможність портів одеського регіону складатиме на кінець 2015р 
понад 145 млн.т вантажів, у тому числі понад 5млн TEU. Проте пропускна спроможність портів 
на кінець 2020р. стає майже вичерпною, при необхідності підтримки оптимального резерву у 
межах приблизно 20%.  

Європейський вибір диктує необхідність зосередження уваги на модернізації і 
структурній трансформації транспортного комплексу України, прискоренні широкомасштабних 
структурних реформ в усіх транспортних підгалузях, що передбачає виконання наступних 
пріоритетних завдань і заходів: 

 Необхідного та достатнього фінансування транспортної галузі не в авральному 
режимі, а на попередження. 
 Створення умов для забезпечення ринкової трансформації транспортної галузі що 
до здійснення діяльності із перевезень вантажів і пасажирів на конкурентних засадах. 
 Розпочати організаційну, технічну і технологічну модернізацію транспортної галузі 
з метою динамічного нарощування обсягів перевезень відповідно до потреб соціально-
економічного розвитку країни. 
 Розмежувати господарські функції і функції державного управління з метою 
підвищення ефективності управління транспортом. 
 Стимулювати інвестиційну діяльність з метою підвищення 
конкурентоспроможності та ефективності функціонування транспортної галузі . 
 Для водного транспорту. Забезпечення конкурентоспроможності національної 
інфраструктури морського та річкового транспорту з орієнтацією на транспортно-
технологічні системи (ТТС) організації перевезень вантажів, розвиток мультимодальних 
перевезень, розбудову мережі вантажних митних комплексів і логістичних центрів на 
засадах державно-приватного партнерства. Держава має забезпечити всю частину 
елементів ТТС, яка обумовить відповідну територіальну орієнтацію ТТС. 
 Підвищення рівня професійної підготовки та кваліфікації працівників транспорту 
згідно з «Манільськими поправками к Конвенції ПДНВ и Кодексу ПДПВ-78», 
поліпшення їх матеріального і соціального забезпечення, створення безпечних умов 
праці. 
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В Україні 18 торгових морських портів ,окрім портів Криму, які анексовані Росією: 

Ялта,Феодосія,Євпаторія,Севастополь,Керчь, кожен з яких має потенціал зростання переробки 
вантажів.. Через плутанину у власності цей потенціал втрачається. Крім того, зношеність 
портової інфраструктури досягає 75%. Без грошей олігархату та великих міжнародних 
операторів порти навряд чи виживуть. У роботі портів зацікавлені багато українських 
компаній-експортерів, які належать відомим бізнесменам і політикам, а також світовим 
компаніям, зокрема, "Смарт-груп" Вадима Новинського, "Портінвест"Ріната Ахметова, Kernel 
Андрія Веревського, "Нібулон" Олексія Вадатурського та інші. Це дуже великі експортери і 
вони будуть, мабуть, першими, хто скористається всіма благами закону про порти. 

Відома в усьому світі компанія Maersk, яка має представництва в Києві, Одесі та 
Іллічівську , за неофіційними даними, перебуває на межі виходу з України. Головна причина 
такого кроку - відсутність правил гри і гарантій та шантаж. Зокрема, компанія зазнає 
труднощів при ввезенні у країну імпортних і транзитних вантажів: СБУ і митниця "ретельно" 
перевіряють вантажі й затримують їх ввезення з порту на територію України. "Економічна 
правда" намагалася отримати коментарі компанії, але відповіді на питання не надійшли. 

Для того, щоб докорінно змінити ситуацію в морській галузі та поліпшити 
конкурентоспроможність наших портів, за найскромнішими підрахунками необхідно від 3 до 5 
мільярдів доларів США.[1] 

У Європі тенденції в галузі розвитку портів пов'язані головним чином з будівництвом 
нових терміналів в діючих портах, а не з будівництвом абсолютно нових об'єктів. В результаті 
значною мірою процес реформ стосується швидше організаційних та експлуатаційних аспектів 
діяльності портів. У Бельгії виникла необхідність перегляду організаційної практики з метою 
підвищення показників діяльності. Компанія "ДП Уорлд" та її партнери, які експлуатують 
термінал "Антверп Гейтвей", а також термінал Дерганк компанії ПСА, заборгували 
адміністрації порту Антверпена близько 70 млн. євро (93 млн. дол.) У вигляді штрафів за 
невиконання зобов'язань щодо обсягів операцій, що викликалося головним чином скороченням 
вантажоперевезень через глобального спаду. У концесійні угоди про експлуатацію 
контейнерних терміналів можуть включатися застереження про мінімальних обсягах 
вантажообігу. У випадку падіння вантажообігу нижче встановленого рівня орендар, тобто 
оператор терміналу, повинен надати відшкодування власнику, яким зазвичай є управління 
порту. Однак управління порту Антверпен оголосило, що воно знизить штрафи за недосягнення 
встановлених за договором обсягів для терміналу "Антверп Гейтвей" компанії "ДП Уорлд" до 
4,0 млн. євро (5,1 млн. дол.) і до 9470000 . євро (12,1 млн. дол.) для терміналу Дерганк компанії 
ПСА Європейська комісія виступила з новою ініціативою щодо вдосконалення роботи 319 
основних морських портів. Ця рекомендація передбачає внесення змін до законодавства, які 
допоможуть операторам портів підвищити рівень обслуговування і модернізувати свою базу, 
наділяючи їх в той же час більш широкої фінансової автономією. В даний час 74% товарів, що 
надходять до Європи чи відвантажуються з неї, перевозяться морським шляхом, причому одна 
п'ята з цієї кількості проходить всього через три порти: Роттердам, Гамбург і Антверпен. Така 
концентрація виливається в перевантаженість портів і спричиняє додаткові витрати для 
вантажовідправників, транспортних операторів і споживачів. Нова пропозиція може дозволити 
європейській економіці заощадити до 2030 року до 10 млрд. євро (12,8 млрд. Дол.) І сприяти 
розвитку нових коротких морських маршрутів. Згідно з цією пропозицією обробка вантажів та 
обслуговування пасажирів виключаються зі сфери дії правил про доступ до ринків. 
Передбачається створення нового комітету соціального діалогу, який займатиметься 
врегулюванням питань реформи на ринку праці. Планується посилити процедури надання 
концесій та державних підрядів, а також фінансові процедури, що підвищить прозорість 
порядку встановлення розміру зборів. При цьому порти наділяються більш широкими правами 
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стягувати інфраструктурні збори і знижувати збори у разі суден з більш оптимальними 
екологічними характеристиками. У Нідерландах для судноплавства відкрита нова зона порту 
Роттердам Маасвлакте 2, в результаті чого тепер доступ в цю зону забезпечується по суші, 
залізниці і воді. Наприкінці 2013 року розпочато операції з перевантаження вантажів із судна 
на судно. Спорудження двох контейнерних терміналів в зоні Маасвлакте 2 - термінал 
"Роттердам уорлд Гейтвей" компанії "ДП Уорлд" і терміналу базується в Нідерландах [2].  

Таким чином, порти всього світу продовжують розвиватися, незважаючи на те, що 
останнім часом спостерігається невизначеність ситуації у світовій торгівлі, а може бути, і в 
результаті такої невизначеності. Зазвичай порти відносять до числа довготривалих 
інвестиційних об'єктів, які забезпечують постійний дохід, чим і пояснюється їх привабливість 
для компаній, керуючих довгостроковими активами. Разом з тим зростає і капіталомісткість 
портів, що пояснюється зростанням міст, що породжує територіальні обмеження, через які 
портам при розширенні доводиться виносити свої структури все далі в море; крім того, проекти 
розвитку портів здорожує складністю супер структур і операцій з обробки вантажів. Проте 
країни повинні виграти як від того, що власникам інвестиційних портфелів потрібно вкладати 
кошти в довгострокові стабільні підприємства, так і від того, що міжнародним операторам 
терміналів, відпрацьованим свої методи в деяких найбільш завантажених портах світу, тепер 
потрібні нові ринки, на яких вони могли б докласти свій досвід. [3] Без реформи портів країнам 
буде складно доставляти свою продукцію на ринки за конкурентоспроможними цінами, так 
само як і задовольняти свої потреби за розумними цінами. Ефективність діяльності портів є 
предметом занепокоєння для ЮНКТАД і для багатьох країн, що розвиваються , але, завдяки 
поширенню сучасних методів інформаційного управління, стане реальністю в результаті зусиль 
самих керуючих портами або ж тих, хто користується послугами цих господарських структур. 
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Інноваційна діяльність має особливе значення в сучасній економіці. Інновації 

розглядаються в якості основного засобу, що забезпечує стабільний ефективне зростання 
економіки. 

Визначення поняття «інновація» розглядалося багатьма вченими. Сучасна економічна 
наука трактує поняття «інновації» як кінцевий результат діяльності, що одержав втілення у 
вигляді нового і удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого 
технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності або в новому підході до 
соціальних послуг. 

Світовий досвід показує, що перехід до інноваційної економіки можливий на основі 
залучення в процес виробництва інтелектуальної власності та ефективного її використання. 

Аналіз статистичних даних свідчить про негативні тенденції у сфері формування та 
використання інтелектуальної власності в нашій країні. 

Інтелектуальна власність, зарахована на баланс підприємства, набуває статусу 
нематеріальних активів. Рівень нематеріальних активів може дати уявлення про стан і 
можливості інноваційного розвитку підприємства. 

За даними Держкомстату України частка нематеріальних активів у балансі 
промислових підприємств та в цілому по економіці залишається низькою - менше 1%. [1] У 
розвинених країнах цей показник становить від 50 до 85% майна підприємства. [2] 

У світі інтелектуальна власність розглядається як найбільш прибутковий товар. Так, 
наприклад, доходи від ліцензування прав інтелектуальної власності в США за останні 20 років 
зросли з 14 млрд. Дол. до 500 млрд. дол. В Україні витрати за договорами про передачу прав 
інтелектуальної власності перевершили доходи в 7 разів. [1] 

До числа негативних тенденцій в плані створення та використання інтелектуальної 
власності слід віднести систематичне зниження питомої ваги розробок, що володіють істотною 
новизною (винаходів). 

У якійсь мірі, такий стан є закономірним, оскільки в країні безперервно знижується 
чисельність працівників, зайнятих наукової та науково-технічною діяльністю. 

Розрахунки, виконані за даними Держкомстату, показують, що в Україні число 
виконавців наукових та науково-дослідних робіт в розрахунку на 1000 осіб приблизно в 2 рази 
нижче, ніж у Німеччині та в 2,8-2,9 рази - ніж у Росії. Кількість винахідників і раціоналізаторів 
в Україні з 1991 року скоротилося більш ніж у 20 разів. [1] Щорічно знижується кількість 
підприємств, зайнятих проведенням і впровадженням інновацій. Це, з одного боку веде до 
відставання в економічному розвитку, а з іншого - ставить під сумнів реальність виконання 
задекларованого переходу економіки на інноваційний шлях розвитку. 

Інноваційна модель заснована на всебічному і повноцінному використанні 
інтелектуальної власності, а для цього мають бути створені матеріальні та організаційні 
передумови: механізм управління виробництвом наукомісткої продукції; умови для НДДКР і 
промислового освоєння результатів; маркетингові технології; структури, що дозволяють 
знаходити, накопичувати і використовувати в промислових цілях комерційно цінні ідеї; знання 
і вміле використання засобів правового захисту об'єктів інтелектуальної власності. 

Аналіз даних Держдепартаменту інтелектуальної власності показує, що ситуація з 
реєстрацією об'єктів інтелектуальної власності раніше нестабільна, не спостерігається 
активність вітчизняних фахівців в якості заявників на зовнішніх ринках. 

Рішення завдання активізації створення та використання інтелектуальної власності, а 
також її комерціалізації, з нашої точки зору, вимагає вжиття заходів за двома основними 
напрямками: 
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 зміна державної політики по відношенню до інтелектуальної власності; 
 реформування систем управління інтелектуальною власністю на підприємствах. 
Останні 10 років для світової економіки характеризуються зростанням витрат на наукові 

дослідження. У розвинених країнах (30 країн) питома вага витрат на наукові дослідження 
становить 2,5-5% від сукупного ВВП. [2] В Україні цей показник становить 0,93%. [3] 

З науково-аналітичної доповіді НАН України випливає, що політика європейських 
країн щодо наукомісткої продукції, як складова загальнодержавної політики, є 
протекціоністської. Чого не можна сказати про державну політику нашої країни. 

Важливим напрямком інноваційної політики держави є створення умов для участі 
підприємців і розробників інновацій у міжнародному обміні. Однією з таких умов є наявність 
діючого механізму правового захисту інтелектуальної власності. Правова охорона 
інтелектуальної власності є фінансовим стимулом інвестування капіталу в новації. Жоден 
інвестор не стане вкладати кошти в нову техніку, технологію якщо вона не захищена 
відповідними документами. 

Для нашої країни характерeн низький рівень комерціалізації об'єктів інтелектуальної 
власності: кількість ліцензійних договорів складає всього 2,2-2,6% від кількості патентів. Стан 
справ у патентно-ліцензійної діяльності можна назвати критичним. 

Негативна тенденція в процесі придбання та трансферу нововведень обумовлена 
відсутністю відповідної патентно-ліцензійної політики країни і необхідної нормативно-правової 
бази. Що стосується конкретних підприємств, то їх патентно-ліцензійна діяльність не 
порівнянна з даними про аналогічної діяльності іноземних компаній. Загальна кількість 
договорів на передачу прав інтелектуальної власності (прав на патенти, ліцензії на 
використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей) за останні роки склало по 
Україні: придбано - 81 од., Передано - 27; за межами України 17 і 1 відповідно. [1] Це мізерно 
мало в порівнянні з розвиненими країнами. 

Негативним фактором у становленні інноваційної моделі розвитку залишається 
проблема стимулів і мотивації людей творчої праці. За всі роки незалежності оплата праці 
творчих працівників значно нижче середньої по економіці. Диспропорції в оплаті праці не 
тільки веде до відтоку працівників зі сфери науки, але й не сприяє залученню в наукову сферу 
молодих фахівців. 

Розглядаючи важелі стимулювання, необхідно звернути увагу на необхідність 
формування ринків збуту об'єктів інтелектуальної власності. 

Що стосується конкретних підприємств, то головна увага має бути спрямоване на 
створення внутрішнього механізму, здатного забезпечувати знаходження і використання у 
виробничих цілях комерційно цінних ідей, а також мотивації процесів накопичення 
інтелектуальної власності. Рішення цього складного завдання безпосередньо пов'язане з 
необхідністю змін в організаційній структурі управління підприємством, а також створення 
сучасної інформаційної системи, яка дозволяла б швидко знаходити комерційно цінні ідеї. 
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Розвиток машинобудівної промисловості обумовлює стійкість та ефективність розвитку 
інших галузей економіки України. Машинобудівна галузь є основою технічного переозброєння 
країни. Залежно від специфіки діяльності підприємства машинобудівного комплексу повинні 
формувати власний потенціал, виходячи з таких міркувань: 

  Заходи з підвищення ефективності використання основних виробничих фондів є 
пріоритетними в підгалузях важкого машинобудування, де загальна величина 
потенціалу формується за рахунок наявності, технічного стану, прогресивності й 
інтенсивності використання машин та обладнання; 
  Заходи з підвищення ефективності використання, поліпшення кваліфікаційних 
характеристик та збільшення чисельності персоналу сприятимуть збільшенню 
потенціалу в підгалузях точного машинобудування, де процеси мають 
трудодомінаційний характер; 
  Маркетингові заходи, спрямовані на поліпшення збуту продукції, будуть корисними 
для всіх галузей машинобудівного комплексу, хоч особливого значення вони набувають 
в автомобілебудуванні, сільськогосподарському машинобудуванні, верстатобудуванні, 
авіабудуванні, оскільки потенціал цих підгалузей найбільше залежить від ринкових 
факторів. [1]  
Розглянемо більш детально формування кадрового потенціалу на підприємстві.  
Теоретичні та методологічні аспекти формування та використання кадрового потенціалу 

досліджено в працях таких учених як: Г.М. Басько, В.А. Бабич, М.М. Репецька, Л.Г. Смоляр, 
Ю.С. Алексєєв, М.М, Якуба. 

Кадровий потенціал підприємства являє собою сукупність здібностей, вмінь, навичок 
працівників, які можуть бути використані для підвищення його ефективності в різних сферах 
виробництва, щоб забезпечити підприємству стратегічні переваги на ринках у цілях отримання 
прибутку або досягнення соціального ефекту. [2] 

Слід зауважити, що якості, здібності і можливості працівників можуть бути як задіяні, 
так і не задіяні у трудовій діяльності; є гнучкими утвореннями, що володіють здатністю 
розвиватися і змінюватися. Це обумовлює необхідність управління кадровим потенціалом на 
всіх етапах його розвитку.  

Основними етапами процесу формування кадрового потенціалу є [3]:  
 аналіз стану кадрового потенціалу підприємства;  
 вибір цілей управління кадровим потенціалом підприємства;  
 визначення стратегії управління кадровим потенціалом у відповідності до 
пріоритетів діяльності підприємства;  
 створення умов для реалізації стратегії;  
 реалізація стратегії розвитку кадрового потенціалу;  
 контролювання та оцінювання реалізації стратегії. 
Формування кадрового потенціалу на підприємстві відбувається під впливом низки 

соціально-економічних та технологічних факторів (рис. 1).  
Як видно з рисунку, надзвичайно важливу роль у формуванні кадрового потенціалу 

підприємства відіграє система освіти країни, можливість працівників вдосконалювати свої 
навички, набувати необхідних знань, вивчати провідний досвід. Щоб мати 
висококваліфікованих фахівців, керівники підприємств повинні створити умови для розвитку 
персоналу, залучати до співпраці ведучі освітні установи, створювати програми для майбутніх 
працівників (стажування студентів, гранти для ВНЗ). 
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Рис. 1. Фактори, що впливають на формування кадрового потенціалу промислового 
 підприємства 

 
Кадровий потенціал підприємства можна поділити на внутрішній (розвиток здібностей 

персоналу підприємства) та зовнішній. Зовнішній кадровий потенціал формується під впливом 
демографічної ситуації в країні, тенденціями міжнародного розподілу праці, престижністю 
галузі в очах потенційних працівників. 

Таким чином, кадровий потенціал промислового підприємства нерозривно пов'язаний з 
соціально-економічним розвитком країни. Підготовка кадрів для промисловості має стати 
пріоритетним напрямком для держави. Підвищення ефективності формування і використання 
кадрового потенціалу промислового підприємства сприяє раціональному використанню 
робочого часу, покращенню умов праці, скороченню витрат на виробництво продукції, 
зростанню продуктивності праці тощо. Це дозволяє зробити продукцію національного 
виробника більш конкурентоздатною на внутрішньому та світовому ринках. 
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Обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий машиностроения 
(авиация, космонавтика, автомобилестроение и др. отрасли) и выход на реализацию продукции 
за рубежом требует модернизации предприятий и их инновационного развития. Большое 
внимание при этом уделяется проблеме повышения качества выпускаемой продукции на этапе 
реформирования и развития предприятий. Поэтому актуальна тема предлагаемого доклада, в 
котором рассматривается комплексное решение проблемы улучшения качества продукции с 
учётом жизненного цикла (ЖЦ) изделий и логистической цепи (ЛЦ) производства «снабжение 
– производство – сбыт».  

Приведена классификация и представлены новые схемы управления качеством, в 
которых учтены новые требования качества, связанные с ЖЦ и ЛЦ. Сформировано системное 
представление и построены модели управления качеством, основанные на формализации 
процессов создания сложной техники в рамках ЖЦ и логистических процессов производства.  

Выделены три основных измерения управления качеством: продукт, основное 
производство, вспомогательные процессы производства.  

Трехмерно представлен процесс обеспечения качества в виде системного куба, в 
пространстве которого осуществляется управление качеством. Такое представление полностью 
соответствует современным тенденциям в управлении качеством, включая стандарты ISO, 
TQM и требования к технологически зрелому предприятию. 

На каждом этапе ЖЦ выделены логистические элементы и сформированы требования 
для обеспечения качества «продукта» и «процесса», которые обеспечивают движение 
изготавливаемой продукции по этапам ЖЦ и ЛЦ. 

На ранних этапах ЖЦ формируется иерархическая компонентная архитектура изделия и 
выделяются логистические требования по реализации ЖЦ. Укрупнено, представлен ЖЦ в виде 
трёх основных этапов: создание (С) (проектирование (ПЕ), производство (ПО)); эксплуатация 
(Э) (постпроизводственное обслуживание, модернизация); утилизация (У). 

Исследованы «узкие» места в управлении качеством ЖЦ. Для этого проведён: анализ и 
выявление «узких» мест ЖЦ на стадии формирования проекта; исследование «узких» мест с 
целью их сокращения; возможная нейтрализация влияния оставшихся (неустраненных) «узких» 
мест.  

Представлена иерархия логистических процессов создания сложной техники на верхнем 
уровне которой находятся звенья ЛЦ, а на нижних – логистические операции.  

Предложены оптимизационные модели качества для каждого уровня представления ЛЦ, 
в которых в качестве ограничений использовали затраты, время и риски, связанные с 
обеспечением требуемого уровня качества. Предложена стратегия последовательного 
улучшения качества (step by step) в ЛЦ наукоемкого производства. Преимущество такой 
стратегии связано с ограниченными возможностями отечественных предприятий [1], а также с 
реально существующими на практике системной зависимостью полученного значения качества 
промежуточного продукта для i – го элемента ЛЦ с будущим значением качества продукта, 
которое формируется путём проведения мероприятий на последующем i+1 – ом элементе ЛЦ 
производства. Для выполнения мероприятий по улучшению качества на i – ом элементе ЛЦ 
необходимо оптимизировать план действий и проверить его осуществимость путём имитации 
хода его выполнения.  

Для проведения процедуры оптимизации планирования мероприятий необходимо: 
выделить множество факторов iQ , которые существенно влияют на результирующие значения 
качества промежуточного продукта на выходе i – го элемента ЛЦ; провести прогностическое 
моделирование действий по управлению качеством; получить аналитическую зависимость, из 
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которой можно определить значимость факторов, влияющих на качество продукта для i – го 
элемента ЛЦ и направление изменения этих факторов, уменьшение либо увеличение (наименее 
влияющие факторы при этом можно отбросить); провести оптимизацию для определения 
такого сочетания значений факторов, для которых улучшается значение качества. 

Разработан комплекс методов для принятия решений по обеспечению качества в 
условиях модернизации и развития предприятия. Формально представлено и перечислено 
множество вариантов модернизации распределенного производства сложной техники. Для 
улучшения качества продукции представлены стратегии в виде множества реализуемых 
мероприятий по качеству. В работе каждое мероприятие Мj соответствует фактору yj, который 
оказывает влияние на качество продукции. Поэтому стратегию управления качеством Si можно 
представить как набор выбранных мероприятий. Разработан метод определения направлений 
повышения качества развивающегося предприятия. Для улучшения качества продукции 
предприятию необходимо прогнозировать и планировать мероприятия по качеству, которые 
касаются как основных, так и вспомогательных процессов производства. Построены 
оптимизационные модели для обеспечения качества как основных, так и вспомогательных 
процессов производства с учётом логистических требований. Разработан метод определения 
глубины контроля качества для отдельных элементов ЛЦ). Стратегия TQM предполагает 
размещение точек контроля качества «процесса» и «продукта» по всей технологической цепи с 
максимальной глубиной контроля. Но при этом, необходимо затратить большие средства на 
автоматизированную аппаратуру контроля и персонал. Кроме того, в этом случае, 
производственный цикл увеличивается по времени из-за выполнения дополнительных 
операций контроля, что существенно влияет на основные показатели выпускаемой продукции. 
Поэтому, учитывая ограниченные возможности отечественных предприятий, оптимизирована 
глубина контроля качества. 

Разработана прецедентная база данных и знаний для формирования типовых и новых 
решений по управлению качеством.  

В исследованиях был использован следующий математический инструментарий: 
системный анализ и теория множеств для формирования системного представления и модели 
управления качеством; теория перечисления для формирования множества альтернативных 
вариантов структур управления качеством; знаниеориентированные модели для принятия 
решений по управлению качеством; теория прецедентов для формирования базы знаний по 
качеству; метод целочисленной оптимизации для выбора оптимальных решений по управлению 
качеством; метод многокритериальной оптимизации для обеспечения компромиссных решений 
по качеству; метод агентного имитационного моделирования для моделирования процессов 
управления качеством. 

Разработана информационная технология управления качеством для создания новой 
техники в условиях модернизации и развития предприятия, учитывающая ЖЦ и ЛЦ и 
основанная на движении «продукта» в условиях обеспечивающего «процесса». 

Предложенная методология может быть использована для прогнозирования, 
планирования, и управления проектами развития отечественных предприятий для обеспечения 
современных требований качества и конкурентоспособности отечественного машиностроения в 
условиях их ограниченных возможностей. 
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Економічне зростання – це найголовніша макроекономічна мета, до якої прагне кожна 
країна. [С.315]. Тому що, не розвинена економіка не може задовольнити постійно зростаючі 
потреби суспільства. Держава щоб прискорити економічний розвиток, науково-технічний 
прогрес використовує найрізноманітніші засоби. З таких засобів, ціни і податки, а також 
взаємини між ними відіграють вирішальну роль.  

Досвід зарубіжних країн показує, що іноді навіть, незважаючи на наявність 
еластичності попиту на товар, впровадження непрямого податку на нього дає дуже великий 
стимулюючий ефект. У цей час виробник, в результаті впровадження податку зростання цін на 
товари, прагне компенсувати за рахунок зниження виробничих витрат. Це, у свою чергу робить 
позитивний вплив на загальний економічний прогрес. Наприклад, впровадження на 
конкурентоспроможну продукцію машинобудування та хімічної промисловості відносно 
низьких ставок непрямих податків було б більш доцільним. 

Проведені нині в Україні податкові реформи пов'язані з економічним станом 
підприємств реального сектора економіки. Зниження рівня рентабельності у провідній галузі 
економіки – промисловості призвело, поруч із збільшенням кількості підприємств, які 
працюють зі збитком, до загального посилення проблеми платежів в економіці в цілому. Це в 
свою чергу сприяє посиленню процесів прихованого і відкритого банкрутства.  

На сьогоднішній день в Україні підприємства, що працюють зі збитком становлять 
близько 1/3, велика частка їх припадає на сільське господарство. У цих умовах для підприємців 
повинні бути створені такі необхідні умови, щоб їхні капітали не були спрямовані в приховану 
економіку, а були легалізовані. 

У більшості країн світу однією з найсерйозніших проблем є бюджетний дефіцит та 
шляхи його скасування. Для вирішення проблеми бюджетного дефіциту використовуються 
різні засоби, найважливішими з яких є підвищення старих податкових ставок шляхом 
створення нових видів податків. Дійсно, незважаючи на те, що в більшості держав світу 
податок з обороту скасований, він замінений такими новими видами податків як податок на 
додану вартість, акцизи та інші. 

Однак скасувати бюджетний дефіцит таким шляхом не вдалося жодній країні, і це по 
ідеї неможливо. Для цього в першу чергу необхідно переглянути зміни, що відбуваються в 
самій податковій системі. При цьому велика увага має бути приділена задачам заборгованості 
окремих підприємств і організацій перед бюджетом. 

В даний час в країні стимулювання ділової активності направлено найбільше на 
практику оподаткування країн, велику частку в експорті яких займають сировинні ресурси, у 
той час як, з точки зору впливу на інноваційну активність підприємств, ПДВ; податки на 
прибуток, на майно, на землю, мита, позабюджетні фондові відрахування мають велику 
необхідність. Одним з факторів, що впливають на залучення іноземних інвестицій в економіку 
країни, є створення сприятливого податкового середовища для іноземних інвесторів. З 
історичної точки зору стимулювання інвестиційної активності за допомогою податків, з другої 
половини XX століття почало широко розповсюджуватися 

В Україні на сьогоднішній день, труднощі в реалізації готової продукції перевищують 
проблеми, що виникають в його виробництві. У розвитку національного виробництва політика 
відкритого ринку зводиться до формування внутрішнього ринку в основному за рахунок 
імпорту. В умовах, коли 90% деяких товарів народного споживання формується за рахунок 
імпорту, реалізація товарів заснованих на місцевому виробництві перетворюється в проблему.  

В даний час ціни імпортованих в країні товарів народного споживання (продовольство, 
тютюнові вироби, спиртові напої та інші) нижчі, ніж у країнах їх виробництва. Це пов'язано з 
низькою купівельною спроможністю населення. Тут низькі ринкові ціни є невигідними для 



Секційні доповіді 

 

 146

національного виробництва і гальмують її розвиток. Однак низькі ціни внутрішнього ринку 
роблять економічно неефективними національне виробництво. Тенденція, що посилюється в 
залежності внутрішнього національного ринку від імпорту створює проблему для економічної 
безпеки країни. 

В даний час виробничі витрати деяких товарів, вироблених у країні, вище їх ринкових 
цін. А це, в більшості випадків, через інфляційний характер місцевого виробництва не 
стимулює їх підвищення. Ці товари купувати з економічної точки зору є більш вигідним, ніж 
виробляти, що в свою чергу призводить до втрати конкурентоспроможності товарів і до 
призупинення місцевого виробництва. Це вимагає прийняття економічно обґрунтованих 
радикальних заходів, спрямованих на захист розвитку місцевого виробництва від впливу 
зовнішньої конкуренції. 
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Основоположник та засновник бізнес-реінжинірингу Майкл Хаммер вважав, що: «На 
відміну від автоматизації сутність реінжинірингу полягає в новаторстві, у використанні 
новітніх технологічних можливостей для досягнення абсолютно нових цілей. Одним з 
найскладніших елементів реінжинірингу є вміння знайти нові, незнайомі можливості 
технологій» [1]. Таким чином, під час проведення реінжинірингу належну увагу необхідно 
приділити саме технологіям. Причому не обов'язково розглядати технологію тільки як сам 
процес виробництва продукції. Її слід застосувати і з боку обслуговування технологічних 
процесів. В рамках реінжинірингу технологію можна замінити словосполученням «ноу-хау». 

Ноу-хау (від англ. Know how - знаю як) або секрет виробництва - це відомості будь-
якого характеру (винаходи, оригінальні технології, знання, вміння і т. п.), що охороняються 
режимом комерційної таємниці і можуть бути предметом купівлі-продажу або 
використовуватися для досягнення конкурентної переваги над іншими суб'єктами 
підприємницької діяльності [2].  

Як правило, під ноу-хау маються на увазі інновації, що мають комерційну цінність в 
силу невідомості іншим особам, щодо якої введено режим комерційної таємниці. У сучасній 
високотехнологічній економіці ноу-хау становить ключову частину активів компанії. Як 
наслідок, застосування нових технологій створює нові потреби, нові ніші на ринку. Починає 
діяти закон Сея, згідно з яким пропозиція породжує свій власний попит.  

Таким чином, справжня сила технологій в тому, що вони вирішують проблеми, про які 
споживач у даний момент часу ще не здогадується [1]. Тобто, застосування ноу-хау створює 
новий продукт, який буде затребуваний незабаром. Ця ж ситуація лише в рамках корпорації 
може створити прорив в рамках всього людства. 

Необхідно пам’ятати, що технологічний прогрес та його вчасне і точне застосування 
може привести не тільки до збільшення конкурентних переваг, а й до збільшення ринку, 
винаходу нових ніш на ньому. Щоб успішно розвиватись в епоху постійних технологічних 
змін, компанія повинна приділяти велику увагу цій стороні своєї діяльності. Ті, кому краще 
вдається розпізнавати і реалізовувати потенціал нових технологій, будуть мати постійну і 
зростаючу перевагу над конкурентами. 

Автор вважає, що компаніям слід будувати стратегію свого розвитку беручи до уваги 
розвиток технологій. Те, що є загальнодоступним і широко розповсюдженим зараз, може бути 
легко замінно в найближчому майбутньому. Для створення нової успішної технології потрібен 
час. Але завдяки поширенню інтернету інформація про її розробку може з'явитися відразу. Щоб 
не упустити таку можливість і незабаром бути першими на ринку, підприємствам необхідно 
постійно займатися моніторингом новітніх технологій і систем. Такі ж правила діють і для 
компаній, що працюють у сфері надання послуг. 

Виробник завжди повинен знати, що необхідно споживачеві. Для цього проводяться 
маркетингові дослідження ринку, визначаються переваги споживачів, досліджуються 
конкуренти і їх товари.  

Однак, реінжиніринг - це перебудова бізнес-процесів, новий погляд на усталену 
діяльність підприємства. Після дослідження походження проблеми, розробки та впровадження 
її вирішення, можливо, підприємству більше не буде потрібно випускати застарілий продукт. 
Клієнтам потрібні також і удосконалення продукту або послуги - координація з сучасними 
технологіями або їх нове бачення - кардинальні зміни. Мається на увазі, що новітні технології 
можуть не лише використовуватись при виробництві продукції, а й бути застосовані у самому 
продукті. 

Підприємство завжди повинно орієнтуватися на майбутнє та розуміти, що буде 
затребувано через деякий час. Необхідні кардинальні зміни удосконалюють усталені процеси та 
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відповідають на коливання ринку. Таким чином, впровадження потрібних новітніх технологій 
при реінжинірингу бізнес процесів дозволить компанії перейти на новий рівень виробництва, 
що у свою чергу підвищить економічні показники її діяльності. 
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Ринкові закони змушують знаходити в кожній галузі такі форми господарювання, які б 
сприяли виживанню в умовах гострої конкуренції. Такі вимоги стоять і перед сільським 
господарством, основу якого у країнах ринкової економіки складає фермерське виробництво. 
До того ж ринкові закони нерідко спричиняють негативні тенденції для фермерів. Це, зокрема, 
постійне зростання витрат фермерів у зв'язку з підвищенням цін на товари та послуги. Причому 
ціни, за якими купує фермер ресурси зростають нерідко швидшими темпами ніж ціни, за якими 
він продає свою продукцію. При такій ситуації виходити фермеру одному на ринок засобів 
виробництва і продукції сільського господарства просто неможливо. Для цього фермери 
об'єднуються, що підвищує їх конкурентоспроможність, бо закони ринку вимагають крупності і 
в більшості країн це досягається не через безпосереднє збільшення розмірів ферм, а шляхом 
кооперування виробництва і вертикальної інтеграції. Рівень усуспільнення підвищується через 
посередництво різних угод, систему сільськогосподарських кооперативів та інших 
інтеграційних фермерських структур [1]. 

Як зазначається, в проекті концепція Державної цільової програми розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року, конкурентні позиції вітчизняної 
сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках не є стабільними внаслідок 
незавершеності процесів адаптації до європейських вимог щодо якості та безпечності харчових 
продуктів, значних коливань цін на світовому ринку, нестійкості торговельних відносин з 
країнами-імпортерами. 

Низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва, зростає рівень зношеності 
техніки, переважає використання застарілих технологій, збільшується вартість невідновних 
природних ресурсів у структурі собівартості виробництва вітчизняної сільськогосподарської 
продукції (частка пального в собівартості сільськогосподарської продукції зменшилася від 19 
відсотків у 2005 р. до 13,4 відсотка у 2013 р., в тому числі у рослинництві – від 27,8 відсотка 
до 18 відсотків, тваринництві – від 6,5 відсотка до 3,6 відсотка), зростає залежність 
виробництва від природно-кліматичних умов, обмежений доступ до фінансових ресурсів [2]. 

Світовий досвіт показує, що найчисленнішою є група кооперативів, що займаються 
заготівлею, переробкою і збутом (оптовим і роздрібним) сільськогосподарської продукції. Ці 
види діяльності характерні, наприклад, для кооперативів молочної і м'ясної спеціалізації. Такою 
ж діяльністю займаються кооперативи власників лісу, з виробництва крохмалю, зі збуту яєць і 
птиці, з реалізації насіння сільськогосподарських культур та деяких інших продуктів. У даний 
час рідко бувають збутові кооперативи у чистому вигляді. У всіх кооперативних об'єднаннях 
цієї сфери продукція, одержана від товаровиробників, піддається певній обробці, пакуванню 
тощо. Щодо цієї групи фермерських кооперативів (об'єднань з переробки і збуту 
сільськогосподарської продукції), то слід відзначити, що в Японії, Ісландії, Нідерландах, як і в 
інших багатьох розвинутих країнах, кооперативами здійснюється переробка майже всього 
товарного молока. У Данії вони переробляють 90 відсотків всього товарного молока, 
виробляють стільки ж відсотків масла і стільки ж сиру на експорт. У країнах Скандинавії і 
Фінляндії вони приймають найбільшу участь у переробці м'яса та молока. На них припадає 80 
відсотків реалізованої на внутрішньому і зовнішньому ринках сільськогосподарської продукції, 
що є одним з найвищих показників серед кооперативів інших країн Заходу. Крім цього, 
наприклад, у Нідерландах більше половини реалізації продукції припадає на переробно-збутові 
кооперативи, досить висока їхня участь у переробці м'яса, овочів і фруктів. Зокрема, 
кооперативи реалізують більше 80 відсотків товарного молока, майже всі овочі, 95% фруктів і 
90% вовни. Кооперативи з переробки і збуту виробляють і реалізовують майже 90% вершкового 
масла, близько 85% – сиру, 80% – молочного порошку, 60% – згущеного молока і 65% – цукру. 
У Фінляндії кооперативи переробляють 90 відсотків товарного молока, а їх частка у забої 
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худоби і виробництві різноманітної м'ясної продукції досягає 80 відсотків. Хоч у Франції і ФРН 
фермерські господарства не повністю охоплені кооперативами, все ж таки ними реалізується на 
внутрішньому і зовнішньому ринках половина продукції аграрного сектору. Французькі 
кооперативи випускають і збувають на міжнародному ринку до 70 відсотків вина, висока їх 
участь у випуску спирту та оливкової олії. Крім цього, працюючи на внутрішній і зовнішній 
ринки в умовах перевиробництва продукції села і а гострої конкуренції, кооперативи з 
переробки сільськогосподарської сировини постійно удосконалюють технологію виробництва, 
досягають глибокої переробки сировини на основі безвідходних технологій. Наприклад, в Данії 
крім великих м'ясокомбінатів кооператорам належать і невеликі підприємства з переробки 
відходів цих комбінатів (крові, вовни, нутрощів і кісток).На таких підприємствах виробляють і 
цінну сировину для фармацевтичної промисловості (наприклад, екстракт гормонів з 
підшлункової та інших залоз). Ефективність і високу рентабельність цих допоміжних 
підприємств у Данії засвідчує те, що вартість виробленої ними продукції складає приблизно 20 
відсотків сумарної вартості продукції всіх м'ясо-комбінатів [1]. 

На думку багатьох вчених, стан аграрної економіки і надалі погіршуватиметься, якщо не 
буде сформоване підприємницьке середовище господарювання, основними напрямками 
формування якого мають бути: 

– зміна економічного і юридичного статусу відповідно до нових відносин власності; 
– створення організаційної структури з урахуванням економічної самостійності та 
самоврядування, виходячи з інтересів власників; 
– підпорядкування техніко-технологічного вдосконалення підприємницької 
діяльності самоокупності та самофінансуванню [3]  
Тобто якщо великотоварне виробництво вже майже сформувалось і має чіткі принципи і 

моделі діяльності то дрібний виробник так і залишається в умовах невизначеності. І хоча 
держава і створила правові умови для існування і роботи кооперативів це прийняття низькі 
законів: Закон України від 10 липня 2003 року № 1087 "Про кооперацію"; Закон України від 17 
липня 1997 року № 469 "Про сільськогосподарську кооперацію" в редакції Закону України від 
20.11.2012 № 5495; Наказ Мінагрополітики України від 21 травня 2013 року № 315 "Про 
затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "; 
Наказ Мінагрополітики України від 08 січня 2014 року № 1 "Про затвердження Примірного 
статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу";  

 
Рис.1. Динаміка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за видами в Україні 

станом на 1.01[4] 
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Наказ Мінагрополітики України від 30 жовтня 2013 року № 643 "Про затвердження 
Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу ", це не зменшує перш за все вплив ряду факторів виробництва. 
Дрібний товаровиробник, навіть створивши кооперативні структури так і залишається, 
обмеженим у можливості створення доданої вартості на свою продукцію. 

В ряді досліджень прослідковується думка, що що на розвиток сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації позитивно впливають такі зовнішні фактори, як зростання заробітної 
плати та доходів населення, законодавча підтримка діяльності сільськогосподарської 
кооперації, високі темпи розвитку технологій, інвестиційно-інноваційна політика, 
удосконалення цінової політики на сільськогосподарську продукцію, співпраця зі споживчою та 
кредитною кооперацією, інноваційне оновлення АПК, державна фінансова підтримка тощо [5].  

Хоча саме розвиток кооперативних структур сприяє регіональному розвитку та 
стабільному формуванню класу виробників аграрної продукції.  

Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів станом на 1.01 [4] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найбільш динамічно на засадах кооперації розвивається багатофункціональні 
кооперативи по збуту молока. Кооперативи з такою спеціалізацією функціонують майже в усіх 
регіонах України. Причому в третині областей кооперативний рух на селі пов’язаний виключно 
з молочним бізнесом. У 48% регіонів кооперативи також частково залучені до логістики 
зберігання і реалізації зерна, а в 36% - плодоовочевої продукції. 

Загальновизнано, що важливим напрямом розбудови аграрного сектору економіки є 
розвиток СОК. Проте на сьогодні за обсягами та якістю надання послуг вони не задовольняють 
зростаючих потреб виробників сільськогосподарської продукції та її споживачів. В Україні 
понад 70% трудомісткої сільськогосподарської продукції повсякденного споживання – картоплі, 
інших овочів, фруктів, молока та м’яса – виробляється в господарствах населення і 
фермерських господарствах та сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають 
постійно діючих каналів реалізації своєї продукції. Як результат, значна частина вирощеної 
сільськогосподарської продукції, особливо у віддалених від приміської зони селах, згодовується 
худобі або псується. Частина її потрапляє до кінцевих споживачів через посередників чи 
продається селянами на стихійних ринках [6, с. 77]. 

Специфікою організації виробництва в кооперативних структурах є сприяння інтеграції 
переробних структур та виробників аграрної продукції. Створення міцної матеріальної бази 
сприятиме розширенню кооперативної діяльності та стабілізації розвитку дрібних виробників. 
Це в свою чергу позитивно відобразиться на самих переробних структурах, стабільна 
сировинна база, дасть можливість розробки довгострокової стратегії та прогнозного розвитку 
виробництва. 

 
 
 

Види діяльності 2014р. 2105р. 
Всього зареєстровано 1027 1022 

із них діючи кооперативи 668 613 
Переробні 44 41 

із них діючи кооперативи 27 22 
Заготівельно збутові 296 264 

із них діючи кооперативи 206 155 
Постачальницькі 27 23 

із них діючи кооперативи 17 14 
Інші 162 180 

із них діючи кооперативи 101 114 
Багатофункціональні 498 514 

із них діючи кооперативи 315 308 
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У роботі досліджуються питання аналізу ліквідності підприємства. Було 

проведено аналіз ліквідності балансу та ліквідність підприємства за допомогою 
фінансових коефіцієнтів на прикладі агропромислової компанії «Кернел». 

Постановка проблеми. Актуальність питань, пов’язаних з покращенням 
ліквідності підприємства набуває росту у сучасних умовах розвитку економіки. Адже 
достатнє забезпечення підприємства власними та залученими фінансовими ресурсами 
визначає його спроможність здійснювати ефективну господарську діяльність та 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями. До зниження ліквідності підприємства 
призводить неефективна діяльність підприємства, в першу чергу – збиткова діяльність. 
Отже, питання аналізу ліквідності підприємства є важливим завданням для будь-якого 
українського підприємства, а тому потребує належного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню аналізу ліквідності 
підприємства присвячені праці та публікації багатьох відомих вчених, зокрема це 
питання розглядали такі зарубіжні вчені – Л.А. Бернстайн, Томас Карлін, Ю. Брігхем, 
Альберт Макмін, російські вчені - А.Д. Шеремет, Г.В. Савицька, А.Д. Чернявський, 
О.О. Шапурова, О.О. Терещенко, А.М. Поддєрьогін та вітчизняні вчені-економісти –
Н.В. Тарасенко, В.І. Іваненко, М.А. Болюх, Є.В. Мних, В.М. Мельник. 

 В економічній літературі більшість авторів (А. Д. Шеремет, М. І. Лагун, 
Г. В. Савицька та інші) ототожнюють поняття ліквідності та платоспроможності та 
пропонують систему показників, що оцінює дані поняття одночасно. Дане 
ототожнення має місце і в нормативних документах Національного банку України, в 
яких показники ліквідності використовуються як платоспроможності. 

Ототожнення ліквідності та платоспроможності також знайшло своє 
відображення і у трактуванні поняття „криза ліквідності”. Згідно праці 
А. Д. Чернявського [5], кризою ліквідності є неплатоспроможність підприємства або 
реальна загроза втратити платоспроможність. Аналогічної думки дотримуються і 
О. О. Шапурова [6], О. Л. Єськов [2], Р. М. Масалаб та О. В. Андрієвська. 
О. О. Дробишева під кризою ліквідності розуміє неплатоспроможність підприємства, 
тобто відсутність у нього ресурсів для фінансування поточного виробництва та 
здійснення платежів за зобов’язаннями. Як індикатор даного стану вона пропонує 
оцінку показників ліквідності та обсягів боргових зобов’язань [1]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення аналізу ліквідності 
підприємства. Задля наглядного приклада – здійснення аналізу ліквідності на 
конкретному підприємстві, а саме агрохолдинг «Кернел», який є найбільшим 
постачальником соняшникової олії і шроту на міжнародний ринок і одним з 
найбільших експортерів зернових з чорноморського регіону. 

Виклад основного матеріалу.  
Розрізняють такі види ліквідності: ліквідність активу, ліквідність балансу і 

ліквідність підприємства.  
Ліквідність активу – це здатність активу до трансформації у грошові засоби 

підприємства, а ступінь ліквідності активу визначається проміжком часу, який є 
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необхідним для його перетворення у грошову форму. Ліквідність активу буде вище, 
якщо на інкасацію певного активу потрібно якомога менше часу.  

Під ліквідністю балансу визначають можливість суб’єкта господарювання 
перетворити активи в готівку і погасити свої платіжні зобов’язання. Тобто, це ступінь 
покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких 
у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов’язань. При находженні 
ліквідності балансу визначається міра погодженості обсягів і ліквідності активів з 
розмірами та термінами погашення зобов’язань, тоді як ліквідність активів 
визначається безвідносно до пасиву балансу. 

Ліквідність підприємства більш ширше поняття. При розрахунку ліквідності 
балансу здійснюється вишукування платіжних засобів лише за рахунок внутрішніх 
джерел підприємства (реалізації його активів). Але крім цього, підприємство може 
залучати позикові кошти зі сторони, якщо воно володіє необхідним іміджем і має 
досить високий рівень зацікавленості з боку інвесторів. Отже, під час оцінки ліквідності 
підприємства варто враховувати його фінансову гнучкість(здатність підприємства 
позичати грошові засоби з різних джерел, накопичувати акціонерний капітал, 
продавати свої активи, достатньо швидко реагувати на мінливу кон'юнктуру ринку, 
тощо) [4]. 

Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на 
гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних 
(оборотних) активів для погашення поточних зобов’язань – короткострокової 
кредиторської заборгованості. 

Ліквідність підприємства в короткостроковому періоді визначається його 
можливостями покрити свої короткострокові зобов’язання. Під короткостроковим 
періодом умовно розуміють строк до одного року, хоча іноді він також ототожнюється 
з операційним циклом. 

Платоспроможність – це наявність у підприємства грошових коштів та їх 
еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що потребує 
негайного погашення. Це визначення можна вважати визначенням платоспроможності 
у вузькому розумінні. Платоспроможність у широкому розумінні означає здатність 
підприємства виконувати свої зобов'язання перед кредиторами. Підприємство є 
неплатоспроможним у широкому розумінні, коли воно не може виконати свої 
зобов'язання перед кредиторами і потребує застосування санаційних заходів або 
визнання банкрутом [3]. 

Рівень платоспроможності визначається співвідношенням між обсягом грошових 
коштів, що можуть бути використані для розрахунків, та обсягом платежів, які 
необхідно здійснити. Підприємство може вважатися платоспроможним, маючи 
незначний залишок на розрахунковому рахунку, якщо воно не має простроченої 
заборгованості або заборгованості, що потребує негайного погашення. 

Ліквідність та платоспроможність розраховуються за даними балансу і 
відображують відповідні характеристики у певний момент часу.  

Залежно від часового інтервалу, протягом якого перевіряється спроможність 
підприємства виконувати свої зобов'язання перед кредиторами, для оцінки 
використовують ту чи іншу характеристику: на найбільш короткостроковому періоді — 
платоспроможність, більш тривалому — ліквідність.  

Для оцінки ліквідності підприємства використовують наступні коефіцієнти: 
– коефіцієнт поточної ліквідності; 
– коефіцієнт швидкої ліквідності; 
– коефіцієнт абсолютної ліквідності. 
Інформацію, яка дозволить нам розрахувати ці показники ми беремо у формі №1  
«Баланс». 
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Коефіцієнт поточної ліквідності (або коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної 
ліквідності) – дає загальну оцінку ліквідності активів та дає визначити скільки гривень 
поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Якщо 
поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, підприємство може 
розглядатись як успішно функціонуюче. Нормальним значенням даного коефіцієнта 
вважається 1,5-2,5, але не менше 1. 

Розраховується за наступною формулою: 
КПЛ = Оборотні активи / Поточні зобов’язання  
Отже, коефіцієнт поточної ліквідності компанії «Кернел» становить: 
КПЛ = 598,7/352,2 = 1,69 
Коефіцієнт поточної ліквідності становить 1,69, що входить в діапазон 

нормального значення поданого коефіцієнту. Воно позначає, що підприємство 
своєчасно погашає борги. Також, це означає, що на кожну 1 гривню поточних 
зобов’язань(боргів) підприємство має 1,69 грн. поточних активів.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності. На відміну від попереднього, він враховує якість 
оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його 
розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (тобто, запаси не 
враховуються). Швидкий коефіцієнт розраховується за такою формулою: 

КШЛ = Оборотні активи – Запаси / Поточні зобов’язання  
Розрахуємо коефіцієнт швидкої ліквідності агрокомпанії «Кернел»: 
КШЛ = 598,7 – 147,8/352,2 = 1,28 
Коефіцієнт швидкої ліквідності становить 1,28, що показує платіжні можливості 

підприємства – своєчасне здійснення розрахунків з дебіторами. Так як він перевищує 
значення у 0,6, то вважається, що коефіцієнт є достатнім.  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних 
(короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт 
розраховується за формулою: 

КАЛ = Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зобов’язання  
Знайдемо коефіцієнт абсолютної ліквідності даної компанії:  
КАЛ = 129,3/352,2 = 0,37 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,37. Отже, коефіцієнт не на багато  
більше норми (нормативне значення 0,2). В цілому, це означає, що щодня 

підлягають погашенню не менше 37% короткострокових зобов'язань компанії, що в 
свою чергу позиціонується як непогане фінансове становище компанії. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
Наявність різних показників ліквідності пояснюється різними інтересами 

cпоживачів аналітичної інформації: коефіцієнт абсолютної ліквідності є важливим для 
постачальників сировини і матеріалів; коефіцієнт швидкої ліквідності – для банків, 
кредиторів; коефіцієнт поточної ліквідності – для покупців і власників акцій 
підприємства. 

Проаналізував коефіцієнти ліквідності на прикладі агропромислової компанії 
«Кернел» можна зробити загальний висновок про фінансове становище підприємства. 
А саме – підприємство працює стабільно; своєчасно погашає борги; також проводить 
своєчасні розрахунки з дебіторами, що свідчить о високих платіжних можливостях 
компанії.  

Якщо ж компанія буде переживати у подальшому зниження своєї ліквідності, то 
для її поліпшення необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, 
зменшенню дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу 
підприємства. Для цього необхідно створення системи управління ресурсами 
підприємства з метою оптимізації його фінансово-господарської діяльності у цілому, 
оптимізації структури капіталу, співвідношення дебіторської та кредиторської 
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заборгованостей зокрема, тощо. 
Таким чином, практичне застосування методики аналізу ліквідності та 

запропонованих заходів щодо її оптимізації буде сприяти успішному вирішенню 
завдань управління ліквідністю підприємства та фінансового стану підприємства у 
цілому. 
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В умовах посилення відкритості української економіки все більшої актуальності 

набувають питання підвищення конкурентоспроможності українського страхового ринку та 
реформування страхової галузі. Аналіз стану ринку страхових послуг підтверджує наявність 
серйозних проблем, що стримують його розвиток, у тому числі недостатнє використання 
інноваційних продуктів.  

На думку вчених Національного університету «Львівська політехніка», «страховий 
продукт істотно відрізняється від виробничих продуктів і тому потребує особливого 
інноваційного підходу» [1]. 

Інноваційний підхід щодо страхових послуг проявляється у розширенні страхових 
продуктів із ризиковими складовими; впровадженні комплексних пакетів послуг для різних 
верств населення; застосуванні нових інвестиційних проектів, до яких належать онлайн-
інноваціїі, нвестування коштів в інвестиційні фонди; впровадження комбінованого підходу до 
обслуговуання клієнтів (залучення клієнтів через інтернет, дообслуговування та продаж).  

Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-
дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології чи продукції з 
виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає таким вимогам: він є 
реалізацією об‘єкта інтелектуальної власності; розробка продукту підвищує вітчизняний 
науково-технічний і технологічний рівень; в Україні цей продукт вироблено вперше, або якщо 
не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є 
конкурентоздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники [2]. 

Діяльність страхових компаній щодо впровадження інновацій потребує особивого 
підходу, так як страхові продукти принципово відрізняються від виробничих продуктів. Під 
інноваційною діяльністю страховиків розуміють діяльність щодо застосування нових методів 
роботи на страховому ринку; виявлення різних можливостей вкладення вільних коштів 
страхових компаній у проекти, від яких страховик буде одержувати більший дохід, ніж від 
вкладення у внески в цінні папери, депозити в банках й інші фінансові активи. 

На сьогоднішній день існує ряд факторів що негативно впливають на розробку й 
впровадження інновацій у страхову діяльність. До них можна віднести слабкий менеджмент, 
недосконалість механізмів інвестування страхових резервів, недостатня розвиненість 
інфраструктури страхового ринку, проблеми у підготовці кваліфікованих кадрів й відсутність 
довгостроких стратегічних планів щодо інноваційної діяльності в страхових компаніях. Також 
впровадженню інновацій у діяльність страховиків заважає непрозорість їх діяльності з погляду 
обліку й звітності; відсутність стимулювання інноваційної активності робітників страхової 
компанії. Крім того, відсутній механізм забезпечення взаємодії процесів інноваційної діяльності 
страхової компанії й звичайної поточної роботи по наданню страхових послуг. 

У той же час дослідження діяльності основних українських страховиків показало, що 
провідні страхові компанії розробляють та впроваджують певні заходи щодо впровадження 
інновацій у свою діяльність. Тобто, здійснюються заходи щодо удосконалювання окремих 
страхових продуктів, у т.ч. розробляються нові послуги; нові схеми стимулювання персоналу 
щод впровадження інновацій; нові методи перестрахування.  

Для ефективного впровадження інноваційних продуктів страхові компанії повинні 
розробляти інноваційні стратегії, які містять в собі найбільш перспективні напрямки розвитку 
страхування в галузі впровадження інновацій. 

На сьогодні Лігою страхових організацій України (ЛСОУ) розроблено «Програму 
розвитку страхового ринку», крім того учасниками Української федерації убезпечення (УФУ). 
підготовлена «Стратегія розвитку страхового ринку», Ці документи містять в собі перспективні 
напрямки розвитку страхового ринку, у тому числі в галузі впрвадження інновацій.  

За твердженням реалізація цих програм дозволить поліпшити якість страхового ринку 



Секційні доповіді 

 

 158

та підвищити рівень його конкурентоспроможності, забезпечити формування потужного 
джерела внутрішніх довгострокових інвестицій для сталого інноваційного розвитку економіки 
України [3]. Але на сьогоднішій день їх впровадження гальмується відсутністю 
консолідованого рішення органами державної влади (Держфінпослуг України, Міністерством 
фінансів України, НБУ тощо), а також науковими і освітніми колами, світовими організаціями 
(ЄБРР, представництвом Світового Банку, та іншими). 

Рівень впровадження інноваційної продукції на страховому ринку на сьогоднішній день 
невеликий. Крім того, в останні роки спостерігається тенденція скорочення витрат страховиків 
на провадження інновацій. Якщо у 2013 році витрати страховиків на розроблення та 
впровадження високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій складали 25,8, млн. грн. (0,2% розміщення коштів технічних 
резервів та резервів зі страхування життя), то у 2014 році витрати скоротились до 8,3 млн. грн. 
(0,05%) [4]. 

 Останнім часом на вітчизняному ринку страхування з’явилося чимало інноваційних 
продуктів, що привертають увагу потенційних клієнтів та посилюють конкурентні переваги 
страхових компаній, які їх впроваджують. Так, наприклад, компанія «АХА Страхування» для 
поліпшення якості обслуговування клієнтів. використовує гібридний підход. У цій моделі 
споживачі здійснюють пошук онлайн, а роблять покупку офлайн. Залучення клієнтів 
відбувається через Інтернет. На сайті страховика клієнт може або відразу замовити послугу, 
подзвонивши по телефону, або оформити заявку на страхування. Оформлення заявки йде через 
систему «Диспетчер». Отриману заявку на страхування диспетчер відправляє у відповідний 
регіон, після цього клієнт переходить «у руки» продавців. У цьому й укладається гібрид: 
залучення йде через інтернет, дообслуговування й продаж — через агентську мережу «АХА 
Страхування». У випадку, якщо клієнт прагне одержати більше інформації, прийняти рішення 
пізніше, продавці продовжують із ним працювати протягом декількох місяців. З початку року 
кількість отриманих нами лидов збільшилося вдвічі. .Таким чином відбувається усвідомлений 
пошук. У цьому є свій зміст, адже більшість клієнтів, які купують в онлайн, шукають низьку 
вартість. Тоді як завдяки тому, що вони вертаються в агентства, компанія продає прибуткові 
продукти, генерує крос-продажу або можливості апселинга (продажу додаткових продуктових 
опцій.)  

Таким чином, можна зробити висновок, що розробка пропозицій щодо формування 
нових страхових продуктів на інноваційних засадах потребує подальших наукових досліджень.  
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Інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності, який був реалізований у 
вигляді нового або удосконаленого продукту, який пропонується ринку; нового або 
удосконаленого технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності; 
нового підходу щодо організації діяльності підприємства. 

Інновація не обов’язково повинна бути технічною або чимось матеріальним.. Інновація 
– це нова цінність для споживача. Вона повинна відповідати нуждам та потребам споживачів. 

Обов’язковими характеристиками інновації є її новітність, економічна обґрунтованість 
та відповідність потребам споживачів. 

Види інновацій можна класифікувати по таким ознакам: 
1. По ступеню новини: 
 радикальні (базисні) інновації, які реалізують винаходи, відкриття та формують 
нові напрямки розвитку техніки та технологій.; 
 модифікаційні інновації, направлені на часткове поліпшення застарілих видів 
техніки та технології, організації виробництва. 
2.  По об’єкту використання: 
 товарні інновації, орієнтовані на виробництво та використання нових товарів 
(послуг) або нових матеріалів та комплектуючих; 
 процесні інновації, орієнтовані на створення і функціонування нових 
організаційних структур; 
 комплексні інновації. 
3.  По масштабам використання: 
 галузеві; 
 міжгалузеві; 
 регіональні; 
– в межах підприємства (фірми). 
4. За причинами виникнення: 
 адаптивні інновації, які забезпечують життєздатність фірми, як реакція на 
нововведення конкурентів; 
 стратегічні інновації - інновації, реалізація яких носить упереджуваний характер з 
метою отримання конкурентних переваг. 
Приклад розвинутих країн показує, що докорінні зміни в галузі виробничих сил в епоху 

НТР стали нормою сучасного економічного життя. Якщо інноваційний підхід грає значну роль 
у розвинутих країнах, то в Україні використання інновацій дасть змогу вийти з кризи. 

Інноваційна діяльність - це процес, направлений на реалізацію результатів закінчених 
наукових досліджень та розробок або інших науково-технічних досягнень у новий або 
покращений продукт, який реалізується на ринку; покращений технологічний процес, який 
використовується в практичній діяльності. 

Головною передумовою інноваційної діяльності підприємства є те, що згодом, 
технології, техніка та товари застарівають. Тому необхідно систематично міняти те, що 
застаріло, що не дає змогу ефективно працювати. Для цього на підприємствах періодично 
потрібно проводити атестацію продукції, технологій та робочих місць, аналізувати ринок та 
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канали розподілу. Тобто, потрібно проводити чіткий аналіз всіх сторін підприємства (фірми). 
На основі цього аналізу керівництво повинно продумати, як зробити свою продукцію (послугу) 
інноваційною, а не ждати того, що конкуренти випередять. Це, в свою чергу, буде 
підштовхувати підприємство до використання інноваційних підходів у своїй роботі. Практика 
показує, що ніщо так не заставляє керівництво сконцентруватися на інноваційній ідеї, як 
усвідомлення того, що виготовлений продукт скоро може стати застарілим. Це, в свою чергу, 
знизить рівень реалізації товару, що призведе до втрати прибутку. 

На жаль, в Україні склалася досить складна економічна ситуація. Уряд не має змоги 
виділяти достатньо коштів на інноваційний розвиток. Багато дрібних підприємств не в змозі 
впроваджувати інновації в свою роботу. Більшість галузей потребують докорінних змін у 
підході до функціонування підприємств. Це стосується як використання новітніх технологій так 
і інноваційного підходу до організації праці на підприємстві. Потрібно змінювати застарілу 
форму організації праці. На багатьох підприємствах існує забагато зайвих відділів, які потрібно 
скорочувати. Також потрібно виділяти кошти на наукові дослідження. Дати змогу талановитим 
винахідникам впроваджувати свої розробки у різні сфери виробництва.  

На даний час стала приділятися особлива увага до підготовки кваліфікованих кадрів, а 
також підвищилася роль наукових розробок. Завдяки новітнім підходам та вимогам до рівня 
навчання Україна має змогу отримати конкурентоспроможних фахівців. Реалії часу вимагають 
більш кваліфікованих співробітників у всіх сферах діяльності. Інноваційний підхід до 
вирішення економічних проблем дасть змогу Україні стати розвиненою державою у всіх 
відношеннях. 
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В даний час, в умовах глобалізації та інтенсифікації виробництва значна увага 

приділяється проблемам розвитку підприємства, його здатності адекватно реагувати на 
зміни, що відбуваються в економіці. Стратегію розвитку підприємства можна 
розглянути як сукупність дій, необхідних для забезпечення розвитку підприємства на 
основі вибору критеріїв підвищення його інноваційного потенціалу.  

Фундаментальні теоретичні положення інноваційного розвитку економіки 
розкриті в працях таких вчених, як М. Д. Кондратьєв, Й. Шумпетер, Ю.В. Яковець, 
С.Ю. Глазьєв, Г. Менш та ін. Великий науковий внесок у формування і розвиток теорії 
стратегічного планування та управління внесли вчені: Р.Л. Акофф, І. Ансофф, П. 
Друкер, Р. Каплан, Г. Мінцберг, Д. Нортон, М. Портер, А. Томпсон, А. Стрікленд, А. 
Чандлер, Г. Хемел, О.С. Виханский, І.Б. Гурков, Г.Б.Клейнер, Ю.А. Львів, Р.А. 
Фатхутдінов, Є.Г. Ясин та ін. 

Оскільки не тільки конкурентоспроможність, але й саме виживання фірми у 
мінливому світі залежить від її здатності до постійного оновлення, особливу важливість 
набуває інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку підприємства. Рівень інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємств країни яскраво демонструє частка наукоємності 
ВВП. На сьогоднішній день спостерігається тенденція до зростання витрат на наукові 
розробки вищими темпами, ніж зростання світової економіки в цілому. В економічно 
розвинутих країнах цей показник перебуває на рівні 2-4 %. На рис. 1 представлена 
гістограма країн світу за показником наукоємності в ВВП [1]. 

 

 
 

Рис.1. Показник наукоємності ВВП країн світу 
 
Як бачимо з попереднього рисунка показник наукоємності ВВП України 

знаходиться на досить низькому рівні і тенденція даного показника з року в рік носить 
негативний характер.  

Існує тісний взаємозв'язок між інвестиціями та інноваціями, який виражається в 
необхідності і взаємодоповненні цих елементів: розвиток інновацій стає неможливим 
без інвестицій, і в той же час саме інновації є головним об'єктом інвестування і одним з 
головних умов отримання позитивного результату від інвестицій. Таким чином, 
інноваційно-інвестиційна стратегія - це стратегія, що спрямована на забезпечення всіх 
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основних напрямків розвитку інноваційної діяльності підприємства та інвестиційних 
відносин, шляхом застосування наукових принципів формування довгострокових 
інноваційно-інвестиційних цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, 
своєчасного корегування напрямків формування та використання інвестиційних 
ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища[2]. 

Існує два основних етапи при проведенні інноваційно-інвестиційної стратегії: етап 
формування та етап реалізації. Слід зазначити, що етапи формування та реалізації 
інноваційно-інвестиційної стратегії є взаємозалежними і в комплексні дають змогу 
обрати правильну стратегію. Вилучення певного етапу може призвести до одержання 
хибного результату. 

Формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку передбачає прийняття 
стратегічних завдань, оцінку можливостей та ресурсів для їх виконання; аналіз 
альтернатив; підготовку конкретних програм, проектів, бюджетів; оцінку сильних та 
слабких сторін діяльності суб’єктів зі врахуванням обраних цілей. Обираються фактори, 
що приймаються за основу для з’ясування інноваційної стратегії [3]. 

Етап реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства передбачає 
наступні стадії:  

1) Визначення пріоритетних проектів, що реалізуються в рамках стратегії 
підприємства. На даному етапі використовуються метод ранжирування інноваційних 
проектів і метод аналізу ієрархій (МАІ). 

2) Оцінка ризиків інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства пов'язано з 
неможливістю з повною достовірністю прогнозувати кінцеві результати інноваційно-
інвестиційних проектів. Для прогнозування цих ризиків існує цілий ряд методів: 
експертних оцінок, коригування норми дисконту, імітаційне моделювання, 
моделювання Монте-Карло, метод сценаріїв. 

3) Остання стадія - це контроль реалізації та оцінка ефективності інноваційно-
інвестиційної стратегії підприємства. Враховуючи тісний взаємозв'язок інвестицій та 
інновацій, часто для їх оцінки використовують одні й ті ж показники, що не є 
правильним. Для інноваційного проекту важливі не тільки фінансові результати, але і 
показники, що характеризують виробничий ефект інновацій такі як приріст обсягу 
виробництва продукції, економія матеріальних ресурсів, економія від зниження 
собівартості продукції, зростання продуктивності праці, зниження матеріаломісткості 
та ін. [4]. 

Таким чином, швидко мінливі ринкові умови, інфляційні процеси вимагають 
гнучкого підходу до стратегії розвитку підприємства. Очевидно, що одним з 
найважливіших напрямків формування такої стратегії підприємства є формування 
грошових та інших активів, що залучаються для здійснення вкладень в об'єкти 
інвестицій - інновації. 
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Для анализа оценки целесообразности инвестирования в экономику отдельного 
государства в экономической литературе и практике инвестиционной деятельности 
используется понятие «инвестиционный климат». 

Инвестиционный климат - это обобщенная характеристика совокупности социальных, 
экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, 
определяют привлекательность государства для инвестирования. [1] Следует отметить, что 
существует достаточно широкий спектр как определений инвестиционного климата, так и 
методик его исчислений, прежде всего с точки зрения прибыльности на вложенный капитал. 

Оценки инвестиционного климата колеблются в границах от благоприятного до 
неблагоприятного. Благоприятным считается климат, способствующий активной деятельности 
инвесторов, стимулирующий приток капитала. Неблагоприятный климат повышает риск для 
инвесторов, что ведет к утечке капитала и затуханию инвестиционной деятельности.[2] 

Инвестиции необходимы для успешной модернизации экономического комплекса, 
наращивания темпов производства, диверсификации экономики. В этой связи исключительно 
важную роль приобретает проблема формирования в нашей стране привлекательного 
инвестиционного климата.[3] 

Успешное развитие экономики Украины во многом зависит от уровня эффективности 
работы предприятий, их финансового положения. А это, в свою очередь, зависит от внешних и 
внутренних условий и причин, от того, насколько профессионально построено управление 
финансово- экономической деятельностью предприятий. Процесс управления этой 
деятельностью осуществляется посредством системы внешнего воздействия рынка и 
государства и внутреннего воздействия, которое формируется и работает непосредственно на 
каждом предприятии. Одной из важнейших целей любого предприятия является обеспечение 
активной инвестиционной деятельности по поддержанию в работоспособном состоянии средств 
производства, развитию и расширению своих производственных мощностей и возможностей. 
Особенно актуален этот вопрос в настоящее время, когда объем вложения инвестиций в 
Украине ограничен, износ основных фондов достигает более 50 %, а их активной части в 
промышленности – 70 %. Основными причинами создавшегося положения являются 
недостаточные вложения в инвестиции на предприятиях. Такие источники финансирования 
инвестиций как государственные централизованные средства и привлечение средств 
иностранных инвесторов ограничены по разным причинам: [4]  

 несовершенное законодательство в инвестиционной сфере; 
 неудобная регуляторная система, сложность администрирования налогов, 
сложность получения разрешений; 
 отсутствие гарантий на право собственности; 
 низкая адаптация украинского законодательства к европейским стандартам; 
 несоответствие украинской банковской системы мировым стандартам; 
 устаревшая инфраструктура, плохой менеджмент в управлении ЖКХ; 
 отсутствие стратегического видения, долгосрочных стратегий регионов и прочие. 
Многие собственники бизнеса и активные инвесторы в нашей стране задают себе 

вопросы, станет ли наконец Украина инвестиционно привлекательной страной для ведения 
бизнеса и новых вложений, когда наступит выгодный момент для инвестирования, как его не 
пропустить и какие новые возможности могут открыться для частных и институциональных 
инвесторов в Украине.[5]  

В условиях экономической и политической нестабильности приход на рынок 
иностранных инвесторов сопряжен с многочисленными страхами и опасениями. В этой 
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ситуации решающим шагом может стать развитие внутреннего инвестирования для повышения 
инвестиционной привлекательности страны и в отличие от иностранных инвесторов, которые, 
как правило, значительную часть доходов от инвестиций выводят за границу, прибыль 
национальных инвесторов при отсутствии рисков реинвестируется или потребляется внутри 
страны.  

По мнению экспертов, стимулом для инвестирования может стать предоставление 
льгот, уменьшение налоговой нагрузки для внутренних инвесторов, устранение коррупционной 
составляющей. Конкретными шагами правительства, наряду с реформированием 
законодательства, необходимо провести амнистию капитала, который инвестируется в 
приоритетные секторы экономики, обеспечить возврат имущества отобранного рейдерами, 
внедрить систему экономических стимулов для создания новых рабочих мест в виде субсидий и 
налоговых льгот. Особое внимание следует уделить также вопросам оттока капитала и создания 
условий его репатриации в первую очередь из офшорных центров. 

Также правительство должно определить приоритетные отрасли, в которых следует 
создать реальные преференции национальным частным инвесторам. Так, в Китае 
существующие регулятивные нормы позволяют иностранным инвесторам в 79 отраслях владеть 
лишь миноритарными пакетами акций компаний, что вынуждают иностранцев создавать 
совместные предприятия с национальными инвесторами. 

Для активизации внутренних инвесторов необходимо защитить их инвестиции. На 
сегодняшний день миноритарный инвестор в нашей стране практически никак не защищен. То, 
что нужно реализовать в первую очередь – принятие реформ судебной системы и изменение 
законодательства Украины с целью введения таких инвестиционных инструментов, как 
конвертируемый долг, конвертируемые преференцированные акции, акционерные соглашения 
и др. Украинских инвестиционных фондов прямого инвестирования очень мало и большинство 
из них приостановило свою работу, а венчурные фонды (которых тоже мало в Украине) 
инвестируют в основном в информационные технологии. Но если указанные выше меры будут 
приняты, ситуация начнет улучшаться. [6] 

Существует такое понятие, как бизнес-ангел, (англ. business angel) – это частный 
инвестор, вкладывающий личные средства в рискованные проекты (например, частные 
предприятия на ранней стадии развития или инновационные идеи с минимальным технико-
экономическим обоснованием), как правило, без предоставления какого-либо залога.  

Понятие «бизнес-ангел» пришло к нам из США, его происхождение объясняется тем, 
что кроме него никто не станет вкладывать деньги в рискованные проекты, тем самым спасая 
молодых предпринимателей и их проекты, находящиеся в тяжелом финансовом положении. 

Бизнес-ангелы очень активно участвуют в управлении проектов, которые они 
инвестируют. Финансы – это не самый главный вклад бизнес-ангелов. Они привносят в проект 
свой опыт и управленческие навыки, чего обычно не хватает проектам на начальных стадиях, а 
также свои связи. 

Поскольку бизнес-ангелы инвестируют в проекты незначительную часть своего 
капитала, то их не пугает возможность неудачи. В то же время их нельзя назвать 
филантропами, так как основная их мотивация – перспективы значительного роста стоимости 
вложенного капитала (в среднем, в 4-5 раз). Иметь дело с бизнес-ангелом намного проще и 
предпочтительней, так как при обращении к инвестиционным фондам появляются серьезные 
препятствия в виде бюрократии. 

Что учитывают бизнес-ангелы при выборе проектов для инвестиций? 
 Личность предпринимателя. 
 Потенциал роста данного сегмента рынка. 
 Конкурентные преимущества товара (товар – имеется в виду общее понятие). 
Очень часто решение бизнес-ангела (инвестировать или не инвестировать в проект) 

основывается на уверенности в том, что предприниматель способен реализовать свой проект. 
Примеры наиболее удачных инвестиций бизнес-ангелов: Google, Apple, Amazon.com. 

В большинстве случаев бизнес-ангелы инвестируют в пределах своего географического 
региона. Такой подход вполне объясним, если учитывать необходимость повседневного 
участия в делах получивших инвестиции проектов. Существуют специальные мероприятия, 
куда съезжаются бизнес-ангелы в поисках новых проектов. Например, в Германии есть День 
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бизнес-ангела, а в России – Конгресс бизнес-ангелов. Национальная сеть бизнес-ангелов – в 
Украине - Ассоциация частных инвесторов Украины. [7] 

Активизации инвестиционной деятельности в Украине должно поспособствовать 
развитие механизмов совместного инвестирования. Основными игроками на рынке 
коллективных инвестиций должны стать фонды прямых инвестиций, а также венчурные 
фонды.  

Процесс формирования профессиональных национальных фондов прямого и 
венчурного инвестирования в стране пока находится на этапе зарождения. Сейчас основная 
инвестиционная составляющая экономики государства опирается на украинские финансово-
промышленные группы, управляющие крупными системообразующими предприятиями. Что 
касается совместного инвестирования малого и среднего бизнеса, то в Украине практически нет 
организованных игроков на рынке совместных прямых инвестиций за исключением нескольких 
частных инвестиционных компаний и фондов. Что касается венчурного инвестирования, то 
сегодня (в большей степени при построении венчурной инфраструктуры в стране) производится 
копирование успешного многолетнего опыта венчурного рынка Западной Европы и США, 
начавшего формироваться еще более 50 лет назад. 

Проблемы инвестиционного климата Украины, несовершенство законодательной 
системы в области прямого инвестирования, плохая прозрачность бизнеса и ограниченное 
количество реальных инвестиционно привлекательных предложений, формирует задачу 
национального масштаба по повышению инвестиционной грамотности и развитию 
предпринимательства в Украине, начиная от студентов, обучающихся на экономических 
факультетах вузов, и заканчивая предпринимателями, уже управляющих бизнесом в Украине, а 
также специалистами высокого уровня по привлечению и управлению инвестициями. 

Для развития и улучшения инвестиционного климата Украины необходимо: 
 Усовершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере, определение 
приоритетных отраслей для инвестирования. Определение качественных характеристик 
инвестиций. Составление баз данных проектов и оформление их на международном 
уровне 
 Антикоррупционные мероприятия и контроль в коммуникации с инвесторами. 
Защита прав инвесторов на государственном уровне. Предоставление льгот в 
приоритетних отраслях инвестирования 
 Внедрение систем международных стандартов в банковскую, финансовую, 
судебную, управленческую и другие сферы 
 Содействие развитию науки, научно-технической и инновационной деятельности, 
разработка технопарков с новейшими технологиями 
 Проведения маркетинговых исследований в области привлечения в Украину 
инвестиций. Мониторинг мировых инвестиционных потоков и аналитические 
исследования. 
 Инвестиционная политика Украины должна быть направлена на создание условий 
для активного развития следующих направлений инвестирования реального сектора 
экономики: 
 энергосберегающие технологии и альтернативная энергетика, сырье и полный цикл 
производства; 

 сырьевые компании Украины, связанные с добычей и первичной переработкой 
природных ресурсов; 

 предприятия агропромышленного комплекса, т.к. Украина имеет около 30% 
мировых черноземов и традиции выращивания различных продуктов и сырья. 
Потенциал сельского хозяйства в Украине огромен и при грамотном использовании 
может превратить Украину в аграрного лидера. 

 предприятия с высокой степенью износа основных фондов, продукция которых тем 
не менее характеризуется все еще высоким спросом как на внутреннем, так и 
международных рынках; 
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 новые технологические и IТ-проекты; 
 научно-технический потенциал. Разработки в области космических проектов, в т.ч. 
"морской старт", атомные технологии, авиастроение, кораблестроение, уникальные 
оборонные технологии, производство искусственных алмазов, антарктические 
исследования и т.д. Потенциал в области High-tech, производства программного 
обеспечения. 
 туризм, т.к. для туристов в Украине есть огромные возможности как 
цивилизованного, так и экстремального туризма. Различные виды ландшафтов и 
климатических зон. Множество рекреационных зон и культурно-исторических 
объектов. [8] 
Географическое положение и природные условия Украины благоприятны для 

инвесторов, также как большая численность населения и высокий уровень его образования. 
Исследование путей привлечения иностранных инвестиций в Украину показало, что 
иностранным инвесторам очень важно, чтобы в стране-реципиенте были созданы определенные 
условия для их деятельности, и влечет за собой создание политики содействия иностранным 
инвестициям, обязательная для всех государственных учреждений, которая будет 
способствовать росту доверия инвесторам и улучшению условий для процесса инвестирования. 
Для создания благоприятного инвестиционного климата, его стабилизации необходим 
длительный период времени, что будет способствовать развитию международного 
инвестиционного сотрудничества, увеличению притока инвестиций из-за границы и их 
эффективному использованию. [9] 
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Развитие инноваций, научно-технический потенциал, способность быстро реагировать 

на различные внешние и внутренние изменения – является ключом к успешному развитию 
экономики. На сегодняшний день самые прогрессивные страны мира вкладывают большую 
часть бюджета именно в новейшие технологические разработки. 

Самый яркий пример — Дубаи. Этому самому большему городу Объединенных 
Арабских Эмиратов за несколько лет удалось "прыгнуть с третьего мира в первый" и войти в 
Топ-35 городов — лидеров мира. Не менее впечатляющие успехи Пекина, Куала-Лумпуру, 
Кейптауна, Тель-Авива. Однако сравнение с Украиной стран азиатского мира может быть не 
очень уместно, в связи с ментальным различием и разными целями. Поэтому стоит 
остановиться на более близких к нашей стране примерах.  

Например, Москва – город прогрессивных технологий, технопарков, вошедший в 
первую сотню городов-инноваторов мира, поднявшись на одну из самых высоких ступеней 
рейтинга. 

Следует детальнее остановиться на критериях, по которым аналитическая группа 
2thinknow составляет рейтинг инновационности городов. Эти критерии существенно 
отличаются от более традиционного подхода к измерению инновационности — на основе 
оценки отдельных составляющих потенциала, который применяют Bloomberg, Всемирный 
экономический форум и другие агентства. Глобальный индекс инновационности городов 
разделяет все города мира на пять классов по шкале, состоящей лишь из таких трех факторов: 
культурные возможности города (от искусства до спорта); гуманитарная инфраструктура 
(учебные заведения, здравоохранение, финансовые учреждения и т.п.); уровень проникновения 
интернет-технологий (прежде всего в систему органов управления). Согласно этой шкале, 
любой город может попасть в одну из пяти групп. 1-ая группа (NEXUS) объединяет города, 
которые достигли максимальной взаимозависимости и взаимопроникновения социальных и 
экономических инноваций, где инновации являются не только источником развития, а стали 
образом жизни и социального взаимодействия. В эту группу вошли 35 городов мира. Во 2-ю 
группу (HUB) вошли города, в которых инновации оказывают определяющее влияние на 
ключевые экономические и социальные процессы согласно глобальным трендам развития. 
Таких городов насчитывается больше сотни, причем их количество их года в год быстро 
увеличивается. В 3-ю группу (NODE) входят города, в которых созданы узловые 
инновационные производства или сегменты, однако наблюдаются ключевые дисбалансы 
развития. К этой группе принадлежат и украинские города Киев, Львов, Одесса. Города этой 
группы обладают определенным потенциалом конкурентоспособности, и, как можно увидеть на 
примере Москвы и Дубаи, имеют реальный шанс значительно повысить свой инновационный 
рейтинг. 4-ая группа (INFLUENCER) характеризуется концентрацией потенциала 
конкурентоспособности в некоторых сегментах, однако эта концентрация имеет неустойчивый 
и разбалансированный характер. К указанной группе принадлежат Харьков, Симферополь, 
Запорожье, Донецк, Севастополь, Днепропетровск. До недавнего времени в нее входил и Киев. 
И, наконец, самый низкий, 5-й уровень инновационности (UPSTART) объединяет города, 
предпринимающие лишь отдельные шаги в направлении отлаживания производства в 
небольшом количестве инновационных сегментов. Таким образом за то время, пока Украина 
колебалась в выборе тех или иных механизмов стимулирования инновационных процессов и 
выбирала половинчатые решения, значительно изменилась сама природа инноватики. Сегодня 
речь уже идет не только о построении удачной модели взаимодействия интеллектуального и 
реального секторов экономики, позволяющей результатам научных исследований или 
конструкторско-изобретательской работы свободно попадать на рынок, превращаясь в новый 
продукт или технологию. Речь идет о сплошном проникновении инноваций на все уровни и 
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сферы человеческой деятельности, укреплении инновационных связей между разными 
секторами промышленности, между экономикой и социумом, преобразование любой 
деятельности в инноватику.[1] 

Для примера - в Российской Федерации действует Инновационный центр "Сколково", 
который предоставляет гранты на реализацию инновационных проектов за счет средств, 
выделенных из федерального бюджета, на условиях софинансирования из других источников 
(не менее 50% бюджета проекта). Существует Фонд развития малых предприятий, который 
финансирует разработки в научно-технической сфере и реализует программы инновационного 
развития, направленные на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, 
привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, и так далее. 
Ежегодно фонд оказывает финансовую поддержку свыше 1500 малым инновационным 
предприятиям.  

В Республике Беларусь создан Парк высоких технологий, предприятия-резиденты 
которого освобождаются от налогов, сборов и других обязательных платежей в 
республиканский бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды,а так 
же налога на прибыль и налога на добавленную стоимость с оборотов от реализации товаров, 
налога на землю на период до трех лет, налога на недвижимость (основные фонды и объекты 
незавершенного строительства резидентов Парка, размещенные на его территории); уплаты 
таможенных сборов и налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию 
Республики Беларусь товаров для реализации проектов в технопарке. Кроме того, резиденты 
Парка платят вдвое ниже арендную плату относительно базовой ставки арендной платы. Еще 
действует прямая государственная поддержка инновационной деятельности через Беларусский 
инновационный фонд и отраслевые инновационные фонды.  

Анализируя вышесказанное стоит отметить, что залог инновационного успеха Украины 
и ее место в глобальной экономике непосредственно будет зависеть от уровня развития 
отечественной науки и технологий. Реализуя первоочередные мероприятия по инновационной 
политике на сегодняшний день мы вкладываем инвестиции в будущее Украины, формируя 
национальные конкурентные преимущества и создавая надежный фундамент для модернизации 
и интеграции страны к европейскому и мировому пространству. 
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В умовах глобалізації, посилення міжнародної конкуренції, світової економічної кризи 

конкурентоспроможність стає найважливішим фактором забезпечення ефективності 
функціонування та сталого розвитку економічних суб’єктів. 

Економічне середовище в Україні в цілому характеризується нестійкістю. Зростає рівень 
невизначеності і ризики, що ускладнюють діяльність підприємств на внутрішньому ринку. Як 
свідчить світова практика, до такого середовища адаптується підприємство, яке має чіткі 
орієнтири на майбутнє і направляє свої зусилля на пошук довгострокових конкурентних 
переваг, та забезпечення конкурентоспроможності. Тому особливої актуальності набуває 
формування ефективного механізму антикризової стійкості. [1]  

Існує безліч визначень поняття «криза», наприклад, у вільній енциклопедії наводиться, 
що криза (з давньогрецької κρίσις — рішення, поворотний пункт) — переворот, пора 
перехідного стану, перелом, стан, при якому існуючі засоби досягнення цілей стають 
неадекватними, в результаті чого виникають непередбачувані ситуації. [2] 

Найбільш часто зустрічається розуміння, що криза є спонтанний процес 
лавиноподібного руйнування системи, причому закономірності цього процесу абсолютно 
однакові для різних систем, - будь то людський організм, родина, організація, територіальне 
утворення, країна або земна куля. [3] 

Проте криза - це не обов'язково погана новина, це просто констатація факту. І якщо 
ставитися до цього факту як до будь-якого іншого, якщо розуміти, що у цей складний і 
непередбачуваний час, у який ми живемо і працюємо, все можливо, в тому числі і криза, яка 
може означати крах для вас і вашого бізнесу, стає зрозумілою основна ідея книги С. Фінка 
"Криза-менеджмент", а саме: при відповідному плануванні криза може обернутися благом для 
вашої компанії. Китайці вже багато століть тому погодилися із запропонованою С. Фінком 
концепцією про те, що криза - необов'язково зло. По-китайськи «криза» - «вей-джі», що 
перекладається на європейські мови як комбінація слів «небезпека» і «можливість». [4] 

Категорія «стійкість» використовується науковцями у різних галузях науки (в біології, 
економіці, математиці, механіці, психології, соціології, техніці, фізиці, хімії), пов'язаних з 
вивченням і функціонуванням складних систем. Теорія стійкості систем сьогодні достатньо 
розвинена у загальному вигляді, і представлена роботами таких вчених, як В. Арнольд, Д. 
Джозеф., Ж. Йосс, М. Месарович, М. Моїсєєв, М. Морішима, А.Орлов, В. Острейковський, Я. 
Такахара та ін. Останні десятиліття проблемами механізму стійкості активно займались учені-
економісти. 

Стійкість асоціюється з упорядкованістю, незмінністю, рівновагою. Це поняття 
застосовують також і під час описання стану системи, її структури, окремих підсистем, процесів 
та зв’язків. Усе це значно ускладнює процеси наукового дослідження економічних систем 
загалом та підприємства зокрема. [5] 

Інновації мають забезпечити ефективне проходження підприємством (фірмою) 
кризового етапу на шляху до стабільного розвитку.  

Найбільший внесок у розвиток теорії інновацій належить австрійському економісту 
Й.Шумпетеру. За його теорією, основою економічного розвитку є нововведення. Він розглядав 
нововведення як: 

– вироблення нового, тобто ще не відомого споживачам блага чи створення нової 
якості того чи іншого блага; 
– упровадження нового, ще практично невідомого методу (способу) виробництва, в 
основу якого покладено нове наукове відкриття; 
– освоєння нового ринку збуту, тобто такого, на якому досі ця галузь промисловості 
цієї країни не була представлена, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; 
– одержання нового джерела сировини чи напівфабрикатів так само незалежно від 
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того, чи існувало це джерело раніше, чи вважалося недоступним, чи його ще тільки 
варто створити; 
– проведення відповідної реорганізації, наприклад забезпечення монопольного 
становища чи підрив монопольного становища іншого підприємства. 
В умовах загального прискорення науково-технічного прогресу, глобалізації та 

інтеграції ринку, посилення конкуренції інноваційність стає ключовим фактором успіху і 
практично єдиним засобом виживання в сучасних умовах. [6] 

Що ж стосується інноваційної поведінки то це комплексна економічна категорія, яка 
охоплює зовнішні та внутрішні дії системи, встановлює форму її існування в навколишньому 
середовищі та ґрунтується на здатності економічної системи становлення стратегічних цілей, 
впровадженню нових ідей та реалізації свого потенціалу. 

Тобто задля антикризової стійкості будь-яка економічна система повинна бути націлена 
на інноваційну поведінку як в внутрішньому так і в зовнішньому середовищі. Та з урахуванням 
цього застосовувати наступні заходи: 

 Створення підсистеми, яка регулярно слідкувала б за нововведеннями, які мають 
інтерес для даної системи та яка буде розробляти нові програми розвитку. 
 Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів і оцінка ймовірності виникнення кризової 
ситуації та ймовірних причин, що може сприяти цьому.  
 Генерування антикризових ідей. 
 Нарощення інноваційного потенціалу. 
 Притримуватися конкурентної інноваційної стратегії та ін. 
В свою чергу з цього можливо сформувати наступні характерні риси інноваційної 
поведінки економічної системи як механізму антикризової стійкості: 
 Випереджувальність;  
 Передбачуваність; 
 Системність;  
 Креативність;  
 Новизна;  
 Результативність; 
 Успішність. 
Інакше кажучи, діяльність економічної системи має бути спрямована на формування 

ефективної політики нововведень, що дає змогу їй функціонувати, уникаючи кризових 
ситуацій, і займати лідируючі позиції у своїй галузі. 
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Маркетингові он-лайн комунікації (Інтернет-комунікації) — це комплекс заходів щодо 

просування товарів за допомогою мережевих технологій Інтернет. Стартовою передумовою он-
лайн комунікації є просування сайту в пошукових системах, яке дозволяє досягнути ефективної 
взаємодії з цільовою аудиторією. При використанні Інтернет-комунікацій цільовою аудиторією 
є сукупність користувачів, які використовують пошукові системи для аналогічного запиту. 
Просування сайту реалізується в наступних формах: 

 нарощування посилальної бази — це реєстрація сайту в пошукових системах і 
спеціалізованих каталогах, обмін посиланнями, розміщення платних посилань на 
популярних Web-серверах з метою підвищення авторитетності ресурсу, вказівка адреси 
електронної пошти та адреси Web-сайту у всіх рекламних оголошеннях; 
 оптимізація сайту під пошукові системи — це оптимізація структури сайту, підбір 
ключових слів, внесення ключових слів у текст і заголовок сайту; 
 Інтернет-реклама — це комплекс дій спрямованих на активне залучення цільової 
аудиторії на сайт і на формування позитивного іміджу підприємства та товару (банерна 
реклама, контекстна реклама, прямий маркетинг, мережевий маркетинг); 
 організація зворотного зв’язку з клієнтами — це проведення опитувань, підтримка 
спілкування з клієнтами; 
 підтримка сайту, моніторинг ефективності його функціонування — це вирішення 
технічних проблем, оновлення контенту. 
Зараз комунікативна кампанія не може вважатися успішною, якщо в ній не 

використовуються ряд нових комунікаційних технологій [1]: 
 RTB (англ. real time bidding) — торги в реальному часі; 
 ретаргетинг (англ. retargeting) — перенацілювання; 
 SMM (англ. social media marketing) — соціальний медіа-маркетинг; 
 SMO (англ. social media optimization) — оптимізація для соціальних мереж; 
 SEO (англ. search engines optimization) — оптимізація сайту в пошукових системах; 
 SEM (англ. search engine marketing) — маркетинг в пошукових системах. 
Вказані системи є різними, проте всі вони надають маркетологам наступні можливості: 
 розпізнавання, облік, ранжування, структуризація цільових аудиторій; 
 оцінка ступеня зацікавленості користувачів в товарах за наступними показниками: 
кількість хітів, хостів, час проведений на сайті та певній сторінці; 
 вивчення побажань, намірів, запитів, рекламацій; 
 персоніфікована пропозиція товарів; 
 прискорена підготовка звітів за результатами маркетингових акцій. 
Ефективне управління підприємницькою діяльністю в режимі реального часу, вже 

сьогодні вимагає прискореної розробки новітніх інформаційно-комунікативних маркетингових 
рішень. 

RTB система (рекламна мережа, рекламна біржа) при входженні користувача Інтернет у 
віртуальний простір, перед тим як продемонструвати йому рекламні оголошення, робить 
наступне: 

 класифікує користувача за певними параметрами: сайти на які заходить 
користувач, характеристика користувача, дані про ретаргетінг; 
 запитує додаткову інформацію про користувача на біржі таргетингових даних; 
 віддає інформацію про користувача на сервери рекламодавців і отримує від них 
пропозиції ставок, за якими вони готові купити показ своєї реклами даному 
користувачу; 
 обирає серед отриманих відповідей найвищу ставку; 
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 отримує оголошення від переможця і передає його браузеру користувача. 
Усі операції відбуваються в процесі завантаження сторінки в браузер користувача. У 

технології RTB вибір рекламної пропозиції проводиться серверами рекламних агентств. З 
появою технології RTB рекламодавці переходять до купівлі показів особам з цільової аудиторії. 
В результаті сегментування ринку стає неактуальним оскільки показ реклами продається з 
прив’язкою до особи, яка є потенційним покупцем. Переваги технології RTB на ринку 
комунікацій є наступними: 

 зниження втрат на покази нецільовій аудиторії; 
 підвищення конверсії і ефективності рекламних кампаній; 
 з’являється можливості ретаргетінгу. 
Технологія ретаргетингу — це рекламний механізм, за допомогою якого онлайн-

реклама направляється тим користувачам, які вже переглянули рекламований товар, 
відвідавши сайт рекламодавця, але не зробили покупку. Від 95 до 98 % користувачів 
залишають веб-сайт без здійснення покупки [363, 379]. Ретаргетінг допомагає підприємствам 
спрямовувати рекламу саме на таких користувачів. 

Ретаргетінг — це багаторазовий показ вже переглянутої раніше Інтернет-реклами. У 
разі, коли підприємство вже витратило бюджет на залучення користувача на сайт, ретаргетінг 
означає повторну комунікацію з тим же користувачем, але іншим способом [2]. За даними 
adroll.com, до моменту перетворення користувача в покупця необхідно як мінімум 7 взаємодій 
[2]. Ретаргетінг дозволяє продовжити маркетингову комунікацію з користувачем після того, як 
він залишив сайт рекламодавця, і збільшити ймовірність здійснення продажу. 

Пошуковий ретаргетінг — це поєднанні пошукових даних і банерної реклами при якому 
таргетування здійснюється за пошуковими запитами користувачів. Пошуковий ретаргетінг 
застосовується для залучення на сайт рекламодавця користувачів, які ще не були на його сайті. 

Технологія SMM — це процес залучення уваги до товару через соціальні мережі. 
Соціальні медіа використовуються в якості каналів для комунікативних кампаній. В основі 
технології побудова спільнот прихильників певного товару чи підприємства, підготовка текстів 
в блогах, формування репутації в коментарях, контроль за зміною інтересів аудиторії, появою 
нових трендів. Механізмом формування лояльності є створення контенту, який потенційні 
споживачі будуть поширювати через соціальні мережі самостійно, без участі ініціатора 
розповсюдження інформації. Повідомлення, що передаються по соціальних мережах за рахунок 
міжособових зв’язків викликають більше довіри у потенційних споживачів. Просування в 
соціальних мережах дозволяє адресно впливати на цільову аудиторію, знаходити оптимальні 
способи комунікації. Тексти в різні співтовариства повинні бути написані саме для цієї 
спільноти, а не за єдиним шаблоном. 

Технологія SMO — це оптимізація для соціальних мереж, тобто залучення на певний 
сайт відвідувачів із соціальних мереж. При цьому умовами використання цієї технології для 
просування сайту є: змістовний оригінальний контент; регулярне оновлення контенту; 
актуальність тематики контенту; достатній розмір публікацій, що складають контент; 
дискусійний, а не констатуючий характер контенту. 

SМО є одним з двох методів оптимізації веб-сайтів, інший — це пошукова оптимізація 
або SEO. На відміну від пошукової оптимізації, яка призначена для пошукових систем, SMO 
дозволяє залучити із соціальних мереж і блогів трафік на певний веб-сайт або сформувати 
потрібну спільноту всередині соціального ресурсу. 
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На сьогоднішній день питання ефективного стимулювання економічного розвитку 
регіонів в нашій країні стоїть дуже гостро і потребує розробки новітніх та подальшого 
вдосконалення існуючих механізмів її вирішення. 

Серед сучасних проблем територіального розвитку особливої гостроти набувають 
наступні: незбалансованість та посилення диспропорцій комплексного розвитку ресурсів 
територій; невідповідність в Україні систем адміністративно-територіального устрою сучасним 
умовам господарювання; застарілість системи оцінювання ресурсів території та базових 
принципів організації територіального управління, що зумовлюють необхідність її 
удосконалення; незбалансованість загальнодержавних та регіональних пріоритетів розвитку 
території, освоєння нових ресурсів, впровадження інноваційних технологій, покращення 
економічної діяльності з метою економічного зростання держави та її територій.  

Також до системи регіональних проблем можна віднести таки елементи: слабкий 
розвиток регіональної інфраструктури; низький рівень соціального розвитку та захисту 
населення; згубний вплив на розвиток промисловості та малого бізнесу податкової системи 
країни; слабкий державний механізм регулювання та контролю фінансових потоків регіонів 
«донорів» і регіонів «реципієнтів». 

Вирішення всіх цих питань у повній мірі повинна забезпечувати ефективна регіональна 
політика держави. Регіональна політика є сукупністю соціально-економічних, правових та 
адміністративно-організаційних засобів і методів, що органічно поєднують загальнодержавні й 
регіональні інтереси і спрямовані на те, щоб на основі планомірного і пропорційного розвитку 
регіонів, принципово нових підходів до розвитку продуктивних сил та ефективного 
використання місцевих ресурсів забезпечити істотне зростання життєвого рівня населення.  

Однією із основних методологічних основ удосконалення регіональної політики є 
розробка комплексного наукового інструментарію, який формалізує базові елементи та 
взаємозв’язок економічної системи регіонального рівня та їх інтегрування в єдину модель 
управління комплексним розвитком території, за умови оптимального використання ресурсного 
потенціалу. 

Під раціональним використанням ресурсного потенціалу регіонів слід розуміти: 
раціональне використання економічних ресурсів (впровадження програм інноваційного та 
інвестиційного розвитку території); раціональне використання трудових ресурсів; раціональне 
використання і охорона земельних ресурсів (впровадження еколого-ландшафтного 
землеробства з оптимальним співвідношенням сільськогосподарських угідь (рілля, луки, 
пасовища, сади), а також лісів, водойм, заповідників); раціональне використання природних 
умов і ресурсів, зокрема води тощо. 

У регіональному вимірі комплексний розвиток ресурсного потенціалу країни стає 
основою ефективного функціонування продуктивних сил регіонів і дає можливість в сучасних 
умовах визначити особливості їх розвитку, забезпечуючи при цьому баланс використання 
ресурсного потенціалу. 

Розглядати проблему ресурсного забезпечення сталого регіонального розвитку необхідно 
у рамках сукупностей соціальної, економічної, фінансової, виробничої та інноваційної 
стратегій. При чому, інноваційна стратегія країни істотно позначається на всіх аспектах 
функціонування регіонів, змінюючи умови їх життєдіяльності, способи забезпечення їх 
існування і подальшого сталого розвитку.  

На підставі аналізу закономірностей впровадження інноваційних процесів у формування 
регіональної політики можна сформулювати ряд загальних управлінських принципів і 
необхідних умов для ефективного управління інноваційними перетвореннями. Серед них 
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основними є: обов'язкова наявність цільового бачення, чітка структуризація і деталізація дерева 
цілей (через які проміжні цілі та завдання можуть досягатися основні цілі), необхідність 
побудови системи моніторингу, аналізу та коригування проміжних цілей, розробка плану-
графіку і системи кількісних та якісних індикаторів інноваційних змін,тощо. 

Складність і багатогранність цих завдань обумовлює необхідність формування 
організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком регіонів 
(ОЕМУІРР), зростання ступеня відкритості господарського механізму регіону, а також ступеня 
взаємодії з проміжним внутрішнім і зовнішнім середовищем. 

Слід зазначити, що організаційно - економічний механізм управління інноваційним 
розвитком регіонів (ОЕМУІРР) є підсистемою традиційного організаційно-економічного 
механізму регіонів і певним чином реалізується через форми і методи управління їхньою 
господарською діяльністю (рис.1).  

 
 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок систем та елементів ОЕМУІРР 
 

Дана структура є багатогранною та багатофункціональною, а для її нормального 
функціонування необхідно використовувати усі наявні потенціали (ресурси) регіонів, на усіх 
рівнях однаково, визначаючи основні довгострокові цілі та задачі територій, прийнявши курс 
дій і розподіл ресурсів необхідних для виконання поставлених цілей для головних стратегій 
раціонального використання ресурсного потенціалу регіонів. 

Інноваційний розвиток країни залежить великою мірою від того, наскільки ефективно 
взаємодіють її регіони між собою, створюючи при цьому ресурсну базу яка використовується в 
цілях технологічного прогресу та створенні відповідних конкурентних умов країни. 

Концепція національного організаційного - економічного управління інноваційним 
розвитком регіонів дозволяє використовувати системний підхід до розвитку й удосконалення 
інноваційного процесу в країні. Крім того, цінність полягає в визнанні вирішального значення 
знань та інновацій щодо економічного розвитку країни і можливості залучати в цей процес нові 
елементи і нових учасників. 
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Нові економічні відносини, які створюються на засадах сучасної інформаційної 

економіки, зумовлюють потребу в якісному і ефективному функціонуванні 
інформаційного суспільства. 

Як показали численні дослідження, існує низка закономірностей, які пов’язують 
рівень розвитку засобів, послуг зв’язку та інформатизації і рівень економічного 
розвитку суспільства [1]. Тому є потреба в розробці та реалізації ефективних заходів, 
спрямованих на усунення або зниження негативних наслідків тих тенденцій, які 
заважають розвиткові цієї сфери. Серед цих заходів у ВНЗ важливим виступає 
практична підготовка студентів – майбутніх працівників підприємств (операторів, 
провайдерів) з напрямів реалізації державної регуляторної політики на підприємствах 
зв’язку, а також отримання практичних навичок у веденні ефективної господарської та 
управлінської діяльності. 

До основних напрямів реалізації державної регуляторної політики віднесено: 
розвиток організаційно-технічного забезпечення електронного урядування та 

ринків послуг зв’язку та інформатизації; удосконалення нормативно-правової бази 
зв’язку та інформатизації; гармонізація законодавства та стандартів України до 
законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій; забезпечення 
балансу централізації та децентралізації державного управління та регулювання з 
наданням необхідних функцій та ресурсів органам місцевого самоврядування; 
застосування методів рівневого впливу держави на ринки в залежності від стану, умов 
та результатів здійснення економічної діяльності їх суб’єктів; запровадження державно-
приватного партнерства в стосунках держави та бізнесу з питань інформаційно-
телекомунікаційного обслуговування населення, управління та оповіщення; 
забезпечення вільної конкуренції на ринку та сприятливих умов для розвитку його 
суб’єктів, впровадження інноваційних технологій у процеси життєдіяльності 
суспільства, забезпечення високого рівня фахової підготовки персоналу [2], [3]. 

Cтосовно ефективної господарської та управлінської діяльності майбутні фахівці 
повинні володіти відповідними знаннями, уміннями, навичками й механізмами 
(інструментами), що дозволяють впроваджувати й ефективно застосовувати на 
практиці нові організаційно-економічні форми та методи управління, технології 
обслуговування обладнання. Тому вищий навчальний заклад повинен готувати 
висококваліфікованих фахівців як у теоретичній області, так і в практичному напрямку 
шляхом практичного стажування студентів в реальних умовах державної управлінської 
(регуляторної) чи підприємницької (господарської) діяльності. Без орієнтованого на 
потреби реального сектору економіки навчання неможливо забезпечити якісну 
підготовку фахівця, що у свою чергу, в умовах ринку, вимагає від навчального закладу 
організації тісної взаємодії з суб’єктами ринку з питань створення на їх базі навчальних 
робочих місць з урахуванням спеціалізації студентів, залучення персоналу підприємств 
до керівництва практикою студентів, оптимального розподілу студентів в групах, 
визначення обсягів учбового навантаження.  

Відповідно до Концепції розвитку ОНАЗ ім. О.С. Попова [4] у ВНЗ впроваджена 
високоякісна система наскрізної підготовки студентів («Total quality practice»). Напрями 
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підготовки студентів складають: телекомунікації; програмна інженерія; радіотехніка; 
безпека інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту 
інформації; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; мережі та системи 
поштового зв’язку; економіка підприємства; менеджмент; реклама і зв’язки з 
громадськістю; соціологія. Практика студентів є безперервною протягом усього періоду 
навчання і має структурно-логічну послідовність її проведення для одержання 
студентами необхідного та достатнього обсягу практичних знань відповідно для різних 
напрямів, спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки фахівців усіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Для організації роботи академії з питань проведення практичної підготовки 
студентів, створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на 
працю, забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення 
конкурентоспроможності на ринку праці функціонує самостійний структурний 
підрозділ – Центр інноваційних технологій, сертифікації та працевлаштування (ЦІТС та 
П). Згідно з Положенням про ЦІТС та П, центр є органом управління академії з питань 
організації, координації та контролю проходження студентами практики та їх 
подальшого працевлаштування, з інших питань. До повноважень ЦІТС та П також 
віднесено: здійснення координації та адміністрування дій керівництва та персоналу 
науково-навчальних інститутів (ННІ) академії щодо формування таких баз практичної 
підготовки студентів, що охоплюють процес навчання студентів за всіма напрямами їх 
підготовки в академії; здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації персоналу; розроблення та впровадження інноваційних стратегій і 
технологій у діяльність структурних підрозділів Академії, суб’єктів ринків зв’язку та 
інформатизації, органів публічної влади та інших осіб; оцінки (підтвердження) 
відповідності (сертифікації) систем управління та послуг.  

Спільними зусиллями персоналу Центру а також ННІ формуються виробничі 
бази практики студентів шляхом їх пошуку і укладання відповідних угод з 
господарюючими суб’єктами сфери зв’язку та інформатизації та інших галузей 
економіки державної і приватної форм власності, діяльність яких пов’язана з 
напрямами підготовки студентів. При цьому важливою умовою є створення учбових 
або робочих місць для студентів, де вони знайомляться з особливостями професії та 
виконують конкретну роботу протягом учбового року. Особливістю такої практики є 
проходження студентами циклу практичної підготовки за основною та суміжними 
спеціальностями шляхом формування так званих полігонів практики, до складу яких 
можуть входити декілька різних підприємств. Наприклад, для підготовки економістів та 
менеджерів створено такий полігон на базі підприємств  
ТОВ «ВЕСТЕЛЕКОМ», ТОВ «ЛЕКОЛ», ТОВ «ТЕЛЕКОМБУД» та ТОВ «ЄЛС 
ТЕЛЕКОМ». Навчання фахівців програмної інженерії, радіотехніки, автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій навчаються на підприємствах 
телекомунікаційної групи «ВЕГА». Фахівці поштового зв’язку навчаються на 
підприємствах УДППЗ «Укрпошта» та оператора ТОВ «Нова Пошта». 

В академії сформовано наступні види практик: 
1. Обчислювальна практика – для студентів першого курсу технічних напрямів 

підготовки. Практика проводиться у комп’ютерних центрах і комп’ютерних класах кафедр 
ОНАЗ ім. О.С. Попова. 

Для студентів 1-го курсу ННІ економіки та менеджменту – ознайомча практика, що 
відбувається на базі структурних підрозділів ОНАЗ ім. О.С. Попова, а також господарюючих 
суб’єктів інфокомунікаційної сфери та інших галузей економіки країни. 

2. Лінійна практика – для студентів другого курсу технічних напрямів підготовки з 
метою отримання первинних професійних умінь і навиків  робочої професії, з числа масових 
спеціальностей галузі телекомунікацій. Проводиться на полігоні ОНАЗ  
ім. О.С. Попова, а також на базі господарюючих суб’єктів інфокомунікаційної сфери та інших 
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галузей економіки країни державної і приватної форм власності, діяльність яких пов’язана з 
напрямом підготовки студентів.  

Для студентів ННІ економіки та менеджменту – технологічна практика, за 
результатами якої студенти оволодівають технологією організації роботи в економічних та 
управлінських структурах підприємств (організацій, установ) різних галузей економіки, різних 
форм власності.  

Для студентів ННІ проблем інформаційного суспільства – ознайомча практика, що 
передбачає знайомство з особливостями професійної, виробничої й наукової діяльності, 
характером і основними напрямками організації, структурою управління, взаємодією з 
макросоціальним середовищем. 

3. Експлуатаційна практика за профілем спеціальності для технічних напрямів 
підготовки  на 3-му курсі, для отримання навичок з експлуатації обладнання галузі 
телекомунікацій, вивчення апаратури, її характеристик, методів виміру і монтажу. Проводиться 
у відділах, лабораторіях та інших структурних підрозділах баз практик та ОНАЗ ім. О.С. 
Попова. Студенти ННІ економіки та менеджменту ознайомлюються з особливостями 
експлуатації виробничого обладнання підприємств (організацій, установ), вивчають його 
технічні, якісні та інші характеристики, набувають навичок визначення економічних термінів 
корисного використання в процесі експлуатації. 

Для студентів ННІ проблем інформаційного суспільства – виробнича практика, що 
проводиться переважно в органах виконавчої влади з метою закріплення теоретичних знань, 
формування навичок професійної діяльності. 

4. Виробнича практика для технічних та економічних напрямів підготовки – на 
четвертому курсі. Виробнича практика – складна форма навчального процесу і в 
організаційному, і в методичному плані, оскільки для її здійснення необхідно поєднати інтереси 
виробництва і навчального процесу, пристосувати процес навчання до практичних завдань 
конкретного підприємства, установи, організації – майбутнього місця роботи студента-
практиканта. В період практики студенти освоюють комплекс професійних умінь, пов’язаних з 
обслуговуванням апаратури, дотриманням заданого технологічного процесу, вивченням 
особливостей виробничого процесу.  

Для студентів ННІ проблем інформаційного суспільства – педагогічна практика, що 
проводиться з метою закріплення теоретичних знань, всебічного використання їх у педагогічній 
діяльності. На завершальному етапі виробничої практики передбачається формування 
управлінських умінь, поглиблення економічних знань та практичних навиків з фінансово-
економічної політики підприємства та погоджуються теми майбутніх магістерських робіт.  

5. Переддипломна практика для спеціалістів технічних й економічних напрямів 
підготовки на п’ятому курсі, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи або 
дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні 
знання з усіх дисциплін навчального плану, здійснюється збір фактичного матеріалу для 
виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту. Переддипломна практика 
відбувається винятково за затвердженою темою дипломного проекту (роботи). 

6. Для магістрів шостого курсу практика проводиться паралельно з виконанням 
відповідної магістерської роботи. Тому практична спрямованість визначається в процесі 
навчання магістра, а засвоєння програмного матеріалу дисциплін орієнтоване на вимоги 
практичної діяльності. Магістерська практика має науково-дослідницький і практичний 
характер, її основною метою є творче використання знань і умінь, набутих у процесі навчання, 
розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення практичних проблем, збагачення 
досвіду, збір матеріалів для магістерської роботи, і головне, підготовка до самостійної 
професійної діяльності. 

Для магістрів 6 курсу переддипломна практика, при проходженні якої поглиблюються 
та закріплюються теоретичні знання студентів-практикантів з усіх дисциплін навчального 
плану, відбувається збирання фактичного матеріалу для виконання магістерської роботи. 
Практика здійснюється винятково за затвердженою темою магістерської роботи. 

Тривалість будь-якого виду практики визначається графіком навчального процесу 
відповідного курсу. 

Система практичної підготовки майбутніх фахівців для сфери зв’язку та інформатизації 
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відповідає процесам адаптації освіти до змін, що відбуваються у суспільстві. Одеська 
національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, як частина суспільства, не лишається осторонь 
від цих процесів. Стратегічною метою академії є практична підготовка фахівців відповідно до 
світових стандартів та інтеграція у світовий науково-освітній простір. 
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Актуальність теми. В сучасних умовах економіка України розвивається під дією цілого 

ряду факторів, що мають високий рівень невизначеності і дестабілізуючий характер дії. 
Нестабільність умов зовнішнього середовища, значна екстремальність умов функціонування 
підприємств призводить до необхідності набуття здатності до виживання й опору негативним 
впливам. Такі впливи становлять загрозу руйнування ресурсного потенціалу підприємства, 
збільшують ризики управлінських рішень і тому являють собою загрози зниження 
підприємством рівня економічної безпеки. Актуальність теми визначається необхідністю 
вирішення концептуальних питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Це 
обумовлено тім, що підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком, можливим 
відтоком конфіденційної інформації, наявністю внутрішніх і зовнішніх загроз. 

 Проблеми економічної безпеки науково-практичного та методологічного характеру 
висвітлені в роботах багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних вчених. Проблемам 
економічної безпеки підприємства та факторів впливу на діяльність підприємства приділена 
увага в працях вітчизняних учених, таких як: О. В. Ареф'єва, І.О. Бланк, О. І. Барановський, О. 
Є. Користін, Л. В. Герасименко, М. М. Єрмошенко, К. С. Гарячева, О. І. Захаров, П. Я. 
Пригунов, А. С. Соснін, А. М. Чорна, С. М. Шкарлет та ін. 

Враховуючи значення одержаних ними результатів, необхідно зазначити, що деякі 
важливі питання визначення та класифікації загроз економічної безпеки підприємства та 
деталізації видів загроз вимагають подальшого вдосконалення і розвитку. 

У період планової економіки саме поняття «економічна безпека підприємства» 
практично не мало трактування і особливого наповнення. Перехід економіки від планового 
господарства до ринкових відносин вимагав від суб'єктів забезпечення безпеки, державних 
структур розробки заходів забезпечення економічної безпеки підприємництва, бізнесу, 
підприємств. 

Таким чином, дана задача потребує наукових та практичних рішень. Для розробки 
таких методик і рекомендацій необхідно визначити саме поняття безпеки в цілому та 
економічної безпеки як її складової. 

Поняття безпеки встановлюється Законом України «Про основи національної безпеки 
України». Закон дає наступне визначення: «...безпека – захищеність життєве важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам...» [1]. 

Під економічною безпекою підприємства слід розуміти такий стан виробничо-
комерційної діяльності підприємства, при якому забезпечується дотримання його стійких 
економічних інтересів як системи, що само організовується і само розвивається і здатна 
запобігти при цьому виникненню і впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Закон також встановлює пріоритети національних інтересів та загроз національній 
безпеці України. Серед пріоритетів в рамках цієї доповіді слід виділити:  

– створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 
забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; 
– збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження 
інноваційної моделі розвитку. 
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А серед загроз: 
– відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам; зростання 
кредитних ризиків; 
– неефективність антимонопольної політики та механізмів державного регулювання 
природних монополій, що ускладнює створення конкурентного середовища в економіці. 
[1] 
В цілому, економічну безпеку як частину національної безпеки країни, можна визначити 

як такий стан економіки та інститутів влади, при якому гарантуються: захист національних 
інтересів у відповідності з встановленими пріоритетами по всім сферам, здатність протистояти 
встановленим і невстановленим загрозам навіть при несприятливому розвитку внутрішніх і 
зовнішніх процесів [2]. 

Традиційно, наприкінці минулого століття під економічною безпекою підприємства 
було прийнято розуміти інформаційну безпеку, тобто комерційну таємницю. У першу чергу це 
було пов'язано з конкурентною боротьбою в ринкових відносинах. Такий підхід враховував 
тільки вплив конкуруючих організацій і, частково, кримінальні тенденції розвитку економіки. 
Неврахованими ж залишилися, наприклад вплив інститутів влади і зовнішнього середовища.  

Надалі економічну безпеку як підприємства, так і регіону розглядають з позицій впливу 
різних факторів зовнішнього середовища, і з позицій забезпечення захищеності організації від 
зовнішніх і внутрішніх загроз. 

В даний час під економічною безпекою підприємства (організації, фірми) розуміють 
стан стійкості та захищеності життєве важливих економічних інтересів від внутрішніх і 
зовнішніх джерел небезпек, створюване ефективної, прибуткової (рентабельної) діяльністю. 
Досягнення такого стану залежить від рівня прогнозування, нейтралізації, адаптації та 
зменшення впливу зовнішніх і внутрішніх загроз [3]. 

Розглянемо детальніше основні загрози економічній безпеці підприємства. Ступінь 
адекватності сприйняття існуючих загроз і комплекс заходів щодо їх нейтралізації або 
зменшення впливу залежить від рівня їх ідентифікації, від правильного вибору системи 
показників прояву загроз. 

Загрози економічної безпеки підприємства можна класифікувати за такими критеріями: 
джерело виникнення; ступінь тяжкості наслідків; ступінь імовірності; об'єкт посягань; суб'єкт 
загроз; вид шкоди; характер відповідальності. 

Всередині кожного критерію загрози можна класифікувати за видами загроз. 
Джерела виникнення поділяють на зовнішні і внутрішні. Серед зовнішніх виділяють 
протиправні дії конкурентів, криміналітету, осіб, які не працюють на підприємстві: розкрадання 
матеріальних коштів і цінностей, промислове шпигунство, незаконні дії та вимагання. 

До внутрішніх загроз відносять різне внутрішньо фірмове шахрайство: розголошення 
конфіденційної корпоративної інформації і розкрадання власності підприємства; низька 
ефективність служб економічної та загальної безпеки; співробітників договірного відділу; 
співробітників перевірки контрагентів і т. д. 

За ступенем важкості наслідків для підприємства виділяють:  
Високий ступінь – різке погіршення всіх фінансово-економічних показників підприємства, 
неповторний шкоди, як наслідок – ліквідація підприємства; 
Значну ступінь – можливість фінансових втрат або такі зміни показників діяльності 
підприємства, які долаються тривалий час; 
Середній ступінь – нанесення втрат, порівнянних з поточними витратами, не вимагає значного 
часу для нейтралізації; 
Низький ступінь – слабкий вплив як на поточну діяльність, так і на стратегічні позиції 
підприємства. 

За ступенем ймовірності класифікують малоймовірні і реальні загрози. У першій групі – 
не реальні загрози з боку одного (не групи осіб) людини, прості й дієві способи нейтралізації 
загрози (власна охорона, або правоохоронні структури). У другій групі більш серйозні загрози: 
заподіяння фізичної шкоди майну підприємства, працівникам, керівникам. Найчастіше 
здійснюються групою осіб, кримінальними або наближеними до них угрупованнями. 

По об'єкту посягання розглядають: персонал (шантаж, викрадення, вимагання тощо); 
фінансові ресурси (шахрайство, крадіжка, фальсифікація документів тощо); інформаційні 
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ресурси (несанкціонований доступ до корпоративних баз даних, сховищ документів, 
підключення до локальної мережі підприємства, копіювання конфіденційної інформації тощо); 
матеріальні ресурси (крадіжка обладнання, пошкодження систем і пристроїв зв'язку і 
спостереження, будівель тощо). 

По суб'єктам загроз прийнято виділяти – загрози з боку співробітників; з боку 
конкурентів; з боку контрагентів; з боку кримінальних структур. Ці види загроз вельми 
різноманітні і часто щільно перетинаються один з одним. Так, наприклад, співробітник 
підприємства може бути впроваджений як кримінальними структурами, так і конкурентами. А 
може бути просто не задоволений оплатою праці або несумлінним або некваліфікованим 
працівником. У будь-якому випадку, його дії можуть спричинити за собою фінансові втрати 
різного ступеня тяжкості. 

По виду шкоди виділяють загрози прямого збитку і загрози упущеної вигоди. Наслідки 
цих загроз різні у фінансовому вираженні і вплив на економічні показники підприємства і різні 
у тимчасовому впливі. 

За характером відповідальності визначають норми цивільного та кримінально-правової 
відповідальності. Рівень відповідальності може бути визначений тільки відповідними 
організаціями. 

Наведена класифікація є лише можливою апроксимацією усіх існуючих загроз 
економічної безпеки підприємства. 

Для реальних підприємств в існуючих умовах господарювання загрози економічної 
безпеки можуть бути набагато різноманітнішими. Можна навести лише не великий перелік 
зовнішніх загроз: 

– не достатня конкурентоспроможність вітчизняних виробників;  
– низький рівень інвестицій у високотехнологічне виробництво; 
– зниження і майже повне припинення виробничих інвестицій і зниження їх 
ефективності; 
– згортання або зменшення обсягів високотехнологічних виробництв; 
– необґрунтоване підвищення рівня цін внаслідок збільшення податкового пресу на 
виробників товарів широкого споживання; 
– відсутність міцних технологічних зв’язків і їх подальший розрив між 
підприємствами єдиного технологічного ланцюжка. 
У цілому, запропонована класифікація загроз економічної безпеки підприємства за 

критеріями та видами допомагає визначити причини виникнення таких загроз, зрозуміти їх 
зміст, оцінити приблизні наслідки, сприяє організації більш ефективної протидії їм. 
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Рыночная деятельность фирмы немыслима без участия в конкурентной борьбе. 
Конкуренция является механизмом соперничества, состязательности участников рынка за 
право поиска покупателя, за возможность продажи товара на наиболее выгодных условиях, 
захвата определенной доли рынка и получение прибыли. Она побуждает товаропроизводителя 
совершенствовать и обновлять свою продукцию, повышать ее качество, и делать ее 
конкурентоспособной. 

Конкурентоспособность продукции  это ее способность быть привлекательной по 
сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения благодаря лучшему 
соответствию своих характеристик требованиям рынка и потребительским оценкам. 

Чтобы выжить на динамически развивающемся рынке, от руководства фирмы требуется 
видение перспектив и направлений ее развития, умение предугадать шаги конкурентов и 
выбрать направления превентивных и ответных шагов. 

Одной из составляющих конкурентоспособности является качество продукции. Качество 
продукции  это определенная совокупность свойств товара, способная в той или иной мере 
удовлетворять требуемым потребностям при их использовании по назначению, включая 
утилизацию или уничтожение [1, с. 58]. 

Производственная деятельность любого предприятия в современных условиях зависит от 
того, насколько успешно решаются проблемы, связанные с конкурентоспособностью 
выпускаемой продукции. Только решив эту проблему, предприятие может эффективно 
функционировать и развиваться в рыночной среде. Прочность положения предприятия на 
рынке определяется конкурентоспособностью производимых ею продуктов и возможностями 
вести конкурентную борьбу. 

Борьба за потребителя  это, прежде всего, борьба за сферу влияния на рынке, а она в 
свою очередь зависит от низкой цены и качества производственной продукции, то есть от 
потребительной стоимости. В ходе конкуренции устанавливается общественная необходимость 
в данной продукции, дается оценка ее ценности. 

Конкурентоспособность отражает качественную сторону предлагаемой продукции. 
Конкурентоспособным является тот товар, который выгодно отличается от аналогов-
конкурентов по качественным и социально-экономических признакам. 

Параметры качества товара, как правило, определяются исходя из интересов 
производителя, а параметры его конкурентоспособности - из интересов потребителя. Качество 
продукции и ее технический уровень задаются техническими условиями производства. Для 
оценки конкурентоспособности товара необходимо сопоставить его с уровнем развития 
потребностей [1, c. 74]. 

Производство и реализация конкурентоспособных товаров и услуг - обобщающий 
показатель жизнестойкости предприятия. Однако производство конкурентоспособной 
продукции может быть ресурсоемким и высокозатратным, что в условиях рынка неизбежно 
приведет к снижению эффективности, уменьшению прибыли, ухудшению финансового 
положения предприятия. В этом случае требуется дополнительное финансирование, что в 
результате понижает конкурентоспособность производителя. 

Применение интенсивных технологий, высокий уровень механизации - это необходимые 
условия для получения дохода от производства продукции. Для того чтобы производить товар 
на уровне мировых стандартов, необходимы новые технологии и современное оборудование. 
Это требует значительных инвестиций, способных обеспечить не только высокое качество 
российских товаров, но и создать новые рабочие места. 

Процесс формирования конкурентоспособности товара представляет собой совокупность 
организационно-экономических мер по приведению производственных программ выпуска 
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продукции определенного объема, ассортимента и качества в соответствие с имеющимся 
производственным потенциалом. 

Одним из главных факторов формирования конкурентоспособности продукции является 
максимальное использование конкурентных преимуществ предприятия. Вторую группу 
факторов составляют показатели качества товара, определяемые действующими стандартами, 
нормами, рекомендациями. К третьей группе факторов, влияющих на уровень 
конкурентоспособности, относят экономические показатели, формирующие себестоимость и 
цену товара. 

Конкурентоспособность товара базируется на определенных принципах. 
Принцип комплексности заключается в том, что при оценке конкурентоспособности 

товара должна учитываться совокупность критериев, определяющих особенности товаров- 
конкурентов. 

Относительность – предполагает сравнительный характер конкурентоспособности товара, 
когда выбранные критерии одного товара сравниваются с критериями другого, товара, 
принятыми за базовые. 

Социальная адресность определяется степенью удовлетворения с помощью товаров 
конкурентов потребностей конкретных социальных групп потребителей. Так, одни и те же 
товары могут обладать конкурентоспособностью для определенных потребителей и не обладать 
ею для других. 

Конкурентоспособный товар не появится без эффективного производителя, современной 
организационной системы управления созданием и выпуском качественной продукции, ее 
доставкой к потребителю. С другой стороны, коммерческий успех на рынке в значительной 
степени зависит от качества продукции и ее цены, адекватно отражающих 
конкурентоспособность [2, c. 109]. 

Управление конкурентоспособностью продукции является многогранным процессом, так 
как этот показатель характеризует не только определенный уровень технической базы, 
технологии, экономики, организации производства и культуры, но и соответствующий уровень 
профессионализма и культуры управленческих отношений. Достижение необходимого уровня 
конкурентоспособности связано с постоянным, динамическим процессом совершенствования 
всех составляющих ее элементов, являющихся многофакторными характеристиками, которые 
необходимо рассматривать как сложные самостоятельные объекты управления, 
способствующие решению следующих задач: повышение качества; снижение издержек 
производства; повышение экономичности и оперативности послепродажного обслуживания; 
получение прибыли, обобщающего показателя качества менеджмента и эффективности 
деятельности предприятия [3, c. 71]. 

Сегодня предприятия осознают необходимость маркетингового подхода к управлению 
производством и реализации продукции, обеспечивающего рыночную ориентацию всей 
управленческой деятельности. Руководитель предприятия должен быть, прежде всего, нацелен 
на повышение конкурентоспособности своей продукции на внутреннем и на внешнем рынках. 
Маркетинг, изучение рынка и адаптация производства к его требованиям, а также усиление 
инновационной деятельности и модернизации технологических процессов должны стать 
главной сферой управленческих структур предприятий. 

Целью системы управления конкурентоспособностью в процессе производства на 
современном этапе является организация выпуска необходимой продукции требуемого качества 
в нужное время и в необходимом количестве. 

Основные функции системы управления конкурентоспособностью продукции 
реализуются через: 

– оперативное регулирование объема и номенклатуры производства, что помогает 
гибко приспосабливаться к изменениям спроса; 
– концентрацию внимания на предупредительных мерах по обеспечению качества в 
процессе выбора сырья, вспомогательных материалов, технологий и т.д.; 
– технологический контроль по всем стадиям производства, что исключает 
возможность поступления дефектной продукции (полуфабриката) от одного цикла 
производственного процесса к другому, вследствие чего повышается качество готовой 
продукции; 
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– активизацию производственного персонала и повышения ответственности за 
выпуск качественной продукции путем внедрения новых форм организации труда и 
стимулирования; 
– постоянное обучение персонала. Новая категория специалистов менеджеров по 
коммерциализации технологий и управлению технологическими инновациями, 
организациями и предприятием будет способствовать его развитию и превращению 
научно-технического потенциала в решающий фактор экономического роста 
многопрофильного производства продукции. 

Процесс управления конкурентоспособностью товара осуществляется в несколько этапов: 
комплексный анализ ситуации; оценка уровня конкурентоспособности продукции; 
управленческое обследование; целеполагание и разработка стратегий производства и 
реализации продукции; прогнозирование, оценка и оптимизация альтернативных вариантов; 
разработка плана; организация выполнения плана; контроль выполнения плана. 

Конкурентоспособность продукции зависит от нескольких факторов: качество, цена, 
уровень квалификации персонала, производящего данную продукцию, уровень менеджмента 
организации и др. 

Для повышения конкурентоспособности продукции для организации, во-первых, 
необходимо снизить себестоимость продукции, а вследствие этого и отпускную цену, с 
помощью внедрения прогрессивной технологии на базе использования современного 
оборудования. 

Себестоимость продукции является одним из наиболее важных показателей при 
установлении отпускных цен на продукцию. Она показывает, во что обходится производство 
продукции предприятию. 

Издержки производства продукции являются экономической основой себестоимости. 
Отсюда себестоимость - это сумма затрат данного предприятия на производство и реализацию 
продукции. 

Снижение себестоимости товара является важной проблемой, одним из основных 
условий повышения конкурентоспособности продукции. Руководству предприятия далеко не 
безразлично, ценой каких затрат осуществляется производство продукции, ибо от этого в 
конечном счете зависит уровень прибыли предприятия. Оно очень заинтересовано в том, чтобы 
при меньших затратах производственных ресурсов производилось больше продукции и 
лучшего качества. 

Современное производство, работающее в условиях жесткой конкуренции, широкого 
выбора товаров на рынке и быстрого обновления их номенклатуры, постоянно диктует высокие 
требования к оборудованию. В значительной мере это относится к оборудованию для тепловой 
обработки продукта, которая позволяет увеличить срок хранения, реализации или получить 
продукт с новыми свойствами. 

Для того чтобы снизить производственные издержки предприятия, повысить 
рентабельность выпускаемой продукции и рентабельность предприятия в целом и повысить 
конкурентоспособность необходимо купить новое технологическое оборудование для 
увеличения объемов производства, экономичности использования сырья, повышения качества 
выпускаемой продукции. 

В современных условиях, когда объемы продаж того или иного товара напрямую 
определяются спросом на него, когда покупатель все чаще диктует условия реализации 
продукции продавцу, возрастает роль мероприятий по стимулированию сбыта продукции. 
Стимулирование сбыта - это комплекс технологий, применяемых в течение всего жизненного 
цикла товара для оказания воздействия на трех участников рынка (потребителей, торговых 
посредников и торговый персонал) с целью увеличения объема продаж в краткосрочном 
периоде с одновременным увеличением числа новых покупателей [4, с. 89]. 

В настоящее время важнейшей предпосылкой стратегического планирования и роста 
объемов производства на отечественных предприятиях стало развитие свободных рыночных 
отношений, их постоянное и непрерывное совершенствование. Поэтому сейчас стратегическое 
планирование на российских предприятиях должно быть направлено на их долгосрочное 
развитие, повышение долгосрочной экономической ценности бизнеса, достижение более 
высоких темпов экономического роста на основе поэтапного совершенствования различных 
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производственно-технических факторов и организационно-управленческих структур с целью 
обеспечения высокого качества работы персонала и уровня жизни своих работников. 

Для продвижения товара на рынок, необходим длительный период подготовки, анализ и 
сопоставление всех элементов комплекса маркетинга продукции. В процессе предварительной 
работы необходимо ответить на вопросы: 

– какие коммуникативные инструменты выбрать для продвижения продукции; 
– определить целевой сегмент - на кого направлены средства продвижения; 
– выбрать форму сообщения и канал распространения рекламы; 
– провести анализ эффективности коммуникативной политики [4, c. 96]. 

Таким образом, конкуренция является движущей силой развития объектов и субъектов 
рынка. Конечная цель любого предприятия - достижение определенных результатов в 
конкурентной борьбе, базирующихся на закономерном итоге систематических и комплексных 
усилий, зависящих от конкурентоспособности товаров и услуг предприятия, т.е. от того, 
насколько они лучше по сравнению с аналогами - продукцией и услугами других предприятий. 

Проблемы конкурентоспособности и конкуренции выходят на первый план как для 
национальной экономики в целом, так и для хозяйственных первичных образований - 
предприятий в отдельности. России нужна экономическая система, которая будет эффективна, 
социально справедлива, конкурентоспособна, которая обеспечит стабильное политическое, 
социальное и экономическое развитие страны в условиях жесткой внешней и внутренней 
конкуренции. 

Управлять конкурентоспособностью - значит обеспечивать оптимальное соотношение 
названных составляющих, направлять основные усилия на решение следующих задач: 
повышение качества продукции, снижение издержек производства, повышение экономичности 
и уровня обслуживания. 

Движущей силой конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на основе 
нововведений удастся повышать качество продукции (услуг), улучшать полезный эффект 
товара, тем самым добиваться конкурентного преимущества данного товара. Таким образом, 
обеспечение конкурентоспособности товара требует новаторского, предпринимательского 
подхода, сутью которого являются поиск и реализация инноваций. 
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Доволі розповсюджений у науковій літературі західних країн світу термін «сталий 
розвиток» («sustainable development») присутній вже тривалий час у дискусійному колі 
українських вчених. Існують певні розбіжності в достовірності перекладу даного поняття з 
англійської мови, адже «sustainable» має ще такі визначення, як – збалансований, стійкий, 
підтримуваний, життєздатний. Проте, це не змінює сутності даної категорії, яка передбачає 
гармонізацію економічної, соціальної та екологічної складових діяльності людини. Принципи 
сталого розвитку були прийняті на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро ще у 1992 році. Україна 
підтримала дану міжнародну ініціативу та прийняла дану концепцію за основу національного 
розвитку. За 20 років на конференції зі сталого розвитку «Ріо+20» (Ріо-де-Жанейро, 2012), був 
ухвалений підсумковий документ «Майбутнє, якого ми прагнемо» [6], тим самим підтверджено 
дотримання курсу на збалансований розвиток. Та незважаючи на це в Україні до теперішнього 
часу не було прийнято жодного програмного документа щодо реалізації на національному рівні 
відповідних заходів. Беручи до уваги те, що 21 березня 2014 року відбулося підписання 
політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС [7] для України вкрай гостро постає питання 
щодо визначення орієнтирів і пріоритетів розвитку країни та прийняття національної стратегії 
сталого розвитку у найкоротші строки. 

Якщо розглядати ситуацію, що склалася в населених пунктах України, то можна 
стверджувати про нерівномірність соціально-економічного розвитку. Така ситуація має місце з 
причини значних територіальних диспропорцій економічного розвитку, неефективної 
територіальної організації та надмірного втручання держави до регіональної політики. Для 
забезпечення реалізації положень концепції сталого розвитку необхідно проводити таку 
державну політику, яка буде включати проведення відповідних заходів на загальнодержавному, 
регіональному та місцевому рівнях. Окрім цього, сучасні інституційні перетворення в країні 
обумовлюють потребу у здійсненні адміністративної реформи і таким чином трансформації 
управління розвитком регіональних соціально-економічних систем та покращення якості життя 
населення за допомогою внутрішнього регулювання процесів збалансованого розвитку (рис.1). 

Згідно Постанови Верховної Ради від 24.12.1999 «Про Концепцію сталого розвитку 
населених пунктів», сталий розвиток населених пунктів - це соціально, економічно і екологічно 
збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на створення їх 
економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних 
поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, 
науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення і реструктуризації 
підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-
інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, 
відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної 
спадщини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Складові концепції сталого розвитку регіону 
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В рамках державного регулювання регіонального економічного розвитку з цього року в 

Україні відбувається адміністративно-територіальна реформа. 5 лютого 2015 року Верховною 
Радою України був прийнятий Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад»[1]. Згідно з цим законом сусідні міські, селищні, сільські ради можуть об'єднатися в 
одну громаду, яка матиме один спільний орган місцевого самоврядування. 8 квітня 2015 року 
Кабінет Міністрів України затвердив Методику формування спроможних територіальних 
громад[2]. У цій методиці вводиться термін спроможна територіальна громада — територіальні 
громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об'єднання здатні самостійно або через 
відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, 
зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-
комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та 
розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Реформа передбачає створення трирівневої системи: громада, район, регіон. В даній 
ієрархії регіон виступає найвищою ланкою, яка має за мету – комплексний розвиток території. 
Тобто, капітальні інвестиції будуть спрямовані конкретно у ті райони, де стратегічним планом 
передбачається створення ефективної соціально-економічної інфраструктури. Така структура 
має сенс, адже дане коло питань не може бути вирішено лише на державному або на нижчих за 
регіональний рівнях. 

Таким чином, в контексті сталого розвитку доцільно переглянути поняття регіональної 
соціально-економічної системи. 

Регіональна соціально-економічна система (РСЕС) – це система основана на 
специфічних ресурсах та має складну сукупність відносин між економічними суб’єктами, яка 
націлена на збалансований розвиток соціальної, економічної та екологічної підсистем регіону 
[4]. Принципи розбудови даної системи полягають у розробці комплексу модернізаційних 
заходів з забезпечення виконання визначених функцій регіональними корелянтами у 
відповідності до цільових орієнтирів економічного зростання. 

Функціональний взаємозв’язок основних факторів, що визначають стан сталого 
розвитку регіональних соціально-економічних систем (Сст) можна відобразити такою 
емпіричною залежністю[4]: 

),,,,,,,( нрзерссепвсзсст ФФФФФФФФfC  , 
де Фзс – фактори зовнішньої середи; Фвс – фактори внутрішньої середи; Феп - фактори 

економічного потенціалу регіону; Фсс – фактори соціального стану; Фр – фактори можливостей 
розвитку; Фе – фактори ефективності; Фз – фактори загроз; Фнр – фактори непередбаченого 
характеру. 

Підвищення сталого розвитку РСЕС тісно пов’язано з підвищенням ефективності 
використання економічного потенціалу регіону, оскільки порушення сталості регіону погіршує 
структуру економічного потенціалу, спрямовуючи його ресурси на подолання негативних 
факторів, що призводить до зниження темпів соціально-економічного розвитку. 

У методичних рекомендаціях щодо формування регіональних стратегій соціального 
розвитку Міністерством економічного розвитку та торгівлі України рекомендовано 
використовувати для економічного аналізу такий показник як валовий регіональний продукт 
(ВРП) та його обсяги у розрахунку на одну особу. Також до індикаторів сталого розвитку РСЕС 
належать: масштаби імпорту та експорту промислової продукції, вартість та ступінь зношеності 
основних виробничих засобів, прямі іноземні інвестиції в розрахунку на одну особу, частка 
інноваційних підприємств, рівень соціального розвитку, стан техногенного забруднення 
території, масштаби утворення небезпечних промислових відходів. 

Аналіз усіх цих характеристик показує специфіку розвитку регіонів, а саме: 
– які області України мають кращі показники інноваційної та інтелектуальної 
діяльності, технологічної конкурентоспроможності; 
– які області є аутсайдерами в рамках експорту промислової продукції; 
– які області є лідерами серед регіонального промислового виробництва; 
– які області мають незадовільні показники екологічної та соціальної безпеки. 

Отже, з метою забезпечення збалансованості функціонування регіональних соціально-
економічних систем та зважаючи на прийнятий в країні курс на сталий розвиток можна 
сформулювати такі завдання: а) підвищення ефективності інституційного забезпечення; б) 
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забезпечення інформаційної прозорості економіки; в) розвиток національного бізнес-
середовища; г) підвищення уваги до стимулювання інноваційного розвитку та ІТ-технологій; д) 
створення ефективної інфраструктури підтримки підприємництва. 

Відтак, важливо зрозуміти, що альтернативи сталому розвитку не існує, а тому не має й 
єдиного рецепту його формування, оскільки вихідні умови кожної території є різними і саме це 
необхідно враховувати у реалізації регіональної політики. 
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Економічна та політична криза, яка набула розвитку в Україні, набуває дедалі ширших 
вимірів, розповсюджуючись на грошово-кредитну, фіскальну, соціальну сфери, невпинно 
погіршуючи соціальне самопочуття та очікування суб’єктів ринку й пересічних громадян. 
Відсутність консолідації притаманна не лише політикуму, але й бізнесу, який не спромігся до 
вироблення консолідованої антикризової політики, здебільшого вдаючись до лобіювання 
відшкодування власних втрат за рахунок усього суспільства. На фоні втрати стійкості 
економічного розвитку України поглиблюється асиметрія економічного і соціального розвитку, 
знижуються соціокультурні, моральні настанови соціальної діяльності багатьох суб’єктів 
підприємництва. Дані тенденції вимагають запровадження сучасних практик взаємодії 
держави, бізнесу і суспільства, на основі отримання синергетичного ефекту, які б дозволили 
посилити взаємну соціальну відповідальність усіх учасників суспільного життя, створити 
умови для подальшого стабільного розвитку держави і суспільства. 

На сьогоднішній день соціально відповідальна діяльність є загальноприйнятим 
правилом, якого дотримується значна кількість компаній по всьому світу, інтегруючи це 
правило в корпоративне управління. Актуальність дослідження соціальної відповідальністі 
бізнесу (СВБ) в Україні посилюється тією обставиною, що неефективність більшості 
системоутворюючих інститутів вітчизняного ринкового середовища актуалізує потребу у 
формуванні різноманітних напрямків розвитку національної системи соціальної 
відповідальності [1]. 

Досягнення стратегічної мети інтеграції України до європейського співтовариства потребує 
серйозної роботи щодо удосконалення захисту прав і свобод людини, демократизації всіх складових 
суспільного життя, економічного зростання та забезпечення механізмів і умов для створення 
матеріального та духовного добробуту населення. Існує необхідність удосконалення механізму 
соціального партнерства та управління соціальними процесами в країні, зокрема, шляхом 
розвитку інституту соціальної відповідальності бізнесу. 

Слід зазначити, що Інститут соціальної відповідальності в Україні перебуває в стадії 
становлення. Найбільш активними у цій сфері є представництва іноземних компаній, які 
переносять на українське підґрунтя сучасні світові практики, принципи і стандарти. Так, 
правильно впроваджена концепція СВБ на засадах синергетичного підходу може забезпечити 
низку конкурентних переваг для компанії: більші обсяги продажів та прибутків, покращені 
процеси прийняття рішень та управління ризиками, економія операційних витрат, зростання 
продуктивності та якості, зміцнення репутації, більша лояльність покупців. Ефективна СВБ 
здатна підвищити рівень життя громадян, рівень екологічної безпеки, сприяти співпраці бізнесу 
з місцевою спільнотою.  

На думку фахівців, бізнесові структури, що працюють в Україні, ще не усвідомлюють у 
повному обсязі свою роль і відповідальність у соціальному розвитку держави, а також свої 
стратегічні інтереси. Тому виникає потреба з’ясувати, які саме чинники зовнішнього та 
внутрішнього середовища не сприяють більш активному впровадженню СВБ в Україні [2]. 
Провівши дослідження з означеної проблеми були виявлені наступні фактори: 

1. Високий рівень корупції. Так, згідно з рейтингом Світового індексу 
верховенства права за цим показником Україна посідає 94 місце серед 97 країн світу. 

2. Недосконалість правового поля держави, що зумовлює свавілля чиновництва, 
правоохоронних органів, судової влади. 

3. Недостатнє виховання підлітків, знайомство з неетичною поведінкою та 
корупцією вже в середній школі, коли не всі отримають оцінки та інші преференції за свої 
знання. Це приводить до того, що більша частина молоді вступаючи до університетів вже не 
вірить у справедливість, що значно погіршує самомотивацію у отриманні знань, та спрямовую, 
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нажаль, лише на отримання диплому. Такі випускники, коли стануть керівниками підприємств, 
звичайно не будуть розвивати соціальну відповідальность бізнесу, бо в них закладені 
пріоритети отримання матеріальних благ за будь якою ціною незважаючи на суспільство. 

4. Практична відсутність засад пріоритету освіти, науки, національної культури в 
вихованні молоді і, як наслідок, низький рівень освіченості, культури суспільства. 

5. Недостатній та безсистемний вплив громадських організацій на державну 
політику. 

6. Недостатня консолідація української нації як ефективно організованої 
цілеспрямованої сили, що будує своє життя на засадах національних цінностей, з 
імплементацією кращого світового досвіду. 

7. Відсутність незалежної громадянської експертизи та оцінки результатів 
соціальних програм, стандартів і якості підготовки бізнес-фахівців. 

8. Більшість підприємств і підприємців відчувають правову незахищеність і 
намагаються накопичувати капітал для власного розвитку, відсуваючи потреби суспільства та 
громади на другий план. 

9. Низька технологічна розробленість процедур стимулювання комерційних 
установ до участі у соціальних проектах. 

10. Недостатнє практичне впровадження стандартів соціальної звітності, дотримання 
яких є однією з передумов виходу компаній на міжнародні ринки; 

11. Відсутність соціального аудиту, підготовки соціальних звітів та розробки етичних 
кодексів ведення бізнесу. 

12. Неефективна система інформування суспільства про соціальні та благодійні проекти, 
про інвесторів соціальних програм та системи оцінки суспільством результатів соціальних 
програм бізнесу, нестача успішних прикладів з соціального підприємництва.  

Зазначені проблеми засвідчили, що вирішити їх можна більшою мірою лише на 
державному рівні, тому саме сьогодні, держава повинна виступати від імені і в інтересах 
суспільства та створювати економічне і соціальне середовище, що здатне забезпечити доступ до 
можливостей і ресурсів цивілізації та задіяти кожного громадянина в розвитку суспільства. В 
таких умовах саме органи місцевої влади мають відіграти ключову роль у налагоджені 
стабільного та ефективного зв’язку між бізнесом і громадою у вирішенні соціальних проблем на 
засадах добровільності та взаємовигоди. Роль держави полягає не лише в тому, щоб видавати 
закони, які безпосередньо стосуються СВБ, а, насамперед, в тому, щоб розробити комплексну 
стратегію та механізми, застосування яких зробить значний внесок у національний розвиток 
країни.  

Дослідивши головні фактори та причини, що перешкоджають ефективному втіленню 
СВБ в Україні пропонується низка першочергових напрямків з ефективного розвитку СВБ, 
реалізація яких буде можлива за умови проведення системних заходів з боку державного 
регулювання [2; 3]. 

 Активізація профспілкового руху, захист прав працівників, закріплених у законах, 
договірних положеннях генеральних угод, регіональних, галузевих та колективних угод. 
 Налагодження роботи із захисту прав споживачів у сфері за відкритість інформації 
про склад продукції, ціноутворення, вплив на здоров'я споживачів та екологію, а також 
достовірність цих даних. Вимоги маркувати продукцію, що містить генетично 
модифіковані організми. 
 Виховання українського підприємця нового типу, включення етичних складових до 
навчальних програм установ бізнес-освіти. Формування через виховні механізми 
самосвідомості та соціальної активності майбутніх підприємців. 
 Соціальна відповідальність політиків. Співпраця та взаємні консультації 
політичних партій із профспілками, громадськістю, бізнесом.  
 Надання засобами масової інформації достовірної інформації про діяльність 
бізнесових установ, інформування населення про безвідповідальну поведінку 
підприємств. 
 Постійний контроль за цільовим використання коштів соціальних проектів бізнесу. 
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 Створення семінарів за участю міжнародних організацій щодо надання інформації, 
наукових розробок та імплементації досвіду країн ЕС. 
 Постійний моніторинг факторів та їх причин, що перешкоджають досягненню 
оптимального рівня СВБ. 
 Соціально активна поведінка корпорацій заохочується відповідними податковими 
пільгами та заліками. 
 Зобов'язати великі компанії звітувати про виконання програм соціальної 
відповідальності та охорону навколишнього середовища. При цьому контроль за 
дотриманням соціального та екологічного законодавства здійснювати трудовими 
інспекціями, рівно як і профспілками. 
 На державному рівні створити Службу відповідальну за СВБ з філіями по всім 
областям України. 
 Встановити пільговий режим оподаткування для компаній, що дотримуються 
напрямів СВБ та позицій ділової етики, особливо у питаннях ефективного використання 
енергії, вторинної переробки відходів виробництва. 
 Розробка нормативно-правової бази з організації соціального аудиту, підготовки 
соціальних звітів та розробки етичних кодексів ведення бізнесу.  
 Імплементація у навчальний процес курсів із соціального аудиту.  
 Виховання свідомого споживача, коли вибір продукту чи послуги компанії 
здійснюється, зважаючи на її соціальні проекти. 
Слід зазначити, що запропоновані заходи потребують певної координації та 

стимулювання, а відтак – активної участі в ньому держави, яка повинна визначити соціальну 
відповідальність як бажану поведінку для бізнесу і розробити комплекс відповідних стимулів, 
що увійдуть у стратегію розвитку СВБ в Україні. Підтримка держави необхідна як для 
підкреслення важливості етичної і соціально відповідальної поведінки компаній, просування 
кращих практик вітчизняних компаній із соціальної відповідальності в Україні та за кордоном, 
так і для підвищення престижності досконалих організацій з ефективною СВБ.  

Соціалізація бізнесу виступає об’єктивною закономірністю трансформаційного 
суспільства, і вона безпосередньо пов’язана із сучасними тенденціями розвитку науково – 
технічного прогресу, зростанням вимог до процесу та результатів виробництва, із системними 
перетвореннями відносин власності, процесами формування системи соціального захисту, із 
соціальними функціями органів державного управління. Держава має достатньо потужний 
арсенал засобів впливу на суб’єкти господарювання з метою забезпечення зростання СВБ на 
основі отримання синергетичного ефекту, серед яких є правові норми та законодавство, 
банківсько-фінансові, податкові та митні важелі, державні інвестиції та закупівлі.  

Формування СВБ особливо актуально та зумовлено реалізацією стратегічного курсу 
України на входження до світового економічного простору, який вимагає узгодження 
вітчизняного законодавства з законодавством розвинутих країн світу. Тому концептуальна 
модель розвитку СВБ має отримати визнання та підтримку у вітчизняному середовищі 
підприємців, громадських діячів, політиків, науковців. Окрім економічної доцільності, 
соціальних та екологічних критеріїв, СВБ має стати аксіомою для українських підприємств, 
запорукою їх ринкового успіху, гарантією сталого розвитку суспільства.  
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Сьогодні питання конкурентоспроможності є досить актуальним, а вплив інновацій на 
конкурентноспроможність підприємства в умовах науково-технічного прогресу набуває 
більшого значенння та стає вирішальним чинником у її забезпечення. Велика швидкість 
інноваційних процесів у світі та впровадження їх результатів у виробництво спричинює 
постійну появу нових видів виробництв та відмирання попередніх. Світовий досвід показує, що 
одним із найбільш ефективних засобів адаптації підприємств до змін умов господарювання є 
інновації. Вони також є одним з головних факторів економічного зростання. Інноваційні 
процеси, їх впровадження в нові технології, нові продукти є основою економічного розвитку. 
Для розвиненої економіки характерна конкуренція самостійних фірм, зацікавлених в оновленні 
продукції, наявності ринку конкуруючих нововведень. 

На жаль, сьогодні, в Україні інноваційність найчастіше проявляються у заміні морально 
застарілого обладнання. Але його заміна не є достатньою умовою для забезпечення 
конкурентоздатності в майбутньому. На інноваційну діяльність негативно впливає низький 
технічний рівень розробок по створенню нових видів техніки і технології. Також негативний 
вплив на інноваційну діяльність зовнішніх факторів посилюється дією внутрішніх недоліків 
господарювання, недосконалість системи внутрішньо фірмового менеджменту, відставання 
організації виробництва від розвитку умов та потреб сучасного ринкового середовища. 

Значний внесок у дослідження впливу інноваційності на конкурентоздатність 
підприємства зробили такі вчені: П.Друкер, Т.Брайан, О.Пригожина, І.Балабанова, 
А.Сухоруков, О.Василенко, О.Волков та багато інших. У працях цих науковців розкрита роль 
інноваційності у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств. 

Отже, інновації є невід'ємним чинником забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності та мають значний вплив не лише на рівні конкретного підприємства,а 
й на рівні держави. Вплив чинників на забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
носить складний характер. До основних чинників можна віднести наступні: технологічні – 
наявність новітніх технологій, інновацій та достатніх виробничих потужностей; фінансові; 
управлінські; кадрові; рівень попиту на товар; доступ до сировини і матеріалів, які створюють 
на видобувних, сільськогосподарських або промислових підприємствах; об’єктивні 
характеристики товару – якість, склад, його властивості; конкурентоспроможність системи 
збуту; правове і економічне середовище, у якому функціонує підприємство; маркетингова 
активність [1; 2]. 

У загальному вигляді інноваційні конкурентні переваги - це сукупність техніко - 
технологічних, організаційно-економічних, науково-освітніх та інформаційних , 
інституціональних, соціально-культурних та інших умов, що склалися на підприємстві і що 
вигідно відрізняють його від інших за показниками інноваційної активності, що дозволяють 
йому більш ефективно функціонувати в національній та міжнародній конкурентному 
середовищі. 

Таким чином, ефективне функціонування підприємства неможливе без здійснення 
інноваційної діяльності. Підприємства, які не мають інноваційної складової з плином часу 
втрачають конкурентні переваги та банкрутують. Підпримства-лідери у будь-якій галузі 
забезпечують високий рівень конкурентоспроможності завдяки новим технологіям. Але після 
досягнення рівня утримати його можливо лише шляхом безперервних інновацій. 

 Сьогодні, інновації є великими джерелами доходу і надприбутків найбільш розвинених 
країн світу. При цьому досягається й інша, не менш важлива мета – скорочується експорт 
невідновних природних ресурсів, адже на відміну від них джерела науково-технічної творчості 
невичерпні. Серед широкого спектру проблем реалізації інноваційної діяльності в Україні 
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надзвичайно важливою є брак практичного досвіду в забезпеченні створення ефективних 
стратегій інноваційного розвитку. 

Слід зазначити, що саме інноваційна стратегія підприємства має бути спрямована на 
створення нових продуктів, що володіють більш привабливими споживчими властивостями в 
порівнянні з пропонованими раніше, або якісно нових продуктів, здатних задовольнити 
неохоплені раніше потреби потенційного покупця, або використання більш досконалих 
технологій створення продукту. Отже, найбільш актуальними характеристиками створюваного 
продукту будуть його новизна, ступінь задоволення ринкового попиту, комерційна 
реалізованість.  

Цілі інноваційної стратегії встановлюються після осмислення результатів аналізу 
середовища, аналізу конкурентних переваг, встановлення фірмових стратегічних намірів, які 
стосуються подальшого шляху розвитку підприємства в цілому. Кожна мета в залежності від 
масштабу і складності проблеми визначає зародження одного або декількох інноваційних 
процесів, спрямованих на її досягнення.  

Для реалізації стратегії, дані комплексного обстеження підприємства, інноваційного 
потенціалу, конкурентоспроможності, ресурсів об'єднуються в єдиний прогноз подальших 
перспектив розвитку з урахуванням намічених перетворень. Дані прогнозу носять індикативний 
характер і служать відправними точками майбутньої інноваційної стратегії. 

Обрана стратегія завжди направлена на з'ясування її відповідності основним цілям, і це є 
основним критерієм її вибору. 

Згідно схеми стратегічного планування підприємства обрана інноваційна стратегія 
оцінюється за кількома напрямами: аналіз отриманих конкурентних переваг; перевірка 
відповідності обраної стратегії потенціалу і можливостям підприємства; відповідність вимогам 
основних суб'єктів оточення підприємства і факторів, що визначає динамізм ринку. 

Вимоги підвищення конкурентоспроможності продукту змушує підприємства вести 
інноваційну діяльність у двох напрямках: вирішення проблеми новизни продукту; поліпшення 
якості існуючого продукту. 

В період розробки та впровадження інноваційної стратегії необхідно проводити 
організаційне навчання, яке в період структурних змін підприємства виступає як процес 
створення, накопичення та використання знань і вмінь, що дозволяють організації успішно 
функціонувати і добиватися поставлених стратегічних цілей. В умовах жорстких фінансових 
обмежень найважливішими формами організаційного навчання залишаються методи 
неформального навчання: наставництво, розширення функціональних обов'язків, ротація робіт, 
консультування. 

Таким чином, процес впровадження інноваційної стратегії на підприємстві повинен 
супроводжуватися формуванням нової корпоративної ідеології, переглядом корпоративних 
цінностей, накопиченням колективного знання всіх членів колективу. Бо саме інтелектуалізація 
виробництва та новітні технології стають тією матеріальною основою, яка визначає технічний 
рівень сучасного виробництва, форми його організації та управління, рівень 
конкурентоспроможності всього підприємства у контексті інноваційного розвитку. 
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Подолання загострення екологічної ситуації, деградації природно-ресурсного потенціалу, 

виснаженого використання відновлюваних і не відновлюваних природних благ, екосистемних 
«товарів» та «послуг», рішення цілого спектру екологічної проблем в значної мірі залежить від 
стану і результативності інвестиційної діяльності в сфері природокористування. В сучасних 
умовах динамічної зміни системи економічних відносин та дії факторів і механізмів економіки в 
України інвестиційна діяльність в сфері природокористування вмістить широкий круг 
визначальних проблем, які стримують рух суспільства до реалізації безальтернативної 
концепції сталого розвитку та сталого природокористування.  

Інвестиційна діяльність направлена на виявлення, безпосередне використання, 
відтворення та охорону природних ресурсів, збереження біорізноманіття та оздоровлення 
довкілля, попередження надзвичайних ситуацій, екологічних ризиків та аварія, екологічної 
небезпеки, поєднання функцій охорони і природокористування. Головним завданням 
інвестиційної діяльності в сфері природокористуванням є забезпечення життєдіяльності і 
цінностей громадського суспільства, пріоритетності екологічних проблем над одержанням 
чистої економічної вигоди з метою сприяння соціально-економічному розвитку, підвищенню 
добробуту нації та регіональної громади, якості людського капіталу на основі збереження та 
накопичення природно-ресурсного потенціалу для потреб використання теперішнім та 
майбутніми поколіннями, отримання довгострокового позитивного соціального, економічного і 
екологічної результату.  

Особливістю проведення інвестиційної діяльності в сфері природокористування є 
перевищення здобуття соціального і значного екологічного ефектів над отриманням 
економічного ефекту, якій носить комплексний екстернальний характер, розповсюджений в 
різних секторах економічної і соціальної сфері, здатний забезпечити додаткові переваги, значні 
позитивні сенергитичні ефекти та інші конструктивні наслідки і зрушення. Крім того, у сфері 
природокористування на відміну від інших сфер господарства гострота екологічної ситуації, 
кризовий стан природно-ресурсного потенціалу і екосистем служить причиною вкладення 
інвестиційних ресурсів незалежно від ступеня прибутковості на вкладений капітал. Результатом 
такого типу екологічних інвестицій є одержання суспільного блага, що не може бути 
привласнено окремим індивідом і буде використано всіма членами суспільства. Доцільність 
відтворення якості природних благ полягає в їхній високій цінності для суспільства, біосфери, 
підтримки життя.  

До найбільш загальних проблем інвестиційної діяльності в сфері природокористування 
відносяться: не сприятливий інвестиційний клімат в країні та її регіонах, інвестиційна не 
привабливість різних об’єктів сфери природокористування та особливо об’єктів екологічної 
інфраструктури, високий рівень ризику і довготривалий обіг вкладеного капіталу, недосконала 
нормативно-правова основа інвестування у сфері природокористування ускладнює прийняття 
обґрунтованих рішень з регулювання інвестиційної системи та підвищення її дієвості. Інвестори 
вкладають інвестиції з швидким обігом капіталу та ефективною віддачею від інвестування. 

На сучасному етапі гальмується впровадження інноваційних засад організації та 
управління природокористуванням в Україні, не розвинуті інституціональні та законодавчо-
правових основи, цілісна багатофункціональна система формальних і неформальних інститутів 
щодо формування та модернізації інвестиційної моделі інвестування природокористуванням на 
рівні регіонів в умовах реформування системи державного управління і децентралізації влади. 
Інвестори в сфері природокористування не мають доступу до кредитів державних і тем паче 
комерційних банків, відсутня система пільг, стимулювання та державної підтримки проектів 
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екологічної спрямованості в сфері природокористування, визначення пріоритетних напрямів 
державної підтримки інвестиційної діяльності, механізмів державно-приватного партнерства, 
встановлення компліментарності важелів державного регулювання інвестиційної діяльності і 
проблем сфери природокористування, упорядкування джерел фінансування заходів щодо 
охорони, відтворення і заощадження природних ресурсів. 

 В Україні Указом Президента прийнято «Про Стратегія сталого розвитку «Україна — 
2020»[1], в якій визначені цілі, напрями, пріоритети розвитку країни, а також показники 
досягнення цих цілей. Метою реформ визначено досягнення європейських стандартів життя і 
гідного місця України в світі. Визначено 25 ключових показників успішності розвитку країни. 
Першочерговими визначено реформа системи національної безпеки і оборони, оновлення влади 
і антикорупційна реформа, судова реформа і реформа правоохоронної системи, децентралізація 
та реформа державного управління, дерегуляція і розвиток підприємництва, реформа системи 
охорони здоров'я і податкова реформа. Необхідно доповнити для успішної реалізації цілей 
стратегії розвернутою обґрунтованою стратегією сталого природокористування та її 
інвестиційного забезпечення. 

Розглянемо особливості проблем і динаміку інвестиційного забезпечення 
природокористування на прикладі Українського Причорномор’я та його регіонів (областей) 
(рис 1.). Частка природоохоронних капітальних інвестицій в загальному обсязі капітальні 
інвестиції в Україні за період 2000-2013 роки скоротився в 8,7 раз( 15% до 1,3%). 
Спостерігається тенденція поступового скорочення капітальних інвестицій на охорону і 
раціональне використання природних ресурсів в цілому в Українському Причорноморі, обсяги 
яких не достатні для подолання екологічних проблем, оновлення матеріально-технічної бази 
природокористування, переваження ремонту застарілого обладнання. 

 

 
 

Рис.1. Динаміка показників капітальних інвестиції на охорону і раціональне 
використання природних ресурсів по регіонам Українського Причорноморя 

(розрахунки авторі на основі офіційних статистичних джерел) 
 

Інвестиційна діяльність в сфері природокористування повинна базуватися на 
основних положеннях і засадах сталого розвитку та відповідно реагувати на 
трансформаційні процеси в економічної системі України, потребує постійного 
оновлення та визначення стратегічних векторів розвитку в країні і її регіонах, рішення 
найбільш ваговим та значущих інвестиційних проблем. 
 
Література 
1. Про Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020» Указ Президента від 12.01.2015 р. 
№ 5/2015/ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ. Офіційне інтернет-представництво [Електронний 
ресурс] - // Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/52015-18245. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
І.М. Савіцька  

 
Кіровоградський національний технічний університет 

м. Кіровоград, Україна 
 
У формуванні інноваційної моделі розвитку економіки України важлива роль 

належить аграрному сектору економіки і відтворенню задіяного у ньому людського 
капіталу. Саме від його кількісних параметрів та якісних характеристик залежить 
виробнича спроможність господарюючих ланок, що може забезпечити ефективне 
функціонування виробництва. А система виробництва, що ґрунтується на формуванні 
інтелектуально-інноваційної моделі розвитку аграрної економіки, орієнтується на 
висококваліфіковану й ініціативну робочу силу, безперервність процесу збагачення 
знань, на задіяння ефективних механізмів формування та використання людського 
капіталу. 

Важливу роль в аграрному секторі економіки України відіграє Кіровоградська 
область. Подальший розвиток області залежить від наявності в ньому кадрового 
потенціалу сільської місцевості, яка може бути залучена в агарному секторі економіки. 
Аграрний сектор регіону має досить потужний ресурсний потенціал: родючі 
чорноземи, сприятливі кліматичні умови, працьовиті та високоосвічені трудові ресурси, 
вигідне геополітичне розташування. А це означає, що в умовах формування ринкових 
відносин та в епоху трансформаційних перетворень в соціально-економічній сфері 
якісне кадрове забезпечення сільськогосподарських підприємств Кіровоградської 
області набуває особливого значення.  

Але, незважаючи на сприятливі умови та перспективи розвитку на сучасному 
етапі, Кіровоградська область, стикається з низкою викликів, що мають структурний 
характер та потребують системного вирішення у стратегічних вимірах:  

– продовжується погіршення кількісних і якісних параметрів демографічних 
процесів, зростає смертність, народжуваність знижується, значна частина 
поселень втратила назавжди свій репродуктивний потенціал, поширюються 
міграційні процеси; 
– знижується зайнятість, скорочується трудовий потенціал, посилюються 
безробіття; 
– оплата праці в аграрній сфері продовжує бути найнижчою серед галузей 
економіки, загострюються проблеми бідності, знижується життєвий рівень 
селян; 
– занепадає і руйнується соціальна інфраструктура села, скорочується 
обслуговування населення соціальними послугами; 
– дефіцит висококваліфікованих кадрів, здатних вирішувати складні виробничі 
процеси, недосконала система прогнозування потреби у кваліфікованих 
робітничих кадрах та фахівцях з вищою освітою. 

У формуванні людського капіталу аграрних підприємств прямо чи побічно 
приймає участь сільське населення, що проживає на території Кіровоградської області. 
Станом на 1 січня 2015 р. населення області налічувало 987,0 тис. осіб, у тому числі 
сільське 451,1 тис.осіб, або 39,8 % населення [5]. Процес скорочення чисельності 
населення у сільській місцевості відбувається на фоні чіткої тенденції зменшення 
загальної кількості населення області. 

Найбільш складною проблемою розвитку сільських територій Кіровоградської 
області є врегулювання демографічних процесів. Демографічна ситуація у 
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Кіровоградській області характеризується стійкою депопуляцією, старінням населення, 
зменшенням частки працездатного населення. Складність в демографічній ситуації є 
результатом погіршення стану здоров’я сільського населення, зниження матеріального 
становища, складних соціальних та екологічних умов проживання на селі. Спад 
народжуваності та зростання смертності досягло критичної межі. У 2014 р. кількість 
померлих перевищувала кількість народжуваних в Кіровоградській області на 620,0 
тис. чол., половина з яких припадає на сільські поселення [5]. Головною причиною 
депопуляції сільського населення є низька народжуваність.  

Така ситуація створює реальні загрози національній, а також економічній безпеці 
області та призводить до дефіциту трудових ресурсів, зменшення обсягів ВВП країни, 
негативно впливає на ринок праці. 

У теперішніх умовах, окрім складної соціально-демографічної ситуації на селі, 
важливим постає питання зайнятості сільського населення, підвищення рівня 
продуктивності праці та ефективності сільськогосподарського виробництва, що є 
передумовою розвитку сільських територій. В цілому у 2014 р. усіма видами 
економічної діяльності у Кіровоградській області було зайнято 432,1 тис. осіб або 
68,1 % трудових ресурсів регіону. Однак, кількість найманих працівників в аграрних 
підприємствах за досліджуваний період має тенденцію до скорочення. Так, їх 
чисельність у 2014 р. зменшилась на 21,7% в порівнянні з 2010 р., що в абсолютному 
виразі становить 14,5 тис. осіб [ 4, c.27].  

Зменшення кількості сільськогосподарських працівників та питомої ваги 
активного сільського населення, зайнятого в сільському господарстві, пояснюється 
нехтуванням соціальними інтересами населення в процесі реформування аграрного 
сектору. Разом із забезпеченням продовольчої безпеки аграрні підприємства повинні 
дбати про високий рівень добробуту працівників [2, c.221]. Масова незайнятість 
сільського населення є надзвичайно гострою соціальною проблемою на селі. З року в 
рік відбувається зростання безробіття та бідності, які, у свою чергу, створюють у сім’ях 
і сільських громадах напруженість відносин, посилюють загрозу криміногенних явищ 
на селі тощо. За статистичними даними у 2014 р. кількість безробітних у сільській 
місцевості складала 31,6 тис. осіб, або 7,9% загальної кількості економічно активного 
населення Кіровоградської області. 

Аналіз причин незайнятості за період 2010-2014 рр. показує, що найбільша частка 
незайнятих – це звільнені з економічних причин та за власним бажанням, які складають 
36,2% та 28,0% відповідно від загальної кількості безробітних по Кіровоградській 
області. Відмова від звільнень з економічних причин призводить до зниження рівня 
заробітної плати та підштовхує кваліфікованих працівників до зміни місця роботи. Як 
свідчать статистичні дані, істотною проблемою є працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів, частка незайнятих яких у 2013 р. становила 23,5% від 
загальної кількості безробітних. Основними причинами такої ситуації є відсутність 
чіткого взаємозв’язку між ринком освіти та ринком праці, професійної диспропорції у 
підготовці фахівців, відсутність практичного досвіду роботи [6].  

Вивільнення трудових ресурсів та поява безробітних в сільській місцевості 
супроводжується неоднозначними процесами. З одного боку, це позитивні процеси 
підвищення продуктивності праці внаслідок впровадження та використання 
інноваційних технологій, раціоналізації організації аграрного виробництва, посилення 
корпоратизації управління, поглиблення інтеграційних та кооперативних зв’язків. З 
ншого боку, це погіршення демографічної ситуації та посилення міграційних процесів 
на селі, що в порівнянні з попередніми роками є досить значним і відображує негативні 
наслідки здійснюваних реформ на селі. Негативні процеси, що склалися у сільському 
розселенні внаслідок несприятливої демографічної ситуації, розхитують стійкість 
поселенського потенціалу села і аграрного сектора економіки, послаблюють його 
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потенційну здатність забезпечувати географічно-територіальні умови функціонування 
продуктивних сил сільського господарства, зменшують природну основу відтворення 
сільської людності.  

За статистичними даними у 2014 р. із штату аграрних підприємств 
Кіровоградської області було звільнено з різних причин більше половини працівників, 
або 23,6 тис. осіб, тоді як прийнято було на 2,3 тис. осіб менше. Показник плинності 
кадрів в аграрному секторі економіки області у 2013 р. склав 71,5. Серед основних 
причин звільнення з роботи працівники вважають низький рівень оплати праці. 

Заробітна плата як економічна категорія є основним джерелом грошових доходів, 
тому її розмір значною мірою характеризує рівень добробуту працівників. Доходи 
сільських жителів знизились, зросла чисельність населення, що живе за межею 
бідності. Фактично відсутній так званий «середній клас», який слугує основою розвитку 
цивілізованого суспільства. Основні тенденції бідності на селі: 

– в результаті проведення аграрної реформи більшість сільського населення 
працездатного віку стало безробітними, сума матеріальної допомоги на випадок 
безробіття на селі значно нижча ніж у містах; 
– темпи зростання заробітної плати на селі значно нижчі ніж у містах, тому 
рівень доходів сільських домогосподарств значно нижчий; 
– високий бар’єр доступу сільських мешканців до системи комунального 
обслуговування та соціальних пільг та виплат. За останні п’ять років 
спостерігається зростання заробітної плати, протее порівняно з іншими галузями 
заробітна плата в сільському господарстві нижча майже в двічі . 

У системі якісних характеристик людського капіталу сільського господарства 
Кіровоградської області особливе значення має їх професійно-кваліфікаційний рівень, 
який останнім часом підвищується, проте залишається достатньо низьким. Головним 
чинником є рівень освіти, знань окремої особистості і населення в цілому, який формує 
якість та величину людського капіталу [3, c.58]. Показники освіченості населення, 
працівників окремих організацій характеризують накопичений освітній, 
інтелектуальний та творчий потенціал. Рівень освіти сільської молоді в Кіровоградській 
області погіршується, збільшується частка сільського населення, яке має тільки базову 
середню освіту. Така ситуація зумовлена низьким рівнем життя аграрних регіонів 
країни, скрутним матеріальним становищем, незадовільним станом освітніх закладів. В 
Кіровоградській області не мають дошкільних установ – 71% сіл, не мають закладів 
соціально-культурного призначення – 41% сіл, не мають середніх навчальних закладів 
– 50% сіл. Остання цифра зменшується внаслідок зменшення кількості дітей шкільного 
віку та шкільної реформи щодо укрупнення малокомплектних сільських шкіл. Тільки 
2% сільських населених пунктів мають дитячі лікарні, 12% – амбулаторно-поліклінічні 
установи. Побут сільського населення забезпечений газопроводами у 36% сіл, 
централізованим водопостачанням у 22% сіл, дорогами з твердим покриттям – 58% сіл 
[5]. 

Доведено, що 32,2 % селян мають більше 25 років трудового досвіду і ще 22,5 % 
– від 16 до 25 років. Такий досвід, з огляду на його моральне старіння, є 
обмежувальним чинником використання людського капіталу. Він перешкоджає 
впровадженню нових технологій, освоєнню нових професій і здобуттю нових знань. 
Більшість людей, які працюють більш ніж 25 років, отримали освіту на початку своєї 
трудової діяльності. І якщо за радянських часів підвищення кваліфікації відбувалось 
планово, періодично і за державні кошти, то протягом останніх 20 років ситуація з 
оновленням знань змінилась не в кращу сторону. По-перше, скоротилась частка осіб, 
які навчаються новим професіям і підвищують кваліфікацію, по-друге, працівники 
сільського господарства найменше задіяні в цих процессах. 
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Так, частка працівників, які були навчені новим професіям у 2014 р. становила 
1,1% від загальної облікової кількості штатних працівників аграрних підприємств. 
Основною формою навчання працівників була їхня підготовка у навчальних закладах 
освіти різних типів за договорами (85,9%). Кількість працівників, що пройшли 
підвищення кваліфікації, протягом 2010-2014 рр. скоротилась на 14%. У 2013 р. 
підвищення кваліфікації пройшли лише 234 працівників аграрних підприємств, що 
становило 0,7% від облікової кількості штатних працівників. Звісно, застарілий досвід 
потребує оновлення знань. Це свідчить, по-перше, про необхідність проведення 
роз'яснювальної роботи щодо доцільності навчання серед дорослого сільського 
населення, по-друге, про необхідність інституційних змін у сфері надання освітніх 
послуг.  

У сільській місцевості України у 2013 р. 24 % населення, старшого за 25 років, 
мали вищу освіту різних ступенів, ще 47,0 % оволоділи повною загальною середньою 
освітою. При цьому 24,6 % селян закінчили професійно-технічні училища й отримали 
спеціальну професійну освіту. Частка сільського населення без освіти становила 1,7 %. 
Дослідження стану кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств регіону 
показало, що трансформаційні процеси у галузі зумовили скорочення чисельності 
керівників і фахівців вищої ланки управління сільським господарством на 45,1% та 
керівників середньої ланки на 56,8%, має місце неукомплектованість штатних місць 
керівників і фахівців сільгосппідприємств на 3,31% 

Нестача кадрів в сфері освіти сільських поселень зумовлюється передовсім 
нижчим рівнем оплати праці вчителів. Іншою причиною є загальний рівень бідності та 
нижча якість життя сільських мешканців, що спричиняє значний відтік молоді до міст. 
І, як наслідок, відбувається подальше зміщення вікової структури сільського населення 
в бік постаріння [1, c.66].  

Отже, ефективне формування та використання людського капіталу аграрної сфери 
економіки можливе за умови формування високого рівня інвестиційної привабливості 
сільськогосподарського виробництва регіону, що залежить не тільки від високої 
природної родючості ґрунтів, сприятливих природних умов, потуг безпосередньо 
сільгоспвиробників, а й від політики держави як регулятора економічних процесів і 
потенційного інвестора стратегічних галузей виробництва, науки, формування 
сприятливого життєвого середовища на селі. 

Відтік висококваліфікованих працівників з аграрних підприємств Кіровоградської 
області свідчить про втрату накопиченого людського капіталу (певних вмінь, досвіду, 
неформальних зв’язків). З метою збереження накопиченого людського капіталу та 
формуванням його нових рис в аграрних підприємствах потрібно підвищити рівень 
оплати праці висококваліфікованих працівників, забезпечити належні умови праці та 
відпочинку, стимулювати мотивацію працівників до саморозвитку та підвищення рівня 
кваліфікації. Адже нагромадження та ефективне використання наявного людського 
капіталу не тільки дає змогу досягти високої конкурентоспроможності, але й забезпечує 
раціональне і ефективне використання всіх виробничих ресурсів; можливість 
запроваджувати нову техніку, технології, освоювати виробництво нових видів 
сільськогосподарської продукції; випуск якісної продукції і продуктів її переробки; 
високу продуктивність та якість праці; можливість здійснювати різні види інноваційної 
діяльності. Залучення інвестицій у людський капітал, ефективне їх використання є 
могутнім чинником конкурентоспроможності та сталого розвитку економіки України, 
зростання рівня добробуту населення. При цьому перспективи його відтворення, 
розвитку й використання багато в чому залежать від взаємодії інтересів людини, 
сільської громади, держави.    
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В сучасних умовах господарювання, які характеризуються політичною, економічною і 

соціальною нестабільністю, існуюча на промисловому підприємстві система управління 
повинна включати ефективний механізм управління ризиками. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства (ЗЕД), як і будь-яка інша, пов’язана з необхідністю приймати 
ризиковані управлінські рішення, які можуть принести втрати або додаткові прибутки 
підприємству [1].  

Особливість управління ризиками ЗЕД пов’язана з тим, що підприємство, яке виконує 
операції на зовнішніх ринках, опиняється в новому, незнайомому середовищі діяльності. 
Кожний іноземний ринок має певні особливості, які необхідно враховувати в процесі прийняття 
управлінських рішень. Тому важливо ефективно управляти ризиками ЗЕД, оскільки майже 40% 
комерційних операцій завершуються невдачею через недостатнє врахування та управління 
цими ризиками [2]. 

Отже, виникає гостра потреба розробки системи управління ризиками 
зовнішньоекономічної діяльності для суб'єктів промисловості з урахуванням їх цілей та 
специфіки виробничої діяльності. Це дасть змогу більш швидкої адаптації підприємства на 
зовнішньому ринку і утримання стабільних позицій серед конкурентів. 

В сучасної науці к теорії ризику проявляють інтерес як вітчизняні, так і зарубіжні 
економісти. Найбільш відомі праці з управління ризиками мають Альгін О., Балабанов І., Бланк 
І., Гардінер Б., Грабовий П.. Мазаракі А., Рогов М., Успаленко та ін. Проте однозначного 
визначення економічного змісту ризику немає, що призводить до різноманітних рекомендацій 
стосовно управління ризиками, попередження їх виникнення, тому питання формування 
системи управління ризиками підприємства в умовах ЗЕД є дуже актуальними. 

Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це безперервний, 
цілеспрямований процес, який здійснюється на базі системи моніторингу та оцінювання 
ризиків за допомогою сучасних методів управління та аналізу, а також відповідних 
організаційно-технічних засобів для досягнення поставлених управлінських завдань. 

Раціональна організація управлінням ризиками зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства можлива тільки на основі ретельного моніторингу та аналізу ризиків, а 
збільшення технічних можливостей управління дозволяє змістити цілі від оцінки ризиків 
зовнішньоекономічної діяльності за минулий період до аналізу поточних і майбутніх ситуацій, 
що необхідно для обґрунтованого прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень в 
сфері ЗЕД. 

Зовнішнє середовище підприємства активно впливає на процес виробництва й 
управління як сукупність випадкових, слабко неконтрольованих. Крім ризиків зовнішнього 
середовища підприємства система аналізу ризиків розглядає і його внутрішнє середовище, що 
включає стан самого об'єкта управління, правила, напрямки, процедури, необхідні для 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 

Вироблення управлінського рішення складає одне з головних завдань у процесі 
управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Система моніторингу та 
аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності у процесі управління ризиками виступає як 
елемент зворотного зв'язку між керуючою та керованою системами. Система збору інформації 
поставляє інформацію, а система аналізу ризиків ЗЕД приводить її у вигляд, придатний для 
ухвалення рішення. Система аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності виконує 
супутню, обслуговуючу функцію в процесі ухвалення рішення і є методом дослідження 
керованої системи. Необхідна умова для досягнення повної ефективності системи управління 
ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це якісне здійснення зворотного 
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зв'язку в процесі управління ризиками, що досягається шляхом алгоритмізації й автоматизації 
системи моніторингу та аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Зворотний зв'язок 
відображає вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємства потоку певних оперативних 
рішень, що дозволяє здійснити пошук альтернативних рішень при управлінні ризиками, 
зміняти напрямок і методи управлінської роботи. Зворотний зв'язок включає набір технічних 
прийомів і взаємини персоналу. 

Механізм взаємодії підсистем у системі управління ризиками зовнішньоекономічної 
діяльності промислового підприємства і функціонування системи моніторингу та аналізу 
ризиків у процесі управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
представлений на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Система управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Аналіз ризиків необхідний на всіх стадіях підготовки й ухвалення рішення, особливо на 
етапах формування мети, вироблення рішення, відбору кращого його варіанта й оцінки 
результатів реалізації рішення. Він завжди служить цілям управління ризиками як засіб 
обґрунтування управлінських рішень, удосконалювання його методів і визначається потребами 
управління. У процесі вироблення управлінського рішення аналіз ризиків сприяє, як 
обґрунтуванню альтернатив і відсіванню нераціональних, порівнянню й вибору найбільш 
кращих варіантів, аналізу очікуваних результатів. Основна ціль аналітичної роботи, проведеної 
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за допомогою системи аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства – 
підвищення ефективності управління.  

На первісному етапі управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності аналізується 
загальна стратегія функціонування й розвитку підприємства, – це блок ціліполягання. Обрана 
стратегія обумовлює характер впливу модуля координації. У свою чергу, модуль координації 
може вносити корективи в стратегію підприємства на підставі інформації, отриманої в 
результаті моніторингу ризиків його поточної зовнішньоекономічної діяльності.  

Потім, під впливом модуля координації розробляються стратегічні й оперативні плани 
управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Розроблені плани 
передаються тактичній підсистемі, що проробляє альтернативні варіанти реалізації даних 
планів і виробляє конкретні дії для їхнього виконання. 

На наступному етапі виконавча підсистема впливає на об'єкт управління. Далі, через 
зовнішнє середовище інформація про стан об'єкта управління попадає в систему збору 
інформації, яка займається збором усілякої інформації від кожної з систем системи управління 
ризиками зовнішньоекономічної діяльності. Система збору інформації поставляє інформацію, а 
система моніторингу та аналізу ризиків приводить її у вигляд, придатний для ухвалення 
рішення. Аналіз та оцінювання ризиків, логічна обробка, причинне вивчення, узагальнення 
фактів, їхня систематизація, висновки, пропозиції, пошук резервів – ці завдання вирішує 
аналітичний модуль системи аналізу ризиків зовнішньоекономічної діяльності.  

У запропонованій системі управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства методи управління спираються на організаційно-методологічний апарат, 
реалізований у вигляді системи моніторингу та аналізу ризиків. Система моніторингу та 
аналізу ризиків охоплює цілий комплекс економіко-аналітичних засобів забезпечення й 
супроводу процесу управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а 
також виявлення управлінських проблем конкретного підприємства в ході здійснення його 
зовнішньоекономічної діяльності. Система аналізу ризиків призначена для оцінки поточної 
ситуації й дозволяє оперативно виявляти недоліки ухвалених рішень й вносити корективи.  

Таким чином, роль системи моніторингу та аналізу ризиків зовнішньоекономічної 
діяльності зводиться до безперервного аналізу й контролю діяльності підприємства залежно від 
поставлених цілей для реалізації пропонованої концепції управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства. 

У рамках розробленої системи управління ризиками розрахунок показників 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинен проводитися автоматично, на основі 
програмного забезпечення, інтегрованого з базами даних сучасних програм бухгалтерського та 
управлінського обліку, і виводитися по запиті на будь-який момент часу.  

Таким чином, запропонована система управління ризиками зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства являє собою сукупність елементів і понять із відносинами й зв'язками 
між ними, що утворять цілісну структуру, що служать для формування керуючого впливу на 
об'єкт управління й вироблення логічної послідовності дій виконавчої системи й забезпечення 
роботи її підсистем відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства, здійснення зв'язку 
між структурними елементами системи й забезпечення синхронізації їхньої роботи, а також 
контроль за зовнішнім середовищем.  
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Капітал – одна із фундаментальних економічних категорій, сутність якої з’ясовується 

протягом декількох століть. Термін капітал походить від латинського „capitalist”, що означає 
основний, головний.)  

Універсального визначення капіталу, яке б відповідало потребам науки і практики не 
існує. Однак слід зазначити, що в сучасній економічній літературі найбільш повний і 
системний погляд на визначення сутності капіталу, на наш погляд, належить доктору 
економічних наук І.Бланку, який тлумачить дану категорію наступним чином: „капітал є 
накопичений шляхом заощаджень запас економічних благ у формі грошових коштів і реальних 
капітальних товарів, які залучаються його власниками в економічний процес як інвестиційний 
ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в економічній 
системі базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику і ліквідності. 
[1] 

Спробу зробити систематизацію капіталу підприємства, з метою всебічного розкриття 
його економічного змісту зроблена багатьма вченими, зокрема Ю. Воробйовим, Стояновою О, 
Тепловою Т., Балабановим І., Скамай Л., Ковальовим А. та інш.  

Однак найбільш повна кількість класифікаційних ознак запропонована Бланком І. (рис.1). 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація капіталу підприємства (за Бланком І.) 
 
Загальна концепція системи управління капіталом має базуватися на наукових 

принципах, орієнтуватися на чітко визначені цілі та задачі, реалізація яких може здійснюватися 

КЛАСИФІКАЦІЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

1. За належністю підприємству: 
- власний капітал; 
- позиковий капітал 

4. За цілями використання: 
 - продуктивний капітал; 
 - ссудний капітал; 
 - спекулятивний капітал. 

3. За формами інвестування: 
-  капітал у фінансовій формі; 
- капітал в матеріальній формі; 
-  капітал в нематеріальній формі 

2. За об’єктом інвестування: 
- основний капітал; 
- оборотний капітал. 

5. За формою знаходження в процес 
кругообігу: 

- капітал у грошовій формі; 
-  капітал у виробничій формі; 
-  капітал у товарній формі. 

6. За організаційно-правовими 
формами: 

- акціонерний капітал; 
- пайовий капітал; 
- індивідуальний капітал. 

  

9. За формами власності: 
- приватний капітал; 
- державний капітал. 

8. За характером використання в 
господарській діяльності: 
- капітал що проацює; 
- “мертвий” капітал. 

7. За відповідністю правовим нормам 
функціонування: 

- легальний капітал; 
- тіньовий капітал. 

10. За джерелами залучення: 
- національний капітал; 
- іноземний капітал. 

11. За характером використання власниками: 
- кпітал, який споживається; 
- капітал, який накопичується 
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за допомогою певних функцій та механізмів.  
На основі узагальнення описаних в науковій літературі концептуальних основ 

управління капіталом та з урахуванням сучасних тенденцій його руху до основних принципів 
можна віднести наступні: [2] 

– 1.Інтегрованість із загальною системою управління підприємством;  
– 2.Комплексний та системний характер формування управлінських рішень;  
– Високий динамізм управління; 
– Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень; 
– Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку; 
– 6.Принцип правового захисту; 
– Принцип оптимізації управління. 
Сучасна економічна теорія головною метою фінансової діяльності підприємства 

визначає максимізацію його ринкової вартості. Така ціль відображає сукупність таких 
факторів, як час, доходність, ризик, вартість використаних ресурсів (капіталу).  

Основною метою формування та функціонування капіталу підприємства є 
забезпечення максимізації добробуту власників підприємства у поточному та перспективному 
періоді, яке знаходить відображення у підвищенні його ринкової вартості. Характер такого 
взаємозв’язку наведений на рис. 2. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Зв’язок структури капіталу, середньозваженої вартості капіталу і ринкової 
вартості підприємства 

 
Англійською, слова „appraisal” (оцінка) передбачає визначення не тільки ціни, але й 

вартості капіталу бізнесу, активів, підприємства.  
В сучасній економічній літературі найбільш розповсюдженим є підхід до оцінки 

вартості капіталу з точку зору джерел його формування. Вартість капіталу визначається: 
– для суб'єктів господарювання як відносна величина витрат по обслуговуванню 
елементів капіталу, тобто ціну яку вони сплачують за його залучення з різних джерел; 
– для інвесторів і кредиторів вартість капіталу характеризує очікувану норму 
доходності на інвестований капітал. 

Протягом 70 - 90-х років в системі управління, яка спрямована на створення вартості 
(Value-Based Management, VBM) з‘явилися концепції збалансованої система показників 
(Balanced Scorecard, ВSС) і економічної доданої вартості (Economic Value Added, EVA), які 
використовуються для оцінки оцінки ефективності бізнесу. 

Управління, яке орієнтоване на створення вартості (VBM) – це концепція менеджменту, 
яка спрямована на якісне покращення стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях 
підприємства за рахунок концентрації зусиль усіх осіб, які приймають рішення на ключових 
факторах вартості. До таких показників, відноситься економічна додана вартість EVA.  

Концепція EVA була розроблена і зареєстрована компанією Stern Stewart & Co., хоча 
основні її положення були закладені ще в теорії економічного доходу Альфреда Маршала.  

Концепція управління на основі EVA з’явилася як результат розвитку концепції 
управління на основі вартості. Показник EVA став послідовником таких показників як 
рентабельність інвестицій (ROE) та рентабельність робочого капіталу (ROCE). 

Показник економічної доданої вартості розраховується за формулою: 
 

WACCКЧПEVA * , де  
 
ЧП – чистий прибуток; 
К – величина капіталу; 
WACC – середньозважена вартість капіталу. 

Сутність концепції EVA проявляється в тому, що цей показник відображає додавання 

Структура капіталу 
 
 

Середньозважена вартість 
капіталу (WACC) 

 

Ринкова 
вартість 

підприємства 
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вартості до ринкової вартості підприємства і оцінку ефективності діяльності підприємства через 
визначення того, як дане підприємство сприймається ринком.  

В сучасній економічній літературі описані наступні моделі оцінки вартості власного 
капіталу[3,4]: 

– Модель дисконтованих грошових потоків (DCF); 
– Мультиплікаторний підхід; 
– Опціонний підхід. 
– Модель оцінки доходності фінансових активів (САМР); 
– Кумулятивний метод. 

Практичне застосування даних моделей вимагає наявності розвиненого фондового 
ринку, який відсутній в Україні. 

У 2011 р. Інститут контролінгу Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана провели експертне дослідження вітчизняних підприємств щодо 
використання ними інноваційних інструментів фінансового управління. 

Результат показав вкрай низький рівень розвитку VBM в корпоративному секторі 
України. Лише 5% досліджуваних підприємств розраховують вартісно-орієнтовані показники 
(EVA, CVA). Близько 30% великих компаній взагалі не обчислюють середньозважену вартість 
капіталу (WACC) і не використовують ставку дисконтування як для цілей вартісно-
орієнтованого управління, так і для оцінки бізнес-проектів.  

Крім того, на 16% підприємств оцінку інвестицій не проводять в принципі, a керівники 
фінансово-економічних служб 11% досліджуваних компаній взагалі не чули про такий 
інструмент, як ставка дисконтування. [5] 

Аналізуючи системи управління фінансами українських підприємств, доводиться 
констатувати, що на більшості з них запровадження вартісного підходу навіть не планують. 
Щодо компаній, керівництво яких декларує використання концепцій VBM, то насправді 
жодних реальних кроків не проводять. 

Ці дані свідчать про низький рівень впровадження концепції VBM на українських 
підприємствах. [5] 

Таким чином, концепція управління підприємством, заснована на максимізації його 
вартості, як показало життя, вважається однією з найбільш успішних, оскільки зміна вартості 
компанії, яка є критерієм ефективності господарської діяльності, враховує майже всю 
інформацію, пов'язану з її функціонуванням. 

Сьогодні багато українських підприємств узяли за орієнтир максимізацію своєї 
ринкової вартості, і це стосується не лише акціонерних товариств. 

Застосування сучасних принципів і методів управління капіталом надає підприємству 
можливост якістно використовувати наявний капітал та задовольняти інтереси власників. 

 
 

Література 
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – Т. 1– 

590 с., Т.2 – 511 с. 
2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с. 
3. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: Оценка и управление / 

Пер. с англ.(Серия «Мастерство»).– М.: Олимп-Бизнес, 1999. 
4. Стоимость предприятий при интеграционном процессе /.А.Ю. Шатраков, Н.И. 

Комков, А.А. Мерсиянов, М.А. Шамин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. 
– 350 с.  

5. http://ua.prostobiz.ua/biznes/rozvitok_biznesu/statti/value_based_management_v_ukrayinskih
_realiyah_chi_varto_vitchiznyanim_kompaniyam_dobre_vartuvati 

 
 



Секційні доповіді 

 

 208

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 
 

С.С. Скарбовий 
 

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса, Україна 

 
Проблема енергозбереження України – у відсутності ефективної системи управління на 

рівні держави, на рівні галузей народного господарства, на рівні муніципалітетів, на рівні 
підприємств. На жаль, це відноситься не тільки до сфери енергоефективності. Відсутність 
ефективного управління – це загальнонаціональна проблема. І, як будь-яку глобальну 
проблему, її необхідно розподілити на складові. Однією з найважливіших складових є 
управління ефективністю споживання паливно-енергетичних ресурсів або одним словом – 
енергоменеджмент. 

Енергоменеджмент або управління енергетичним господарством підприємства – 
проблемний і досить складний процес, що вимагає вміння проводити ретельний аналіз і 
приймати правильні рішення з метою забезпечення ефективного енергозбереження на 
підприємстві. Для того, щоб кожен працівник міг ефективно реалізовувати всі можливості 
використовуваного обладнання і процесів для вирішення поставлених виробничих завдань з 
економією енергетичних ресурсів, необхідний енергоменеджмент. 

Енергетичний менеджмент (енергоменеджмент) поняття відносно нове. Його 
розповсюдження пов'язано з прийняттям 2011 р. Міжнародною організацією по стандартизації 
стандарту ISO 50001. На базі цього міжнародного документу розробляються й приймаються 
національні стандарти енергоменеджменту, удосконалюються існуючі.  
Згідно з ISO/DIS 50001 система енергоменеджменту – комплекс взаємопов'язаних або 
взаємодіючих елементів організації з формування енергетичної політики, постановці цілей, 
розробці заходів щодо досягнення цих цілей [1]. 

У зв'язку з цим важливим завданням науки є розкриття поняття та змісту енергетичного 
менеджменту. 

Приведені погляди на розуміння "енергоменеджменту" як наукової категорії 
відрізняються і доповнюють один одного.  

З наведеного переліку можна виділити такі характерні риси даного поняття: 
– одна з ланок управління; 
– енергетичні ресурси виступають в якості об'єкта управління; 
– об'єкт пильної уваги керівництва; 
– система заходів, направлених на зниженні енерговитрат; 
– виступає в ролі окремого наукового та практичного напряму дослідження; 
– впливає на ефективність управління усім підприємством. 
Як бачимо дефініція "енергоменеджмент" є доволі широкою за змістом і пронизує будь-

яке підприємство чи галузь. Виступає системоформуючим чинником, оскільки без 
використання енергетичних ресурсів різні види діяльності не можливі.  

Основними термінами, що розкривають зміст поняття "енергоменеджмент" є 
енергозбереження, енергоефективність, енергетична результативність, енергетичний аналіз. 
Розкриємо їх зміст. 

О.Л. Данилов та П.А. Костюченко розглядають енергозбереження як систему правових, 
організаційних, наукових, виробничих, технічних та економічних заходів, спрямованих не 
тільки на ефективне використання первинних енергетичних ресурсів, а й на залучення в 
господарський оборот для зниження споживання органічного палива нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії [2, с. 39]. 

Енергозбереження – це впровадження нових технологій, що потребують менших затрат 
енергії. Енергозбереження не є окремою галуззю економіки, а являється сферою, що охоплює 
практично всі галузі національного господарства та міжгалузеві відносини. Майже на кожному 
підприємстві або об’єкті є потенціал економії енергоресурсів. 

На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають юридичних та 
фізичних осіб до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення 
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адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне 
використання паливо-енергетичних ресурсів, тощо. Світова тенденція проблем забезпечення в 
необхідному обсязі енергоносіями ставить пріоритетне завдання щодо зниження 
енергоспоживання, як у житловій, бюджетній, так і у промисловій сфері [3]. 

На думку Т.Л. Алібаєва енергоефективність – характеристика, що відображає 
відношення корисного ефекту від використання енергетичних ресурсів до витрат енергетичних 
ресурсів, виробленим в цілях отримання такого ефекту щодо продукції, технологічного процесу, 
юридичної особи, індивідуального підприємця [4, с. 8]. 

Енергоефективність, за М.П. Мельниковою, – особлива властивість економіки, 
характеризує її здатність виробляти та реалізовувати різноманітні конкурентоспроможні 
енергоресурси, а також ефективно їх використовувати у всіх галузях національної 
господарської системи, знижуючи енергоємність валового внутрішнього продукту і на цій базі 
підвищуючи конкурентоспроможність національної економіки та основних товарних послуг [5, 
с. 2]. 

В інших джерелах під енергоефективністю розуміють комплекс організаційних, 
економічних і технологічних заходів, спрямованих на підвищення значення раціонального 
використання енергетичних ресурсів у виробничій, побутовій та науково-технічній сферах. 

Енергоефективність – це ефективне (раціональне) використання енергії, або "п'ятий вид 
палива" – використання меншої кількості енергії для забезпечення встановленого рівня 
споживання енергії в будівлях або при технологічних процесах на виробництві.  

Для населення – це значне скорочення комунальних витрат, для країни – економія 
ресурсів, підвищення продуктивності промисловості та конкурентоздатності, для екології – 
обмеження викидів парникових газів в атмосферу, для енергетичних компаній – зниження 
витрат на паливо і необґрунтованих витрат на будівництво. 

На відміну від економії енергії (заощадження, збереження енергії), головним чином 
спрямованого на зменшення енергоспоживання, енергоефективність (корисність 
енергоспоживання) – корисне (ефективне) витрачання енергії. Для оцінки енергоефективності 
для продукції або технологічного процесу використовується показник енергетичної 
ефективності, який оцінює споживання або втрати енергетичних ресурсів [6]. 

Показники енергетичної ефективності (енергоємність, енерговартість та ін.) інтегрують 
як за рівнями управління (від підприємства до області), так і по кінцевій продукції. 

Структура енергоємності енергоресурсів показує, що основа зниження енерговитрат для 
споживача – це економія безпосередньо ним самим кінцевої енергії, що залежить від: 

– зниження втрат енергії; 
– збільшення використання вторинних матеріальних, енергетичних ресурсів; 
– системи обліку; 
– регулювання витрати енергії [7, с. 8]. 
Слід розрізняти поняття: 
1. Енергоємність економічних систем, що відповідають певному рівню управління. У 

цьому випадку даний показник отримує статус одного з економічних індикаторів, на жаль, досі 
в нашій країні недооціненого. 

2. Енергоємність кінцевої продукції або повна (наскрізна) енергоємність виготовлення 
продукції. Даний показник необхідний для порівняльної оцінки енергетичної ефективності 
різних технологічних процесів, які виробляють аналогічну продукцію [7, с. 11]. 

Зв'язок між витратою енергії і ВВП можна представити у вигляді закону підвищується 
енергоефективності: "Реальне підвищення рівня економічного розвитку супроводжується 
зниженням енергоємності ВВП" [7, с. 12]. 

Енергетична результативність – вимірні результати, що відносяться до 
енергоефективності, типам енергоспоживання і витраті енергії. Можуть вимірюватися по 
відношенню до енергетичної політики, цілей, завдань та інших вимог до 
енергорезультативності (по відношенню до базової лінії) [8]. 

Енергетичний аналіз – це встановлення енергетичної результативності організації, 
засноване на (об'єктивних, численних) даних та іншої інформації, спрямоване на виявлення 
можливостей поліпшення (результативності). 

В більш широкому розумінні, енергетичний аналіз – це комплексний метод дослідження 
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економічних явищ і технологічних процесів, заснований на використанні як фінансових 
показників, так і показників ресурсної (енергетичної) ефективності. 

Широкі можливості енергетичного аналізу викликані наявністю в економіці тісних 
залежностей між реальним економічним зростанням і зростанням витрат енергетичних ресурсів 
як для територій, галузей, підприємств, так і для більшості технологічних процесів (систем) [7, 
с. 3-5]. 
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Over the past few years, Europe has undergone some of the most dramatic political, social and 
commercial changes, in what has been a century of great change. While politically Europe is 
comparatively at peace, commercially we are locked into an ever more drastic era of competition, 
merger, acquisition and, in some cases, major insolvencies. All of this has a major effect on European 
logistics and the European logistics industry. 

The establishment of this supply chain in a single country is very complex, but the establishment 
of a supply chain on a European basis is extremely delicate and is subject far more to outside forces. 

Many multinational or global companies are actively seeking out the lowest cost raw materials, 
components or labor throughout the world, in a global scene which is continually shifting. High labor 
productivity, combined with top quality are now and will increasingly become the key to successful 
business operations. 

Companies will have to target their market strategy on a global or, at the least, a regional basis. 
Even those companies which are not operating on an international scale will need to meet the challenge 
of competitors who are. 

In this volatile atmosphere, deliverers of effective logistics support will find it even more critical 
to meet, on the one hand, the ever increasing demands of customer expectations and, on the other, a 
continued squeeze on both margins and expense. First and certainly foremost in driving the chain is the 
ever increasing sophistication of customer demand for goods, services, finance and information. Other 
factors are: 

– Regional or global marketing planning. 
– Key account requirements and a flattening of the distribution chain in general. 
– A continual and ever increasing decrease in product life cycles combined with customer 
demands for uniqueness of product. 
– The increasing real power of information and its cost effectiveness have and will continue 
to have a major effect in this decade. 
– Changes of manufacturing supply techniques not only in areas of Just-in- Time techniques, 
but also increasing dependence of out sourcing, either from economic or strategic 
considerations. 
– Increasing governmental regulation, particularly in the area of consumerism and 
environment, and the expectation of the continuation of very high real interest rates. 

Each of these factors is in itself important, but in combination they create a situation where 
changes not only of operations, but of attitudes are essential for survival. They have led to the need for 
the integration of the logistics operation into what is termed pipeline or channel management. 

Perhaps most important, pipeline or channel management, if it is to be truly successful, cannot be 
regarded in isolation in the enterprise and must be not only part of the overall strategic plan, but have a 
major input into the strategic planning process. This strategy must address the total European needs of 
the organization for, without this, it is not possible to share an effective plan. 

Organization must be structured to meet these new challenges. The traditional vertical 
organization of the past in many cases created internal tensions and detracted from market-place com-
petitiveness. It must be melded toward a horizontal organization which serves not only the customer, but 
welds the enterprise into a competitive whole. When one operates on a European level this 
organizational structure becomes much more complex. 

The traditional independence of subsidiaries and the continued mirroring of international 
competition must be conquered if the organization is to operate as a complete whole. It is therefore very 
important to separate out those operations that are important for subsidiaries and countries from those 
that need to be addressed on a total European level. 

Along with this, the active management of human resources at all levels is and will continue to be 
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a major key to corporate survival. This is much more complex on a European basis. Not only are there 
very distinct legal differences between countries as far as human resource management is concerned, but 
also cultural differences in consultation, redundancy and legislation, and differences in usage and 
customs.[1] 

The power of information is of vital and ever increasing importance. This facet of modern 
business, combined with a continued quality effort throughout the whole corporation, can very often 
provide a competitive edge which can no longer always be gained from product alone. 

Increasingly, enterprises are no longer performing all pipeline operations but are turning to 
strategic alliances to strengthen the corporate effort. Whether these alliances are with third-party 
providers or directly with suppliers, they must be integrated into, and controlled by, the logistics chain 
in order to obtain maximum benefit. Other basics which need to be clear are continued financial focus 
and the clear statement of financial goals. These monetary-related facets of business are all important 
and must be built into the continuing flow of goods from supplier to customer. It is very important here 
to make sure that comparative figures are used so that benchmarking can be carried out. Benchmarking 
is relevant not only with competition, but also between operations within the enterprise. As a last 
general point, manage details. This does not mean get lost in detail, but to so design the information 
flow and internal control that exceptions are dealt with in a timely manner and that the mass of 
information is only monitored. Once again the emphasis is on the correct arrangement of information 
management. The arrangement of a European information system, while much more complex than that 
on a national level, can be of great help in tying a complete organization together. A functional analysis 
of a supply chain or channel flow shows three distinct areas of operations: monetary or cash flow; 
materials flow; and information flow. All of these are complex, but to achieve maximum effect, they 
must be not only correctly laid out in themselves, but also carefully and correctly integrated.[2] 

All of these facets have a major effect on logistics management, which sits in the middle of the 
complex, being driven by customer demand and expectations on the one side and supply management on 
the other. 

Monetary flows. The flows in themselves are relatively simple. In their relationships with and 
dependence on other parts of the organization they are complex. Since the major interfaces are with, on 
the one hand, suppliers and the other hand, customers, neither of which is under the control of the 
enterprise, interfaces will remain an area of difficulty. These vital areas of interaction have a major 
effect on inventory management, and hence on cash flow. Conditions of sale and trade terms can, and 
do, have a major effect on cashflow. Here the pipeline, if correctly laid out, can have a major impact on 
effective use of working capital. It considerably reduces transit times and increases availability both 
outbound and inbound and by doing this, decreases the need for outmoded trade ploys such as 
consignment stocks or sale or return items. As a vital byproduct it can reduce slow moving and obsolete 
stocks. Correct customer and supplier terms are essential and the development of a partnership rather 
than an antagonistic relationship is much easier with a correctly structured and integrated operation. It 
is also necessary to manage on a combination of inventories and receivables, a practice neglected in 
many companies. Management on a European level is that much more complex as pricing is further 
complicated by volatility of exchange rates. This can make long-term planning, to say the least, some-
times very difficult.[3] 

Materials flow. This is the traditional logistics area, which also needs to undergo restructuring to 
meet modern requirements. The move from the mass prod urn mass marketing era where major was 
directed to market share is giving way to a customer-driven, segmented market with the focus on 
maximization of profit rather than revenue in each of the market segments. But this change requires, 
once again, shorter response times and greater flexibility through all parts of the chain. The move to 
customer-driven marketing requires that one completely understands the customer's needs not only for 
goods and services, but for satisfaction of his organizational needs. This, once again, is difficult on a 
European basis. It may well be that, in order to meet these needs, some of the traditional functions of 
logistics will have to be devolved to third-party operations. Nevertheless, such functions must still be 
integrated into the whole. In many enterprises the traditional own manufacturing, warehousing and 
transport are giving way to partnerships which are not only functionally easier to operate but are also 
more cost effective. 

Information flow. This is perhaps the most important part of the logistics pipeline. Information is 
no longer just desirable but essential. The ever decreasing cost of information technology, together with 
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the ever increasing power of operational units, make much possible today that would have been 
impossible, or at least very difficult, 10 years ago. Information is the key to the ability to build an 
effective supply chain, but is perhaps the most difficult area to design and implement. It is essential, 
however, for capital management. It must link not only each part of the enterprise but the outside 
interfaces of both customer and supplier. The integration of customer demand into the management of 
inventory is a very complex undertaking and is perhaps the most important part of the design of the 
pipeline information's flow. 

Modern techniques, despite their progress, have not solved the problem of customer demand 
forecasting. But the shortening of the demand cycle and efficiency of its fulfillment help the demand 
sensitivity with a corresponding effect on inventory management and holdings.[4] 

To summaries' some of the major driving forces which need to be in place to implement a 
European logistics strategy: 

– Be absolutely clear on strategies, particularly with a view to the balance between 
opportunities and resource. So often the beauty of the opportunity blinds one to the lack of a 
resource chain to carry through the project. On a European level this is much more important as 
stretched supply lines and organization magnify the problems. In my former company the for-
mation of action teams with the participation of marketing, finance, manufacturing, logistics 
and subsidiaries did much to ensure that all barriers could be crossed ahead of time. 
– Be clear on the possibilities of creating opportunity or of maximizing resources to attack 
those segments of the business which will produce the best long-term gain, because it is possible 
to redirect resources if planning is done correctly. In many cases the Japanese have shown the 
way as far as dedication to the long-term gain is concerned. 
– Manage inventories to maximize benefits both to company and customer, using in many 
cases Just-in- Time techniques to delay commitment of the inventory until the last possible 
moment. This can reduce inventories and considerably reduce obsolescence. Many of us would 
be surprised how much obsolescence, special offers, fire sales and similar promotions cost us. 
Most of this cost is due to bad management of forecasts and inventories. All make and will 
continue to make mistakes, but the winners of the future will be those who recognize and 
correct errors early enough. 
– Take advantage of the economies of scale which the unified, but not uniform, market will 
provide. It will not be in our lifetime that Europe is unified to a point where we have as 
homogeneous a market as the USA and yet economies are possible. Strategies, tactics, 
inventories and scale all depend on information. 
– Use current and future information technology to supplement but not supplant market 
knowledge and forecasting and provide better service to customers. This area is changing so 
fast that the correct design of systems to allow for updates is essential. It is surprising how 
many companies who have no hesitation in changing manufacturing systems hang on to 
outdated information systems long past their useful life. 
– Make quality a way of life and reap the rewards which quality can bring. With the cost of 
non-conformance in many cases being 20 and 25 per cent of revenues, the rewards can be 
enormous. The quality process will in the future have much to say in company survival. 
– Take advantage of modern transport to substitute for warehouses and to flatten the 
distribution chain. Europe really is only 24 to 48 hours away and flattening the chain and 
speeding up distribution can make us so much more sensitive to market changes and customer 
needs. In this the sating of warehouses becomes doubly important. Proximity, not only to the 
major domestic markets, but to the supply lines for Pan-European distribution are vital. It 
should be remembered that normal warehousing practice on a European scale is no different 
from that on a domestic scale. The economics should be the same. 
– Last but not least, regard logistics as a competitive weapon and a company asset, not just a 
cost. Used properly, it can increase business. It can also cut costs and bring a whole new 
dimension to company operations. The use of logistics on a total European scale can have an 
increasing effect on company operations and profitability in Europe.  

The power of information, together with the ability to cross borders easily with such information, 
will have a major role in European logistics development. Deregulation in transport is giving birth to a 
new breed of third-party logistics providers on a European basis. Many enterprises are increasingly 
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using the strength of such providers to supplement their own resources. New manufacturing techniques 
are allowing postponement of inventory commitment to a much later stage than was previously possible. 
As a result of this and growing Just-in-Time techniques, warehousing is changing its role from storage 
to an added value. Its position in the supply chain and its geographical sitting will be of prime 
importance.[5] 
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На сучасному підприємстві формування кадрового потенціалу є створення 

реального потенціалу живої праці, знань і навиків, що охоплює безпосередньо все 
підприємство, трудовий колектив і кожного працівника. Використання кадрового 
потенціалу є реалізацією трудових і кваліфікаційних здібностей і навиків спеціаліста, 
трудового колективу. В умовах ринку, раціональне використання кадрового потенціалу 
полягає в повнішому виявленні і реалізації здібностей кожного працівника 
підприємства, доданні праці характеру творчості, підвищенні професійно - 
кваліфікаційного рівня працівників за рахунок стимулювання і оцінки внеску кожного 
працівника в кінцевий результат. 

Формування кадрового потенціалу як вирішальної передумови соціально-
економічної стабілізації та його ефективне використання стає основою продуктивності 
підприємства. Серед важливих причин, що обумовили ускладнення відтворювальних 
чинників стану сучасного кадрового потенціалу підприємств України і негативно 
вплинули на структуру зайнятості та якість робочої сили, слід відзначити недоліки 
структурної перебудови економіки країни.  

 Важливою особливістю сучасних економічних процесів є те, що підприємства 
майже втратили контроль за станом розвитку свого кадрового потенціалу та процесами 
його формування й використання. Так, падіння обсягів виробництва, криза неплатежів, 
затримки у виплаті заробітної плати та її низький рівень обумовлюють погіршення 
професійно-кваліфікаційного рівня працівників, їхнього морального, мотиваційного й 
творчого потенціалів, що, в свою чергу, заважає проведенню реструктуризації 
виробництва, впровадженню новітніх технологій та виробництву 
конкурентоспроможної продукції. 

Розвиток кадрового потенціалу підприємств в Україні за умов її поступової 
інтеграції до світового співтовариства та загальна подальша тенденція до зближення 
соціально-економічних систем різних країн не лише дають змогу поліпшити 
конкурентоспроможні позиції на вітчизняному і світовому ринках товарів та послуг, а є 
невід'ємною умовою його існування та реалізації кожним громадянином держави своїх 
прав на працю та гідне життя. 

Тема даної роботи є особливо актуальною в сучасних умовах розвитку 
українського суспільства в цілому і кожного господарюючого суб’єкта зокрема. 

 Питанням формування кадрового потенціалу багато уваги приділяється у 
наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених та науковців. Зокрема широке 
висвітлення сутності до визначення поняття “кадровий потенціал» знайшло 
відображення у працях відомих українських учених таких, як Довбенко В.І., Мельник 
В.М., “Потенціал і розвиток підприємства”, де поняття “кадровий потенціал” 
розглядається як тимчасові вільні або резервні трудові місця, які потенційно можуть 
бути зайняті фахівцями в результаті їх розвитку і навчання [1]. 

Серед закордонних дослідників, яким також належить значний внесок у 
висвітленні цього питання, слід відзначити Грэм Мартин та Сьюзан Хетрик, які у своїй 
праці “Стратегічний підхід до управління людськими ресурсами” охарактеризували 
принципи формування кадрового потенціалу . 

Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу 
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до генерування ідей, створення нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, 
психофізіологічні характеристики і мотиваційний потенціал. 

В загальному плані сутність кадрового потенціалу відображає якісну і кількісну 
характеристики трудового потенціалу постійних, перш за все кваліфікованих 
працівників підприємства, тобто акціонерного товариства. 

Кадровий потенціал може розглядатися і у вужчому сенсі як тимчасові вільні або 
резервні трудові місця, які потенційно можуть бути зайняті фахівцями в результаті їх 
розвитку і навчання. Управління кадровим потенціалом повинне сприяти 
впорядкуванню, збереженню якісної специфіки, вдосконаленню і розвитку персоналу 
[1]. 

Сьогодні одним з ключових чинників підвищення ефективності діяльності 
промислового підприємства є відношення до кадрів підприємства. Щоб мати 
висококваліфікованих фахівців, складових ядра промислово¬го підприємства, створити 
у них стимул до ефективної роботи, керівники вимушені використовувати систему 
управління кадровим потенціалом. Нові умови господарювання на підприємствах 
висувають нові вимо-ги до формування й використання їхнього кадрового потенціалу . 

Розвиток кадрового потенціалу виступає важливим стратегічним напрямком 
розвитку кожного підприємства та засобом досягнення стійких конкурентних переваг в 
умовах жорсткої конкурентної боротьби. Для того, щоб діяльність окремого 
підприємства була успішною та прибутковою, щоб підприємство мало стійку позицію 
на ринку серед конкурентів, потрібно постійно розвиватись та вдосконалюватись; треба 
безпреривно планувати та підтримувати високий кадровий потенціал розвитку; також 
слід звертати увагу на те, щоб розвиток кадрового потенціалу підприємств-конкурентів 
не був вищій та швидший за ваш. Саме тому ми звернули увагу на такий напрямок 
управління кадрами, як розвиток кадрового потенціалу та вирішили дослідити досвід 
закордонних підприємств у цій сфері. 

Сучасні українські підприємства у своїй більшості мають проблеми в сфері 
управління кадровим потенціалом, а саме: відсутність інноваційної спрямованості 
кадрової політики та використання вдалого досвіду закордонних підприємств; також це 
відсутність балансу на вітчизняному ринку праці; не завжди відділи кадрів враховують 
особистісні характеристики кожного окремого робітника та мають чітку систему 
розвитку та вдосконалення кадрового потенціалу працівників; відсутність чіткої 
системи соціальних гарантій тощо. 

Розвиток кадрового потенціалу є невід’ємною частиною кадрової політики 
кожного сучасного підприємства, незалежно від виду та особливостей його діяльності. 
В теорії управління персоналом під кадровою політикою прийнято розуміти 
нормативно встановлену сукупність цілей, задач, принципів, методів, технологій, 
засобів та ресурсів з відбору, навчання, використання, розвитку професійних знань, 
вмінь, навичок, можливостей спеціалістів, керівників, інших учасників професійно-
трудових відносин. 

Головна мета формування кадрового потенціалу підприємства – забезпечити 
підприємство необхідними трудовими ресурсами, здатними вирішити завдання та 
досягти підприємством поточних і стратегічних цілей. 

Головна мета розвитку кадрового потенціалу підприємства визначає підцілі та 
принципи системи управління персоналом. Останні являють собою правила, основні 
положення й норми, якими повинні оперувати керівники та фахівці в процесі 
управління кадрами. Розвиток кадрового потенціалу передбачає реалізацію 
стратегічних аспектів управління підприємством, такі, наприклад, як розробка й 
здійснення кадрової політики, в межах якої принципи управління персоналом 
відображають об’єктивні тенденції, соціальні й економічні закони, враховують наукові 
рекомендації суспільної психології, теорії менеджменту й організації, тобто увесь 
арсенал наукового знання, який і визначає можливості ефективного регулювання та 
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координацію людської діяльності. 
Групу загальних (базисних) принципів формування кадрового потенціалу 

складають принципи: системності, рівних можливостей, поваги до людини, командної 
єдності, правового та соціального захисту . 

Принцип системності формування кадрового потенціалу базується на сприйнятті 
кадрового потенціалу як цілісної, взаємозалежної динамічної системи, яка охоплює всі 
категорії працівників спрямована на формування й ефективне використання людського 
капіталу підприємства. 

Принцип рівних можливостей відображає об’єктивні тенденції, які відбуваються в 
соціально-політичному та економічному житті держави. В останні роки в країнах з 
розвинутою економікою при підборі та розстановці кадрів поширюється використання 
цього принципу на представників всіх соціальних, класових, національних груп [2]. 

Принцип поваги до людини визначає спосіб мислення керівництва, при якому 
потреби та інтереси співробітників є першочерговими серед пріоритетів організації. 
Цей принцип виражається у тому, що всі співробітники підприємства (організації) 
мають рівні умови, несуть колективну відповідальність за результати спільної 
діяльності. Мають достатньо гнучкі функції, які уточнюються в процесі управління 
персоналом та при ускладненні поточної ситуації. Одночасно співробітники зберігають 
свою самостійність і самобутність. 

Принцип правової та соціальної захищеності полягає у чіткому дотриманні 
законів, правових актів, норм адміністративного, цивільного, трудового та 
господарського права. Крім цих принципів, існують й інші специфічні принципи, які 
визначають умови формування кадрового потенціалу, зокрема: принцип оптимізації 
кадрового потенціалу підприємства, принцип комплементарності управлінських ролей, 
принцип формування унікального кадрового потенціалу . 

Принцип оптимізації кадрового потенціалу підприємства (або принцип орієнтації 
на професійне ядро кадрового потенціалу) заснований на тому, що ядро утворюють 
сукупні здібності працівників організації, які необхідні для того, щоб вибирати, 
виконувати та координувати дії, які забезпечують організації стратегічні переваги на 
ринках товарів, послуг і знань. Ці переваги реалізуються тоді, коли конкуренти 
виявляються нездатними впроваджувати аналогічні за якістю продукти й послуги або 
запізнюються з модернізацією, і завдяки цьому підприємство займає монопольне 
положення на тому або іншому сегменті ринку. Таким чином, сукупні здібності 
працівників, як складові професійного ядра кадрового потенціалу відіграють 
вирішальну роль у діяльності підприємства, використовуючи свої властивості [3]. 

Зокрема, наявність високопрофесійних співробітників забезпечує виживання 
підприємству в короткостроковій і довгостроковій перспективі. 

Являючи собою сполучення вмінь і знань персоналу, а не їхнє втілення в 
продукції або функціях організації, сукупні здібності персоналу є унікальним джерелом 
підвищення рентабельності підприємства за рахунок комбінації науково-технічного, 
виробничого, організаційного, управлінського й кадрового потенціалів; створюють 
умови для розробки нових видів продукції, та забезпечують належну якість всієї 
продукції, що випускає підприємство, властиві організаційній системі підприємства в 
цілому, а не тільки окремим успішним працівникам. Також висококваліфіковані 
працівники на підприємстві відіграють важливу роль в реалізації стратегічних планів 
підприємства, оскільки являються довгостроковою основою для розробки й прийняття 
гнучких, стратегічно важливих рішень (про скорочення персоналу, диверсифікацію 
продукції, раціоналізацію організаційної структури, створення спільних підприємств і 
тощо). Крім того, це дозволяє утримувати підприємству домінуюче положення на 
деяких сегментах ринку, оскільки можуть оцінювати і враховувати довгострокові 
ринкові тенденції й поточні запити споживачів. 

Принцип комплементарності управлінських ролей проявляється через взаємодію 



Секційні доповіді 

 

 218

професійної та політичної складових кадрового складу підприємства, при цьому 
виокремлюють: керівників, організаторів та адміністраторів. 

Принципи за якими формується система управління кадровим потенціалом в 
організації; поділяються на дві групи: принципи, які характеризують вимоги до 
формування кадрового потенціалу, і принципи, які визначають напрями розвитку 
потенціалу . Обидві групи принципів реалізуються у взаємодії, характер якої залежить 
від конкретних умов функціонування системи управління персоналом. 

Конкурентоспроможність – це складне багаторівневе поняття, аналіз і оцінку 
якого необхідно найтіснішим чином пов’язувати з конкретним його рівнем. Ієрархічна 
декомпозиція конкурентоспроможності нараховує чотири рівні (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Ієрархічна структура конкурентоспроможності 
 
Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах сучасної 

кризи може бути досягнете за рахунок двох принципових підходів. Перший − ліквідація 
існуючих недоліків в організаційній структурі підприємства, які перешкоджають 
підвищенню конкурентоспроможності персоналу. У кадровій роботі цей підхід, як 
правило, пов’язаний з усуненням структурних підрозділів і працівників, які не 
відповідають стратегії виведення підприємства із кризової ситуації. Другий − створення 
привабливого іміджу підприємства. Є підстави вважати цей підхід найбільш 
продуктивним, оскільки він реалізовує ряд важливих принципів. 

Дотримання принципу формування унікального кадрового потенціалу 
підприємства підвищує конкурентоспроможність підприємства. При цьому цінність 
інтелектуального й інформаційного потенціал кадрового складу підприємства зростає 
по експоненті залежно від масштабу інвестицій і набуття персоналом практичного 
досвіду. Високий інтелектуальний рівень підприємства в будь-якій сфері приваблює 
талановитих людей, що надає можливість для створення унікального поєднання 
професійних здібностей, що власне й створює ядро кадрового потенціалу підприємства 
з високою конкурентоздатністю. 

Загалом принципи розвитку кадрового потенціалу, які враховують стратегічні 
аспекти управління підприємства, у поєднанні з механізмами формування кадрового 
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потенціалу дають можливість розробити модель формування та використання 
кадрового потенціалу на підприємстві. 

Класифікація формування кадрового потенціалу підприємства: 
– визначення потреби в персоналі; 
– залучення персоналу і його відбір; 
– складання посадових інструкцій робітника; 
– підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації співробітників 
підприємства; 
– мотивація персоналу. 

Визначення потреби у персоналі передбачає установлення вихідних даних для 
розрахунку та безпосередній розрахунок необхідної чисельності працівників на певний 
період часу, робочих місць, обсягу витрат. 

Отже, розглянувши певні принципи та напрями формування кадрового 
потенціалу підприємства можна зробити висновок, що високий інтелектуальний рівень 
підприємства в будь-якій сфері приваблює висококваліфікований персонал, що надає 
можливість для створення унікального поєднання професійних здібностей, що в свою 
чергу безпосередньо забезпечує кадровий потенціал підприємства з високою 
конкурентоздатністю. Підвищенню ефективності формування і використання 
кадрового потенціалу підприємства сприяє скорочення втрат робочого часу та 
забезпечення його раціонального використання, удосконалення режимів праці і 
відпочинку. Важливими резервами підвищення ефективності формування і 
використання кадрового потенціалу підприємства є зростання продуктивності праці та 
підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб підприємства, поліпшення 
системи перепідготовки кадрів, а також поліпшення умов праці. Відповідно до 
виявлених резервів формуються напрями розвитку кадрового потенціалу підприємства 
у складі відповідної стратегії. 
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Системна динаміка є сьогодні однією з найпоширеніших сучасних методологій 
імітаційного моделювання. В значній мірі цьому сприяли фундаментальні праці Дж. 
Форрестера – засновника методу [1-3]. Розвиток системно-динамічної парадигми 
імітаційного моделювання забезпечив виникнення цілого спектру наукових та 
прикладних напрямків досліджень на різних рівнях управління економікою [4-6]. 
Паралельно набули розвитку засоби планування імітаційних експериментів на моделях 
та програмні платформи їх реалізації – від першої спеціальної мови ДИНАМО до 
пакетів моделювання з ієрархічною структурою та високим рівнем сервісу Vensim, 
Ithink, Poversim, Anylogic та ін. [7-9].  

Аналіз результатів існуючих розробок, опублікованих у багатьох працях 
вітчизняних та зарубіжних фахівців ([10-12]), дозволяє відокремити наступні системно-
динамічні додатки на рівні корпоративного управління: 

– Моделі прийняття стратегічних рішень та визначення корпоративної 
динаміки підприємств. 
– Моделі, пов’язані з бюджетінгом та імітацією фінансових потоків. 
– Моделі, пов’язані з формуванням та управлінням виконання виробничої 
програми підприємства. 
– Моделі імітації динаміки ринку. 
– Моделі формування маркетингової стратегії підприємства. 
– Моделювання збутової мережі підприємства.  
– Моделювання логістичних ланцюгів. 
– Моделі бізнес-процесів та процесів реінжинірингу фірми. 
– Моделі формування кадрового потенціалу. 
– Моделі планування та управління інвестиційними процесами. 

При цьому найбільш типовими у практичному використанні є наступні сценарії:  
 Модель вбудована у поточні бізнес-процеси досліджуваного об’єкту, 
завдяки чому здійснюється її автоматичний запуск як наслідок виконання 
конкретних операцій. 
  Модель спрямована на розробку варіантів бізнес-стратегій об’єкту у 
ситуаційному режимі. 
 В ході прийняття управлінського рішення модель запускається користувачем 
з конкретними параметрами настройки. 

На мезорівні системна динаміка, як правило, представлена моделями управління 
промисловими та паливо-енергетичними комплексами; моделями, пов’язаними з 
реалізацією галузевих та міжгалузевих проектів; імітаційними моделями соціально-
економічного розвитку регіонів [13-15].  

Вагомою сферою використання системної динаміки сьогодні є макрорівень: від 
динаміки розвитку міст до системно-динамічних національних моделей. Вже створені 
та функціонують системно-динамічні моделі національних економік таких країн, як 
США, Китай, Італія, Туніс, Таїланд. 

Не зважаючи на рівень використання та ступінь складності моделі (модельного 
комплексу) будь-яку системно-динамічну модель можна вважати тренажером, на якому 
формуються та відпрацьовуються конкретні управлінські рішення. Згідно з цим 
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ускладнення та різноманіття сфер використання системної динаміки постійно породжує 
нові задачі, пов’язані із вирішенням проблеми оптимальної складності моделі, оцінки її 
адекватності. Результативність імітаційних експериментів залежить також від ступеня 
обґрунтованості та ефективності їх планування.  

У доповіді презентуються розроблені засобами системно-динамічної методології 
приклади моделей для різних рівнів управління: модель виробничо-збутової сфери 
діяльності промислового підприємства ([16-18]); модель морського порту ([19]) та 
моделі динаміки людського потенціалу країни та регіону ([20]).  

В моделі виробничо-збутової системи відображаються різні структури бізнес-
процесів збуту. Модель є достатньо типовою: легко пристосовується до галузевої 
специфіки. Однією з головних задач дослідження було вивчення впливу вказаних 
структур на кінцеві показники функціонування виробничо-збутових систем – 
підприємств – та їх мережі розподілу продукції. В процесі моделювання визначається 
також динаміка ринкового попиту на продукції підприємства. 

Модель містить чотири сектори: 
– «Виробництво та відвантаження продукції»  імітація функціонування 
виробничо-збутової мережі типового промислового підприємства з точки зору 
формування потоку замовлень на випуск продукції, реалізації виробничих 
можливостей, а також формування потоків просування готової продукції у 
мережі збуту. 
– «Функціонування каналів збуту»  імітація потоків просування продукції у 
каналах збуту (зважаючи на структуру конкретного каналу). 
– «Формування витрат та доходів у каналах збуту»  імітація потоків 
формування витрат та показників прибутковості у виробничій ланці та в 
окремих ланках ланцюга збуту. 
– «Рекламна діяльність підприємства»  моделювання рекламного бюджету, 
поточних витрат на рекламу та реакції ринку на рекламні зусилля, що 
безпосередньо впливають на формування ринкового попиту. На базі даного 
сектора реалізується зворотній зв'язок між рекламною та виробничо-збутовою 
діяльністю підприємства. 

Імітаційні експерименти на моделі дають можливість менеджерам своєчасно 
оцінити ступінь ефективності активної організаційної структури, визначити «вузькі 
місця» на виробництві та в каналах збуту. Прогнозний аналіз чутливості кінцевих 
показників роботи підприємства до різноманітних факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища дозволяє уникнути їх негативного впливу на практиці. 
Модель апробована на підприємствах харчової промисловості. 

Для створення моделей морського порту в якості об’єкту дослідження було 
обрано Державне підприємство «Морський торгівельний порт «Усть-Дунайськ». 

Метою створення моделей було вивчення динаміки функціонування об’єкту 
впродовж року та прогнозування можливостей його розвитку на тривалу перспективу. 
Наведені цілі та достатньо високий рівень агрегації процесів обумовили обрання 
системно-динамічної методології моделювання. 

Головні завдання дослідження були наступними: 
– Аналіз динаміки обсягів вантажно-розвантажувальних робіт. 
– Аналіз ефективності використання потужностей вантажно-
розвантажувальної техніки. 
– Оцінка ефективності використання складських приміщень порту. 
– Оцінка динаміки портових зборів у зв’язку з заходами у порт вітчизняних та 
іноземних суден.  
– Аналіз фінансових потоків (доходів/витрат) від операційної діяльності 
порту. 
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– Порт спеціалізується на перевантаженні навалювальних та генеральних 
вантажів. Основними напрямками його діяльності є: 
– Навантаження-вивантаження суден. 
– Перевалка вантажу з річкових суден на морські і навпаки. 
– Обслуговування пасажирів. 
– Транспортно-експедиторські і складські операції. 
– Агентування і комплексне обслуговування флоту (зняття л’яльних, 
фекальних вод, сухого сміття, бункерування водою і паливом), буксирні 
операції. 
– Обслуговування несамохідного флоту. 
– Управління судноплавством на акваторії порту, інформаційне забезпечення. 
– Зовнішньоекономічна діяльність. 
– Забезпечення безпечної стоянки суден. 

Створені моделі реалізують імітацію головних господарських операцій, 
пов’язаних з операційною діяльністю об’єкту, та притаманних їм фінансових потоків. 

Результати імітаційних експериментів довели можливість визначення та 
обґрунтування важливих тенденцій у динаміці досліджуваного об’єкту на базі 
отримання набору реалістичних сценаріїв його майбутнього розвитку. 

В межах багатомодульної моделі динаміки людського потенціалу країни 
здійснюється імітація та аналіз наступних процесів: динаміки змін народонаселення під 
впливом загальних факторів, факторів рівня життя й навколишнього середовища; 
динаміки інтегрального індексу людського потенціалу та його складових (індекс 
середнього рівня ВВП на душу населення у паритетних цінах, індекс середньої 
тривалості життя, індекс середнього рівня освіти населення); формування показників 
бідності населення країни.  

На регіональному рівні проводиться оцінка територіальної структури та прогноз 
динаміки населення; оцінка екологічної ситуації в регіоні; аналіз структурних 
показників людського потенціалу регіону. 

Імітаційні експерименти передбачають можливості аналізу та прогнозування 
соціально-економічних явищ на будь-яку прогнозну перспективу з врахуванням впливу 
на них багатьох стохастичних факторів зовнішнього оточення. Це сприяє підвищенню 
обґрунтованості висновків стосовно визначення реальної демографічної ситуації у 
регіонах та в країні. 

На моделях були проведені прогнозні розрахунки стосовно людського потенціалу 
країни та Одеського регіону до 2020 року. 

Моделі можуть розцінюватися як тренажери для розробки управлінських рішень 
відповідними установами стосовно формування людських потенціалів регіонів, країни.  

Перелічені моделі розроблені на програмній платформі Ithink. 
Узагальнюючі наведені відомості, можна виділити наступні основні напрямки 

використання системно-динамічного моделювання в процесі розробки та прийняття 
управлінських рішень:  

– Моделі створюються для розробки оптимальної стратегії поведінки об’єкту 
(соціально-економічної системи) або для аналізу і вибору можливих варіантів 
стратегічних та тактичних рішень. 
– Моделі створюються для динамічної візуалізації, тобто демонстрації роботи 
об’єктів, систем. 
– Моделі використовуються як тренажери для відпрацювання конкретних 
управлінських рішень, особливо у критичних ситуаціях, які можуть виникнути в 
процесі роботи об’єкту; функціонування системи.  

Розповсюдженню системної динаміки, як інструменту прийняття управлінських 
рішень, сприяє і розвиток програмного забезпечення проведення імітаційних 
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експериментів. Поява легких та доступних у використанні спеціальних мов 
моделювання – пакетів програм-імітаторів – надає можливість роботи з ними і 
користувачам, не обізнаним у технологіях програмування. Потреби системно-
динамічного моделювання визначають вимоги до сучасних програмних продуктів-
імітаторів: 

– Спрямованість на специфіку рішення конкретних класів задач. 
– Створення гетерогенного модельного середовища, яке підтримується 
реалізацією різних парадигм імітаційного моделювання та можливістю 
використання різноманітних математичних методів й апарату інтелектуальних 
технологій. 
– Створення середовища для побудови закінчених ІТ-проектів, використання 
CASE-технологій. 

Необхідність розробки ефективних стратегій розвитку соціально-економічних 
систем та конкретних об’єктів, прийняття управлінських рішень в умовах 
турбулентного середовища будуть і надалі сприяти розповсюдження апарату системної 
динаміки, як бази створення сценаріїв можливого розвитку подій на будь-яку задану 
користувачами перспективу.  
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Ключовим завданням вітчизняних промислових підприємств в контексті сучасних 

економічних і політичних реалій є підвищення конкурентоспроможності їх товарів для виходу 
на ринки розвинених країн. Зважаючи на те, що в сучасному світі конкурентні переваги 
здобувають насамперед ті суб’єкти господарювання, які у сукупності виробничих чинників 
відводять чільне місце інноваціям, питання підвищення ефективності і результативності 
інноваційної діяльності є для вітчизняних промислових підприємств одним із пріоритетів. 
Адже інноваційна активність має проявлятися не лише в тому, щоб створити новий продукт або 
вдосконалити технологічні чи управлінські процеси. Необхідно, щоб новий продукт був 
позитивно сприйнятий ринком, а новий процес дав змогу забезпечити вищий рівень якості 
виготовлення продукції, ощадливіше використання ресурсів.  

Здатність підприємства активно використовувати інноваційні чинники для 
забезпечення своєї конкурентоспроможності безпосередньо залежить від його інноваційного 
потенціалу. Цей зв'язок підкреслюється багатьма науковцями. Зокрема, серед сучасних 
дослідників цими питаннями займались І. Балабанов, А. Власова, В. Головатюк, А. Гриньов, С. 
Ілляшенко, Л. Мартюшева, Н. Краснокутська, Н. Сиротинська, І. Федулова, Н. Чухрай та ін. І 
хоча існуючі розробки і рекомендації з питань управління розвитком інноваційного потенціалу 
підприємств є доволі різнобічними, залишаються недостатньо розкритими питання, пов’язані із 
його ефективним використанням. Адже надзвичайно важливо, щоб інноваційна діяльність (як 
результат використання інноваційного потенціалу) в підсумку забезпечувала покращання 
фінансових результатів підприємства, а відтак – безпосередньо тих, хто був задіяним у 
інноваційному процесі. І такий зв'язок створює мотиваційне підґрунтя для посилення 
інноваційної активності працівників підприємства, а значить – більш ефективне використання 
його інноваційного потенціалу. Необхідність доведення даного припущення і визначила мету 
даного дослідження – виділити у структурі інноваційного потенціалу підприємства 
мотиваційну складову і розглянути її можливості для забезпечення більш ефективного 
використання й розвитку цього потенціалу 

Успішна реалізація підприємством інноваційних рішень, які відповідають ринковому 
контексту, можлива за умови високого інноваційного потенціалу, який забезпечує й підтримує 
взаємну відповідність його внутрішніх елементів, їх раціональну взаємодію, формуючи 
здатність підприємства до інноваційного розвитку. На жаль, інноваційний потенціал більшості 
вітчизняних підприємств не може забезпечити реалізацію конкурентних стратегій стосовно 
провідних виробників аналогічних товарів з інших країн. Ця проблема особливо актуальна для 
вітчизняних машинобудівників, для яких надважливим завданням є пошук шляхів виходу на 
ринки ЄС та інших розвинених країн, оскільки традиційні російські ринки у світлі останніх 
подій стали для вітчизняних машинобудівників недоступними. Вихід на ці ринки – 
перспективні і водночас вибагливі – потребує не лише особливо ретельного й усебічного 
дослідження потенційних ніш для реалізації своїх товарів, а й формування здатності 
підприємств до створення нових продуктів, що можуть бути позитивно сприйняті на нових 
ринках. За цих обставин основним джерелом формування конкурентних переваг може бути 
тільки інноваційна діяльність підприємства – як результат реалізації його інноваційного 
потенціалу.  

Однак, як показали проведені дослідження, здатність вітчизняних підприємств до 
створення нових товарів з кожним роком все більше втрачається. Цей висновок знаходить 
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підтвердження в зменшенні менеджментом підприємств обсягів фінансування власних 
розробок і досліджень (табл.1, побудована на основі статистичних даних [1; 2, с.33]). 

Таблиця 1 
Динаміка витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств Хмельницької області  

Показники Значення показників за роками 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сукупні витрати на 
інновації, тис. грн. 

91
95

0 

17
94

90
,7

 

10
86

02
1,

6 

74
95

88
,2

 

89
85

20
,2

 

22
51

96
,2

 

11
31

20
,1

 

Витрати на придбання 
нових технологій та 
інших зовнішніх знань 

0 0 0 0 0 0 35,5 

Витрати на дослідження і 
розробки, тис. грн. 29,2 4 5 17,5 0 151,9 0 

-в т.ч. внутрішні НДР, 
тис. грн. 2,0 4,0 0 0 0 0 0 

в т.ч. зовнішні НДР, тис. 
грн. 27,3 0 5 17,5 0 151,9 0 

*Частка витрат на 
дослідження і розробки, 
% 

0,03 0,002 0,0005 0,002 - 0,07 0 

Витрати на придбання 
машин та обладнання, 
пов’язані з 
упровадженням інновацій 

64
31

0,
1 

47
10

5,
5 

21
01

7,
1 

58
72

3,
4 

93
74

1,
2 

96
31

3,
0 

10
93

67
,0

 

*Частка витрат на 
придбання машин та 
обладнання, пов’язаних з 
упровадженням 
інновацій, % 

69,9 26,2 1,9 7,8 10,4 42,8 96,7 

Інші витрати (підготовка 
виробництва до 
впровадження інновацій) 

27
60

8,
8 

13
23

81
,2

 

10
64

50
00

 

69
08

47
,3

 

80
47

79
,0

 

12
87

31
,3

 

37
17

,6
 

*Частка інших витрат, %  30,03 73,75 98,06 92,16 89,57 57,16 3,3 
*власні розрахунки 

 
Як видно із таблиці, витрати на дослідження і розробки протягом усього дослідженого 

періоду були мізерними; дещо зросли вони тільки у 2012 році (151,9 тис. грн.). При цьому 
власні дослідження проводила лише незначна кількість підприємств, а з 2009 року у області 
власні дослідження й розробки підприємствами взагалі не проводились.  

І якщо аналізувати структуру витрат за іншими позиціями (табл.1), то можна зробити 
висновок, що інноваційна діяльність в основному передбачає придбання нового обладнання та 
підготовку виробничої системи підприємства до випуску продукції на цьому обладнанні. Тобто, 
якщо й виводяться на ринок нові продукти, то переважно за ліцензіями. 

Аналогічну картину можна спостерігати й у більшості областей України. Тому є всі 
підстави стверджувати, що інноваційний потенціал вітчизняних промислових підприємств 
недостатній для забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах відкритих ринків. І це при 
тому, що менеджмент підприємств має змогу залучати для проведення досліджень не тільки 
власних працівників, а й зовнішніх виконавців. І кількість винахідників та науковців, що 
можуть забезпечувати результативний інноваційний пошук, в Україні все ще є достатньою для 
того, щоб принести реальну користь бізнесу. Водночас лише деякі представники вітчизняних 
бізнес-структур вирішують скористатись їхніми послугами. Це підтверджує висунуту нами 
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гіпотезу про необхідність достатнього мотиваційного забезпечення інноваційної діяльності. Для 
більш повної аргументації цього висновку звернемось до трактування сучасними науковцями 
сутності інноваційного потенціалу.  

Аналізуючи сутнісне наповнення терміну «інноваційний потенціал підприємства» у 
наукових джерелах, можна бачити, що багато дослідників підкреслюють у своїх визначеннях 
його ресурсну основу, розглядаючи інноваційний потенціал як «сукупність різних видів 
ресурсів, …. необхідних для здійснення інноваційної діяльності» [3, c.208], або таких, що 
можуть бути використані «для досягнення цілей економічних суб’єктів» [4, c. 111]. Водночас 
серед науковців все більше починає домінувати позиція, що використання ресурсного чинника 
для створення нових продуктів і процесів буде ефективнішим, якщо для цього будуть створені 
умови. Зокрема, В.Верба і І.Новіков, характеризуючи інноваційний потенціал підприємства, 
зауважують, що він охоплює «сукупність інноваційних ресурсів, які перебувають у 
взаємозв’язку, та чинників (процедур), які створюють необхідні умови для оптимального 
використання цих ресурсів (виділено нами – В.С; Ю.Г) з метою досягнення відповідних 
орієнтирів інноваційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства в 
цілому» [5]. Це визначення, на наш погляд, дуже точно відображає завдання менеджерів 
стосовно розвитку інноваційного потенціалу – створення умов, за яких працівники 
підприємства охоче включались би в інноваційний процес відповідно до планів інноваційної 
діяльності.  

Однак ці умови стосуються не лише внутрішнього середовища підприємства, а й 
особливостей загального бізнес-середовища. Тобто, формування і розвиток інноваційного 
потенціалу підприємства повиннні відбуватись таким чином, щоб давати змогу менеджерам 
отримати відповідь на запитання: який продукт доцільно створити підприємству, щоб він був 
затребуваний на ринку; яка для цього має бути технологічна основа виробничого процесу; якою 
має бути кваліфікація людей, щоб виконати зазначені дії; з яких коштів все це 
фінансуватиметься. Водночас реалізація інноваційного потенціалу уже більше залежить від 
стану зовнішнього середовища, його інституційної основи (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Умови формування й реалізації інноваційного потенціалу підприємства в 
контексті забезпечення його конкурентоспроможності 

Формування інноваційного 
потенціалу 

 
Реалізація 

інноваційного 
потенціалу  

Умови формування 
інноваційного потенціалу 

Умови реалізації 
інноваційного потенціалу 

Основні елементи моделі  

Маркетинг інновацій – що 
виготовляти?  

Технологічна політика – 
як виготовляти?  

Управління розвитком 
персоналу – хто 
виготовлятиме?  

Інвестиційна політика – за 
рахунок яких коштів?  

Основні складові 
інституційного 

середовища  

Законодавча база – що 
дозволяється виготовляти?  

Система оподаткування – які 
преференції можна 

отримати?  
Система фінансування і 
страхування венчурних 

проектів – наскільки можна 
зменшити інноваційні 

ризики?  

Зростання конкурентоспроможності підприємства 



Секційні доповіді 

 

 228

 
Як видно із рис.1, ресурсна основа інноваційного потенціалу формується в результаті 

діяльності ключових функціональних підсистем управління підприємством: управління 
маркетингом, виробничими процесами, персоналом та інвестиціями. Однак, беручи до уваги 
наведені на рисунку зв’язки між станом зовнішнього середовища (у частині, яка стосується 
стимулювання чи організаційної підтримки інноваційної діяльності), і мотивами власників 
бізнесу до розвитку свого інноваційного потенціалу, можна пояснити втрату інтересу останніх 
до інновацій. Адже саме через недосконалість чинного законодавства та неефективність 
регулятивних дій державних органів управління у сфері економічної діяльності в період 
трансформування економічних відносин в Україні не було закладено мотиваційну основу для 
формування достатньої кількості інноваційно-активних підприємств. Відповідно, і у 
внутрішньому середовищі вітчизняних підприємств не було створено таких організаційних 
відносин, які б сприяли творчості й активному пошуку шляхів удосконалення виробничої чи 
управлінської діяльності. 

Тобто, умовами ефективної реалізації інноваційного потенціалу є, поряд із наявністю 
необхідних для цього ресурсів, налаштованість власників бізнесу і менеджменту підприємства 
до інноваційних змін і «готовність» до цього (тобто, вмотивованість) решти персоналу, що 
підкреслювалось одним із авторів раніше [6].  

Мотивацію можна розглядати як стійку здатність людини керувати власною 
поведінкою, задовольняти свої потреби, проявляючи при цьому цілеспрямованість, активність, 
організованість, вольові зусилля. У сфері інноваційної діяльності мотиви є різними для різних 
учасників інноваційного процесу – від суто економічних (у власників бізнесу), до тих, які 
доповнюють економічні і допомагають підвищити соціальний статус, отримати визнання і 
перспективи зростання по службі – у найманих працівників. Однак спільним є одне – за 
відсутності мотиваційних механізмів і систем стимулювання творчості інноваційна складова в 
результатах трудової діяльності буде вкрай низькою.  

Розірвати замкнуте коло можна лише зміною економічної політики держави – через 
надання податкових або кредитних преференцій підприємствам-інноваторам, які б виступили 
тією складовою мотиваційного процесу, яка запускає механізм стимулювання у внутрішньому 
середовищі підприємств. І далі – розробивши систему мотивації до результативного творчого 
пошуку, яка б водночас сприяла задоволенню потреб працівників підприємства відповідно до їх 
мотиваційних преференцій, можна створити необхідні внутрішні умови для реалізації 
інноваційних можливостей кожного індивіда, а значить – розвитку інноваційного потенціалу 
підприємства.  

 Узагальнення викладеного дає підстави для таких висновків. Інноваційний потенціал 
промислового підприємства є органічним поєднанням матеріальних і нематеріальних ресурсів 
учасників інноваційної діяльності. Готовність розвивати і ефективно використовувати 
інноваційний потенціал забезпечується вмотивованістю до цього усіма учасниками, 
об’єднаними спільними інтересами та взаємовигідними економічними відносинами. Умови 
формування таких відносин у сфері інноваційної діяльності і будуть предметом наступних 
досліджень. 
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Головною метою економічної політики будь-якої держави являється забезпечення 

стійкого економічного зростання, яке гарантує громадянам країни високий рівень життя, гідні 
умови праці та соціальну захищеність. Ця мета може бути досягнута шляхом державного 
регулювання економічних процесів з використанням комплексу економіко-правових, 
економічних, соціально-економічних, кредитно-фінансових факторів і нормативів, що 
створюють умови для розвитку всієї системи господарського механізму, продуктивного 
використання національних ресурсів. 

Проаналізувавши сучасний стан економіки України можна виявити наявність багатьох 
економічних проблем, що потребують нагального вирішення. До ключових проблем сучасного 
економічного становища України можна віднести: 

– спад промислового виробництва; 
– значний обсяг державного боргу; 
– перевищення імпорту над експортом; 
– паливно-енергетичну залежність; 
–  негативне сальдо платіжного балансу. 
Основні макроекономічні показники, такі як ВВП, рівень безробіття, рівень інфляції, 

торгівельне сальдо, стан гривні, політична нестабільність і соціальна нерівність населення 
свідчать про складне фінансово-економічне становище.  

По даним держкомстату номінальний ВВП за I кв. 2015р. - 367577 млн. грн., реальний 
ВВП за І кв. 2015р. порівняно з І кв. 2014р. (у постійних цінах 2010р.) склав 82,8%, а порівняно 
з ІV кв. 2014р., з урахуванням сезонного фактору, – 94,7%. 

Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) в середньому за 
I кв. 2015 року становив 10,0% економічно активного населення відповідного віку. Рівень 
зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку, на 
кінець червня 2015р. становив 1,7% 

Номінальні доходи населення у І кв. 2015 року становили 357,1 млрд. грн. Реальний 
наявний дохід населення, визначений з урахуванням цінового фактора, порівняно з 
відповідним періодом 2014 року зменшився на 23,5%. [1] 

Індекс промислової продукції у січні-червні 2015р. порівняно з відповідним періодом 
2014р. становив 79,5% ( падіння промисловості 20,5%) 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-червні 2015р. порівняно 
з відповідним періодом 2014р. становив 90,7% 

Індекс будівельної продукції у січні-червні 2015р. порівняно з відповідним періодом 
2014р. становив 71,7% 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-травень 2015 р. 
становив 15437,4 млн. дол. США, імпорту – 14528,2 млн. дол. США Від’ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами становило 909,2 млн. дол. США. 

Іншою проблемою для економіки є витрати уряду. Рівень дефіциту бюджету в 2013 році 
становив 4,45% від ВВП, в 2015 - 4,98% від ВВП, запланований рівень дефіциту бюджету на 
2015 рік становить 3,7 – 3,9%. 

Також суттєвим навантаженням на фінансову систему країни являється проблема 
виплат за зовнішньою заборгованістю. Сума зовнішнього державного боргу України на 1.06. 
2015 становить 43518,6 млн. дол. США, а співвідношення золотовалютних резервів до 
зовнішнього державного боргу 22,8%. [2] 

Ключовим дестабілізуючим фактором 2014-2015 років стала стрімка девальвація гривні, 
яка призвела до значної інфляції, що призвело до посилення боргового навантаження та 
поглиблення проблем української банківської системи. В свою чергу висока інфляція сприяє 
підживленню девальваційних очікувань. В умовах кризи довіри ризики подальшої девальвації є 
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занадто високими, тому валютна стабілізація та відновлення довіри до політики центрального 
банку це першочергове завдання влади. 

Проте особливу увагу треба приділити саме зменшенню виробництва. Промислове 
виробництво - один з ключових факторів економіки країни який забезпечує інтереси держави, її 
економічну безпеку та соціальний рівень населення. Проаналізувавши обсяг промислового 
виробництва на підставі індексу промислового виробництва на протязі останніх років (2011 – 
103,6; 2012 – 94,5; 2013 – 99,0; 2014 – 79,5) можна зробити висновок про поширення 
негативних тенденцій і стійкий спад виробництва. Суттєве скорочення виробництва значно 
поглибилось в 2014-2015 роках у зв’язку з зупинкою промислових потужностей Луганської та 
Донецької областей. 

Необхідною умовою подолання наслідків економічної кризи і стабілізації економічного 
розвитку України є розробка стратегії модернізації промислового виробництва, чіткої 
промислової політики для забезпечення росту промисловості.  

Найважливіша мета промислової політики – створення умов для зростання економіки та 
поступового виходу з кризи шляхом послідовного здійснення ряду заходів. До першочергових 
заходів можна віднести:  

- структурна перебудова промисловості шляхом за рахунок збільшення частки 
галузей, що визначають науково-технічний прогрес і здатних забезпечити в найближчій 
перспективі істотне зростання національного доходу; 
-  реструктуризація виробництва та збільшення випуску конкурентоспроможної 
продукції;  
- розробка нового підходу до вирішення проблеми підвищення ефективності 
використання матеріальних ресурсів, в першу чергу паливно-енергетичних, основним 
споживачем яких є промисловість; 
-  залучення іноземних інвестицій, укладення ефективних лізингових угод; 
-  застосування непрямих методів фінансування: податкові пільги, активна 
амортизаційна політика і т. д.;  
- формування концепції розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків, міжгалузевих 
зв'язків, визначення обсягу і структури критичного імпорту, забезпечення позитивного 
сальдо по зовнішньоекономічних зв'язках;  
- розвиток і прискорення наукового потенціалу у галузях промисловості за 
пріоритетними напрямами згідно з цільовим науково-технічним програмам; 
- забезпечення стабільності законодавства у сфері інвестування та оподаткування. 
Але не слід забувати, що останні роки економіка Украйни більш за все потерпає від 

збройного конфлікту на сході країни та його наслідків. Військові дії призводять до скорочення 
виробництва, зростання державних видатків на оборону та військові потреби, відновлення 
зруйнованої інфраструктури. Перспективи розвитку економіки в наступні роки значною мірою 
будуть залежать від військово-політичної ситуації на сході країни. 
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Мета – раціоналізація природогосподарювання в Україні через створення 
інтегрованої системи менеджменту відповідно до вимог Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

Пріоритетні завдання: 
– посилення здатності сфери природогосподарювання реагувати на кризовий 
стан довкілля в Україні та глобальні екологічні виклики; 
– розв'язання проблем збереження довкілля та соціально-економічного 
розвитку суспільства на основі їх інтеграції, взаємозв'язку та 
взаємоузгодженості; 
– сприяння сталому виробництву та споживанню на засадах збалансованого 
природогосподарювання та в межах здатності природних екосистем до 
відновлення; 
– сприяння виконанню Україною міжнародних зобов'язань щодо 
впровадження принципів збалансованого (сталого) розвитку в національну 
політику. 

Головні напрями реформування: 
– інституційні реформи; 
– перерозподіл повноважень між центральними органами виконавчої влади; 
– інтеграція ресурсної та екологічної політик в галузеві політики; 
– виконання зобов'язань у рамках багатосторонніх угод з 
природокористування; 
– збалансоване використання природних ресурсів відповідно до цілей 
збалансованого (сталого) розвитку. 
– децентралізація управління природними ресурсами на національному, 
регіональному, муніципальному та місцевому рівнях; 
– партнерська взаємодія з інституціями громадянського суспільства, бізнес-
структурами та експертним середовищем. 

Напрям 1: Реформування Міністерства екології та природних ресурсів України. 
Мета - забезпечення адміністративного потенціалу для створення системи 

належного врядування у сфері природогосподарювання, формування ресурсної та 
екологічної політик, їх нормативно-правового забезпечення та реалізації відповідно до 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Першочергові завдання: 
– створення нового Міністерства природогосподарювання та екологічної 
політики; 
– визначити пріоритетні напрями діяльності Міністерства та створити 
відповідні структурні підрозділи ; 
– ліквідація корупційних схем природогосподарювання; 
– прийняття та впровадження Стратегії співпраці Міністерства з 
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громадськістю на період до 2020 року, яка зокрема міститиме процедури участі 
громадськості у прийнятті рішень, що мають значний вплив на довкілля, та 
процедури консультацій з громадськістю. 

Напрям 2: Перерозподіл повноважень у системі природоохоронного управління. 
Мета - створення інституційного середовища, яке буде відповідати вимогам 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, формування інтегрованих державних 
структур в сфері природогосподарювання та екологічної політики. 

Першочергові завдання: 
– оптимізація мережі інституцій для виконання актуальних функцій 
державного менеджменту в сфері природогосподарювання; 
– створення єдиної Державної ресурсно-екологічної інспекції України для 
забезпечення загального державного контролю за використанням усіх 
природних ресурсів (надра, водних, земельних, лісових, біоресурсів) та 
екологічного інспектування господарської діяльності; 
– розділення функцій ресурсної та екологічної політик, господарської 
діяльності та охорони довкілля; 
– визначення уповноважених органів, відповідальних за впровадження кожної 
з Директив (регламентів) з додатку до Глави 6 «Навколишнє природне 
середовище» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Напрям 3: Наближення (апроксимація) законодавства України до правових засад 
Європейського Союзу в галузі охорони довкілля. 

Мета: наближення національного рівня природогосподарювання до acquis ЄС 
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС створення системи управління 
природними ресурсами відповідно до вимог законодавства Європейського союзу. 

Першочергові завдання: 
– Інтеграція положень директив Європейського союзу про якість 
атмосферного повітря у законодавчі акти України, які стосуються охорони 
атмосферного повітря (Директива № 2008/50/ЄС, Директива № 2004/107/ЄС); 
– Інтеграція положень директив Європейського союзу про відходи у 
законодавчі акти України, які регламентують поводження з відходами 
(Директива № 2008/98/ЄС, Директива № 1999/31/ЄС, Директива № 2006/21/ЄС); 
– Інтеграція положень директив Європейського союзу стосовно охорони та 
управління водними ресурсами у законодавчі акти України, які регламентують 
поводження з водними ресурсами (Директива № 2000/60/ЄС, Директива № 
2007/60/ЄС, Директива № 2008/56/ЄС); 
– Інтеграція положень директив Європейського союзу про охорону 
біологічного різноманіття у законодавчі акти України, які регламентують 
охорону природного середовища (Директива № 2009/147/ЄС, Директива № 
92/43/ЄС). 

Напрям 4: Сприяння переходу України до збалансованого (сталого) розвитку. 
Мета - сприяння виконанню міжнародних зобов'язань України щодо 

збалансованого (сталого) розвитку, зокрема імплементація положень Оновленої 
стратегії збалансованого розвитку Європейського Союзу в державній політиці України. 

Першочергові завдання: 
– прийняття «Доктрини переходу України до сталого розвитку»; 
– розроблення, ухвалення та впровадження Національного плану дій зі 
сталого розвитку; 
– здійснення інституційної модернізації системи державного менеджменту у 
сфері сталого розвитку на національному рівні, зокрема через надання 
повноважень щодо координації економічної, соціальної та екологічної 
складових збалансованого розвитку державній установі, відповідальній за його 
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реалізацію; 
– забезпечення участі громадськості в процесах прийняття рішень щодо 
збалансованого розвитку; 
– організація системи моніторингу за ключовими показниками стану довкілля, 
населення і господарства. 
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Одним з найбільш складних завдань в реалізації конкурентних стратегій є 

управління інноваціями. Розробка і виведення на ринок нового продукту, 
впроваджування нової технології, нової організації ведення бізнес-процесів може стати 
дуже ризикованою справою. Значна частина інновацій, запроваджених в комерційне 
виробництво терпить невдачу на ринку через різні причини. Якщо вірогідність провалу 
інновацій велика, а пов’язані з цим витрати значні, то закономірно виникає питання: 
чому компанії витрачають такі великі ресурси на їх розробку? Відповідь очевидна: якщо 
фірма хоче зберегти свою конкурентоздатність, то розробка та впровадження інновацій 
 це природна і необхідна реакція на зміну потреб клієнтів і ринкової ситуації.  

Тому не дивно, що проблеми управління інноваційною складовою 
конкурентоспроможності фірми вже довгий час є актуальними і знаходяться у полі зору 
таких видатних світових та вітчизняних дослідників як Ф.Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, 
Р.Г.Куперт, М. Портер, Ф. Уебстер, Р.Уотермен, Л.Л.Антонюк, Л.В.Балабанова, 
М.И.Белявцев, А.В Войчук, В.М.Щербань, С.М.Ілляшенко, В.Я Кардаш, Н.В., 
Кузнєцова, В.Е Николайчук, Л.В. Новошинська, А.Ф Павленко, В.С.Решетнікова, 
А.О.Савчук, І.Л Старостіна, О.С.Тєлєтов та ін., які досліджували окремі теоретичні 
аспекти розроблення та комерціалізації інновацій. 

Попри те, що теоретичне осмислення впливів інноваційної активності на 
конкурентоспроможність фірми доволі добре представлене в економічній літературі, 
все ще залишається недостатньо дослідженими питання кількісної оцінки такого 
впливу. Теоретичною основою для побудови такої методики кількісної оцінки впливу 
інноваційної активності фірми на її конкурентоспроможність може стати введена 
М.Портером розширена концепція суперництва. Концепція М.Портера виходить з того, 
що здатність фірми реалізувати свою конкурентну перевагу на базовому ринку 
залежить не тільки від прямої конкуренції, з якою вона стикається, але також від ролі, 
яку грають такі конкурентні сили, як потенційні конкуренти на цьому ринку, товари-
замінники, клієнти і постачальники. [1, С.44-63] Дві перші сили складають пряму 
загрозу, а дві останні  непряму загрозу, залежну від їхньої здатності диктувати свої 
умови. Саме взаємодія даних п’яти сил визначає, зрештою, потенціал рентабельності 
ринку товару. Очевидно, що склад факторів, які формують конкурентний клімат на 
різних промислових ринках, можуть відрізнятися одне від одного. 

Отже, фірма знаходиться під ринковим тиском різних сил. Усі ці сили 
відбиваються на характері функціонування всього ринку певного продукту. Треба 
зауважити, що означені сили діють на всі фірми-конкуренти, але кожна фірма приймає 
свою більш-менш адекватну стратегію і отримує відповідний результат. Наскільки 
обрана стратегія була вдала можна дізнатися лише порівнюючи результати бізнесової 
діяльності фірми з результатами фірм-конкурентів. На цих засадах будуються найбільш 
поширені методики оцінки конкурентоспроможності, але вони мають суттєві вади, які 
ставлять під сумнів досяжність самої мети оцінки конкурентоспроможності 
підприємства за їх допомогою.  

Маркетингові методи оцінки конкурентоспроможності (Бостонська матриця, 
матриця GE ін.) передбачають порівняння показників фірми, яка досліджується, з 
показниками її найближчих конкурентів. Вибір параметрів, які порівнюються, та вибір 
самих еталонів мають достатньо суб’єктивний характер, передбачають використання 
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експертних оцінок. У центрі уваги знаходяться ринкові долі, темпи зросту ринку. Ці 
параметри беруться у відносних долях, що створює ефект такого собі дзеркала, в яке 
вдивляється фірма. І, відповідно, в залежності від того, яка фірма буде грати роль 
«дзеркала», будуть і визначатися результати аналізу. Популярність цих методів можна 
пояснити дешевизною та простотою збору необхідних для аналізу даних. [2] 

Оцінка ресурсного потенціалу, як основи конкурентоспроможності дещо 
складніша від маркетингових методів, потребує більш детальної інформації про ресурси 
фірм-конкурентів та про результати їх бізнесової діяльності. Дані про ресурси, що 
використовуються в аналізі, представлені у фізичній чи вартісній оцінці. На цих даних 
вибудовуються різні алгоритми оцінки конкурентоспроможності фірми. Зазвичай 
використовуються математичні моделі з використанням багатофакторної регресії, чи 
вдаються до вирахування комплексних коефіцієнтів на базі присвоєння різним ресурсам 
відповідних балів. Бали призначаються з урахуванням уявлень експертів про важливість 
тих чи інших ресурсів з огляду їх впливу на конкурентоспроможність фірми. Такі 
оцінки мають достатньо суб’єктивний характер і залежать від досвіту залучених до 
аналізу експертів та їх особистих переконань. Крім того, для ресурсного аналізу 
використовуються дані бухгалтерського обліку, які відображають господарські процеси 
з огляду джерел засобів та характеру їх розміщення та використання. Крім того, 
бухгалтерський облік оцінює ресурси по ціні придбання з наступною корекцією 
облікової вартості за певним алгоритмом, який не передбачає експертної оцінки 
вартості (почасти довільної). Реальна економічна цінність ресурсів, іншими словами, їх 
спроможність генерувати доходи тут не проглядається. Така задача не стоїть перед 
бухгалтерським обліком і тому було б дивно, щоб бухгалтери переймалися 
міркуваннями про явні та неявні витрати, альтернативні можливості використання 
ресурсів фірми тощо. 

Бізнес-діяльність фірми можна представити як потік ресурсів, що активно 
залучені до процесу виробництва та реалізації та їх резерву, який наразі не залучений до 
процесу виробництва та реалізації. Зміни кон’юнктури ринку змінює і структуру потоку 
та резерву ресурсів. Одні ресурси уводяться у виробничий процес та активно 
використовуються у бізнесовій діяльності, інші виводяться і стають пасивним резервом. 
Не завжди можна достеменно передбачити які ресурси і скільки часу будуть 
знаходитися у резерві. 

Треба зауважити, що рентабельність підприємства знаходиться в залежності не 
тільки від ефективності економічної активності, але і від особливостей структури самої 
галузі (промислової групи). Зазвичай цю залежність відображають за допомогою 
рівняння, запропонованого П.Фергюсоном [3, C.16-19, 264], який має наступний 
вигляд: 
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 (1) 

де, P – ринкова ціна; MC – середньозважені граничні витрати по галузі; HHI – 
індекс Херфіндаля-Хіршмана; Ed – цінова еластичність попиту. 

 
Таким чином, ми бачимо, що в середньому по галузі відносна величина націнки, 

що максимізує прибуток у середньому по галузі, визначається структурними змінними, 
а саме числом підприємств галузі та їх ринковими частками, що характеризується 
значеннями індексу Херфіндаля-Хіршмана, крім того, цінової еластичністю попиту на 
дану продукцію. Цей висновок дуже важливий для теорії організації промисловості. 
Всупереч панівній тривалий час думки про те, що будова галузі визначає поведінку, а 
та, в свою чергу, визначає результат бізнесової діяльності, з цієї формули видно, що 
будова галузі та результати її функціонування (структура ціни) визначаються 
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одночасно.  
Права частина рівння показує середній рівень ефективності ділової активності 

економічних агентів, що входять в промислову групу. Отже, було б логічним з цією 
величиною порівнювати і показники окремого підприємства. 

Певні труднощі виникають з визначенням еластичності попиту на продукцію 
галузі, а також визначення самих кордонів галузі (промислової групи). Для цього слід в 
розрахунок приймати тільки ті підприємства, продукція яких має позитивну перехресну 
еластичність за ціною, що свідчить про те, що підприємства випускають товари-
субститути. 

Підприємство, що володіє ринковою владою, повинне мати уявлення про криву 
ринкового попиту та відповідної кривої граничної виручки. В іншому випадку воно не 
може керуватися правилом рівності граничного доходу граничним витратам для 
максимізації прибутку і встановлювати ціну продукції і величину випуску відповідно до 
розташування точки Курно. Швидше за все, додаткові витрати по розшуку точки Курно 
перевищать вигоду від точного визначення оптимальної ціни. Тому часто бізнесмени 
користуються емпіричними правилами, приймаючи оптимально недосконалі рішення з 
приводу встановлення або зміни цін. Такого роду емпіричні методи є субоптимальними 
по відношенню до методів, що вимагають повної та досконалої інформованості, але 
дозволяють скоротити витрати коштів і часу, які необхідні для прийняття абсолютно 
оптимальних рішень. Розрахунок граничних витрат є складним тому доцільно перейти 
на субоптимальне рішення, доступне з урахуванням наявної інформації. Найбільш 
поширеним емпіричним методом встановлення ціни є практика додавання до витрат 
підприємства певного відсотка прибутку або, інакше, ціноутворення за допомогою 
націнки. Оскільки граничні витрати приблизно дорівнюють середнім перемінним 
витратам, то рівняння П.Фергюсона для субоптимальних рішень можна представити 
так: 

  
                                                                                     (2) 
 

де, P – ринкова ціна; AVC – середньозважені змінні витрати по галузі; HHI – індекс 
Херфіндаля-Хіршмана; Ed – цінова еластичність попиту. 

Чисельник лівої частини рівняння у перерахунку для окремого підприємства з 
урахуванням обсягів реалізації продукції фактично збігається з показником EBITDA 
(Earnings before Income, Tax, Depreciation and Amortization). Отже порівнюючи 
відношення EBITDA до отриманої виручки з правою частиною рівняння можна робити 
висновок щодо ефективності інноваційної активності підприємства. Якщо цей 
показник буде кількісно меншим, то можна робити припущення про низьку 
конкурентоспроможність фірми, якщо цей показник кількісно буде більшим, то, 
навпаки, можна робити припущення про високу конкурентоспроможність суб’єкта 
підприємницької діяльності.  

У запропонованій методиці всі розрахунки мають приблизний характер, однак, 
вони зав’язані на ринкові показники (параметри кон’юнктури), а не на експертні 
оцінки.  

В залежності від оцінки конкурентоспроможності фірми слід провадити й 
продуктові та інші інновації. Розробка і виведення на ринок нового товару обумовлені 
наступними чинниками: 

 необхідністю захистити компанію від наслідків неминучого процесу 
концептуального старіння існуючих товарів через конкуренцією або моральний знос. 
Зниження рентабельності товарів, що випускаються, може бути компенсоване в 
довгостроковому періоді тільки за рахунок введення нового товару, який мав би попит 

dE
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P
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у споживача. Відтак, введення нового товару в асортимент потрібне для захисту вже 
вкладених в компанію коштів;  

 необхідністю розширювати виробництво швидшими темпами, ніж це можливо 
при вузькому асортименті товарів; 

 необхідністю розподіляти комерційний ризик на ширший спектр товарів, 
зменшувати вплив конкуренції на окрему сферу діяльності компанії;  

 необхідністю забезпечити збільшення загальної рентабельності компанії, яка 
оцінюється відношенням прибутку до вкладеного капіталу, шляхом збереження і 
збільшення конкурентоспроможності, раціональнішого використання відходів 
виробництва, повнішого використання виробничих потужностей і можливостей 
персоналу і, як наслідок, більше рівномірного розподілу деяких накладних витрат, 
зменшення сезонних і циклічних коливань в обсягах виробництва і збуту [2, 4]. 

Економічний аналіз інноваційних ідей може бути здійснений у такому порядку. 
1) Прогноз витрат, пов’язаних з розробкою продукту, виводом його на ринок і 

продажем. Цей прогноз пов’язаний з ризиком, оскільки для аналізу необхідно знати 
ситуацію на ринку, час і місце продажу продукту, відношення споживачів до продукту. 

2) Оцінка обсягу реалізації (обороту, виторгу). Якість цього прогнозу залежить 
від того, наскільки точно вдасться оцінити динаміку ринку, досяжну частку ринку, ціну, 
прийнятну для потенційних покупців. 

3) Прогноз прибутку. Якщо ми знаємо для певного періоду часу прогнозовані 
дані про доходи та витрати, то можна спрогнозувати й прибуток. У будь-якому випадку 
необхідно розглядати кілька періодів, оскільки, як показує модель життєвого циклу 
продукту, перші періоди можуть виявитися зовсім нетиповими з огляду отримання 
прибутку у подальшій перспективі. 

4) Урахування невизначеності. Для кожної ситуації рекомендується розробляти 
оптимістичні, помірні і песимістичні прогнози. Інший варіант урахування 
невизначеності полягає в корекції цільових величин за допомогою коефіцієнтів, що 
виражають міру їх вірогідності [2, 5, 6]. 

У кожного споживача є свої критерії оцінки цінності товару і його якості, які 
іноді можуть не співпадати з думкою розробників. Один і той же товар може отримати 
різні оцінки у різних груп споживачів залежно від способу, часу і місця його 
застосування, а також системи цінностей у конкретного споживача. Якщо ж властивості 
товару не відповідають умовам експлуатації (споживання), то він фактично втрачає 
споживчу цінність і тим самим перестає бути корисним при будь-якому рівні якості. 

Таким чином, обґрунтоване і коректне застосування передових методів аналізу 
інноваційної складової конкурентоспроможності фірми дозволяє проектувати і 
виробляти конкурентоздатні, ринково адекватні інноваційні товари, що забезпечують 
одержання високого прибутку товаровиробниками. 
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 В условиях углубляющего экономического кризиса мирового хозяйства и 
осложнения ситуации в Украине, существенно изменяются подходы, возможности и 
правила отечественной предпринимательской деятельности, понимание и принятие 
иных приоритетов и методов работы. 
 Больший акцент следует делать на ресурсы и потенциал отечественных 
предприятий и фирм, которые вынуждены приспосабливаться к сложившимся 
условиям. Это обусловлено еще и тем, что существенно сократился внутренний 
потребительский рынок Украины и борьба за потенциального покупателя становится 
более острой. Это касается всей продукции, которая предлагается на национальном 
рынке. 
 Важная роль в успешном продвижении товаров на рынок отводится товарным 
знакам, формирование которых существенным образом влияет на жизнеспособность 
продукта, его восприятие, узнаваемость, место среди конкурентов. 
 Масложировая продукция, особенно подсолнечное масло, приобретает сегодня 
особенное значение. Это очень важный продукт для Украины, так как: 

– является традиционным, как с точки зрения производства, так и 
потребления; 
– является стратегическим продуктом, так как входит в минимальную 
потребительскую корзину украинца, используется для снабжения армии; 
– для производства используется отечественное сырье; 
– не требует сверх сложных условий для производства, хранения, 
транспортировки, упаковки; 
– рекомендован для потребления практическим всем категориям населения, в 
том числе, и для диетического питания; 
– ценовой диапазон приемлем, даже при снижении покупательной 
способности большинства населения, особенно в сравнении, например, со 
сливочным маслом. 

 Товарный знак такой популярной продукции должен формироваться не только 
на основе сложившихся принципов и подходов, но и, в первую очередь с учетом 
обратной связи с потенциальным потребителем продукции, его реакции, ожиданий и 
восприятия. 
 Важнейшими современными комплексными показателями качества товарных знаков, 
участвующими в идентификации брендов, яляются:  

– художественно образная выразительность, включающая ассоциативность, 
смысловую содержательность, стилевую определённость, современность, 
оригинальность;  
– функциональная обусловленность, включающая информативность, 
коммуникативность, различительную способность, рекламоспособность, 
вариативность, запоминаемость;  
– целостность формы, включающая эргономичность, технологичность, 
графическую выразительность, гармоничность композиционной структуры [ 1]. 

 Новые товарные знаки или обновленные уже существуюшие могут быть хорошо 
восприняты потребителем, если они «обеспечивают особую «теплоту» при восприятии, 
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благодаря сохранению культурных традиций, и вместе с тем – функциональность, 
конкурентоспособность, новизну. В этом свете представляется актуальным 
«культурноэкологический подход в дизайне брендов», подразумевающий выражение в 
их художественном образе национальных (региональных) семантических признаков 
(автор подхода – Т.А. Мазурина) [1]. 
 В целом маркетинговые мероприятия в рамках инновационного процесса зависят от 
стадии, на которой находится разработка: по мере конкретизации разработки 
мероприятия становятся все более детализированными. Если на начальных этапах 
оценивается концепция новинки с позиций потребителя и возможные сферы 
использования, то на последующих стадиях осуществляется «подгонка» новинки под 
требования и пожелания потребителей [2], что является весьма актуальным в 
сложившихся сегодня условиях хозяйствования. 
 Обратная связь с потребителем, его восприятием не только самой продукции, но и ее 
названия, товарного знака, оформления упаковки, может существенно повлиять на 
укрепление позиций производителя и закрепления его в регионах. В отношении 
подсолнечного масла можно рекомендовать продуманное, креативное использование 
национальных традиций, ментальных приоритетов и предпочтений, фольклора, что 
придаст элемент новизны в восприятие ставшего обычным продукта. Следует 
привлекать на конкурсной основе население для создания новых и 
усовершенствования существующих товарных знаков, что будет способствовать и 
формированию позитивных настроений в обществе, привлечению свежих идей, что 
вполне приемлемо для такого истинно национального продукта как подсолнечное 
масло. Этот подход поможет освежить восприятие повседневного продукта 
населением и, особенно, актуален для экспортных партий продукции, которые 
особенно испытывают потребность в оформлении, которое будет интуитивно 
ассоциироваться именно с Украиной, как основным производителем и экспортером 
подсолнечного масла в Европе. 
 Существенную роль в формировании и продвижении товарных знаков масложировой 
продукции могут сыграть и средства массовой информации, которые в набирающих 
все большую популярность кулинарных шоу, подборках всевозможных рецептов 
приготовления национальных блюд народов мира, программах о здоровом питании 
могут способствовать распространению соответствующей информации.  
 Таким образом, в условиях ограниченных финансовых ресурсов, что является сегодня 
характерным для преобладающего количества украинских предприятий, наиболее 
приемлемыми стратегиями внедрения товарных знаков на конкурентный рынок 
остаются малобюджетные: 
- стратегия «я тоже»; 
- стратегия извлечения дополнительной выгоды. 
 Данные стратегии могут дать желаемый эффект на рынке только при условии 
повышения заинтересованности потребителя именно за счет использования 
узнаваемых, воспринимаемых большинством населения символов, знаков, цветовых 
решений хорошо сочетающихся с самой продукцией и ее назначением. 
 Возможно, что вслед за подсолнечным маслом изменения коснутся и товарных знаков 
других продуктов масложировых предприятий.  
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В сучасних умовах нестабільного розвитку вітчизняної економіки роль управлінського 

персоналу, що задіяний в процесі забезпечення економічної безпеки промислових підприємств, 
була та залишається провідною. Особливо це характерно для кризових умов, саме тому 
промислові підприємства повинні формувати та розвивати управлінські компетенції персоналу, 
що задіяний в управлінні процесом забезпечення та зміцнення їх економічної безпеки в 
довгостроковій перспективі.  

Незважаючи на велику кількість наукових праць таких зарубіжних вчених як: 
К.К.Прахалада, Г.Хамела, С. Уідетта, С. Холліфорда; російських вчених – С.Попова, 
Н.Демьянченко, А. Блінова та вітчизняних вчених – І.Балабанової, М.Чечетової, В.Отенка, 
Н.Сімченко та багатьох інших, що присвячені дослідженню проблематиці формування, 
моніторингу й оцінюванню компетенцій управлінського персоналу промислових підприємств, 
варто зазначити, що й до сьогоднішнього дня серед науковців не існує загальноприйнятого 
визначеного поняття “компетенція” та “компетентність” управлінського персоналу. 
Дискусійними залишаються аспекти формулювання єдиних напрямків і підходів щодо 
використання компетенційно-орієнтованого підходу, що характеризується формуванням 
різноманітних класифікацій компетенцій в управлінській діяльності промислових підприємств, 
зокрема з метою забезпечення їх економічної безпеки. Все це наочно доводить, що визначена 
проблематика ще недостатньо розроблена й вимагає подальшого системного дослідження.  

В рамках вирішення проблем формування стійких конкурентних переваг, а також 
адаптації промислових підприємств до змін зовнішнього середовища в рамках зміцнення їх 
економічної безпеки особливого значення набувають управлінські знання та управлінські 
компетенції, що лежать в основі здатностей до здійснення певного виду діяльності.  

В самому загальному розумінні поняття компетенція (лат. соmpetentia – належність за 
правом) означає обізнаність та досвід індивідуума в певному питанні або колі питань і охоплює 
універсальні та вузько специфічні предметні сфери [1].  

Таким чином, поняття “компетенція” не є тотожним поняттю “кваліфікація”, 
найпоширенішої у вітчизняній теорії й практиці управління персоналом. 

Також одним з дискусійних у літературі є застосування й співвідношення понять 
компетентності та компетенції, які широко використовуються як синоніми. Однак слід 
зауважити, що поняття “компетентність” слід використовувати як для характеристики здатності 
персоналу компетентно виконувати якусь роботу або її частину, так і сукупності його вчинків. 
Традиційне поняття компетентність означає поінформованість та авторитетність персоналу, а 
також коло питань, у яких вони мають пізнання та досвід [2]. 

Ряд авторів пропонує розглядати управлінські компетенції як раціональну комбінацію 
знань і здатностей розглянутих на невеликому проміжку часу, які мають працівники 
підприємства та які періодично треба обновляти. Інші автори зауважують, що компетенція 
являє собою здатність персоналу, що демонструється, виконувати певні функції та включає в 
себе здатності та мотивацію, а відповідно й описують поведінку персоналу при виконані 
конкретних завдань.  

Отже, це дозволяє визначити компетенції управлінського персоналу в якості не просто 
його знань, а в якості це знань, що застосовувані на практиці та лежать в основі корпоративної 
культури управління.  

Іноді поняття “компетенція” також трактуєть як здатність об’єкта ефективно 
взаємодіяти зі своїм оточенням. Звідси випливає, що саме компетенції управлінського 
персоналу забезпечують ефективність конкурентної взаємодії підприємства з оточенням, 
доцільну раціональність його поводження в конкурентному середовищі, що сприяє 
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формуванню конкурентних переваг та забезпеченню економічної безпеки.  
В системі стратегічного управління управлінські компетенції досліджуються через 

призму стратегічного потенціалу, що формується на ресурсному, організаційному та 
управлінському рівні та становить сукупність ресурсів та компетенцій з унікальними 
властивостями для створення та нарощування нових можливостей ефективного 
функціонування та розвитку підприємства. Таким чином, управлінські компетенції вже не 
можна розглядати як ресурси чи активи – вони є наслідком координаційних, інтеграційних та 
управлінських процесів, спрямованих, перш за все, на досягнення стратегічних цілей [3]. 

Якщо ж розглядати промислове підприємство як ієрархічну систему прийняття 
управлінських рішень необхідно визначити, що для кожного управлінського рівня можна 
виокремити специфічні компетенції персоналу, що забезпечують появу чи підсилення 
конкурентних переваг підприємства у цілому [3]. В рамках цього компетентність визначається 
наявністю у персоналу певного переліку компетенцій, кожна з них має необхідний рівень 
розвитку, характеризує глибоке та доскональне знання персоналом своєї справи, способів і 
засобів досягнення намічених цілей управління. 

Таким чином, ключові управлінські компетенції надають можливість одержання в 
конкурентній боротьбі якісних та кількісних переваг з метою підвищення ефективності 
потенційних можливостей (внутрішніх здатностей і ресурсів). Саме цей вплив підпадає під 
управлінський моніторинг економічної безпеки промислового підприємства, основною метою 
якого є моніторинг і подальше оцінювання компетентності управлінського персоналу, що 
задіяний в управлінні процесом забезпечення економічної безпеки промислових підприємств. 
При цьому управлінські компетенції відповідного персоналу слід визначити як чинник 
формування конкурентної стратегії забезпечення економічної безпеки промислових 
підприємств в рамках зміцнення їх конкурентної позиції на ринку, виконання дій якої 
обумовлює розвиток (підтримку) стійких конкурентних переваг, а також дозволяє оцінити 
внутрішні можливості підприємств і їх здатності до подальшого розвитку.  

Таким чином, підводячи підсумки, слід зазначити, що в сучасних умовах 
господарювання сучасна парадигма управління повинна забезпечувати підпорядкування всіх 
аспектів управлінської діяльності по досягненню конкурентних переваг промислових 
підприємств за рахунок формування й використання компетенції їх управлінського персоналу 
найкращим способом. При цьому висока ефективність діяльності управлінського персоналу, що 
задіяний в процесі забезпечення економічної безпеки промислових підприємств, досягається 
створенням раціонального процесу управління потенціалом розвитку їх управлінських 
компетенцій та удосконаленням існуючого управлінського інструментарію щодо оцінювання їх 
компетентності. 
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Визнання важливої ролі впровадження нових технологій для забезпечення сталого 
розвитку промислового підприємства було теоретично обґрунтовано та практично 
підтверджено на прикладі корпорацій розвинених країн світу. В умовах кризи, яка є наслідком 
сучасних соціально-економічних явищ, що панують в країні, створюються передумови 
подальшої технологічної деградації виробництва, відмови від реалізації інноваційних програм 
та зниження рівня інноваційної активності промислових підприємств України. Відсутність 
необхідного фінансування інноваційних програм, фрагментарність їх реалізації, недостатність 
енергетичних ресурсів та нестабільність експортно-імпортних зв’язків приводять до блокування 
розвитку промислових підприємств на інноваційній основі. 
В цих умовах особливого значення набуває ретельна аналітика, обґрунтування доцільності та 
оцінка можливості впровадження інноваційних проектів у запланований строк. 

Метою роботи є визначення вимог до нових технологій та інструментів їх оцінки з метою 
забезпечення ефективної комерціалізації.  

Значну увагу до питань розробки концепції сталого розвитку економіки, створення та 
реалізації моделі інноваційного розвитку промисловості України, формування та реалізації 
стратегії інноваційного розвитку підприємств приділяли такі науковці як В. Геєць, В. Гриньова, 
С. Ілляшенко, П. Перерва, В. Соловйов, Л. Федулова, О. Ястремська та інші. 

Але слід відмітити, що ці питання за своєю сутністю пов’язані між собою тому, що саме 
реалізація моделі інноваційного розвитку окремими промисловими підприємствами та 
промисловістю в цілому забезпечить можливість сталого розвитку економіки України. 

У Євросоюзі регулярно здійснюється Європейське інноваційне обстеження, за 
результатами якого оприлюднюється Інноваційне табло Євросоюзу (ІТЄ). ІТЄ 2014 року 
оцінює рівень інноваційного розвитку країн на основі Зведеного індексу інновацій (Summary 
Innovation Index), який узагальнює низку показників за окремими групами та напрямами. У 
2014 році він ураховував 25 індикаторів, яки поділялися на 8 напрямів.  

Спроби розрахунку окремих показників за методологією ІТЄ 2014[1] виявили достатньо 
низький рівень оцінки досягнень України по більшості напрямів, але оцінка за напрямом 
«Людські ресурси» тільки на 4 % нижче середнього значення по країнам ЄС (0,561 проти 
0,583), а по напряму «Інвестиції фірм» досягла рівня 0,311 проти середнього значення по ЄС – 
0,417, що відповідає 22 позиції з 35. Слід відмітити, що ІТЄ ураховує не тільки впровадження 
нових технологій, але й ураховує дослідження та розробки, технологічні дифузії, показники 
поширення нових знань, ступінь використання інформаційних технологій. Увага, яку 
приділяють ранжируванню країн на основі індекса інноваційного розвитку, пояснюється тим 
що таким чином визначають наскільки економічне зростання країни засноване на інноваціях. 

За даними The Global Innovation Index Україна у 2014 році піднялася з 71 на 63 позицію. 
Позитивна динаміка підтверджується зростанням частки інноваційно активних промислових 
підприємств з 12,83% у 2009 р. до 16,1% у 2014 р., але впровадження інноваційних рішень у 
2014 р. здійснювали 75% інноваційно активних підприємств проти 83,6% у 2009 р. [2,3].  

Порівнюючи з 2009 роком, слід відмітити зростання кількості найменувань інноваційних 
видів продукції та зниження кількості впроваджених нових технологічних процесів, темп 
зростання яких за період відповідно склав 136,4% та 92,0%. 

За 5 років знизилася частка інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції з 4,8% у 2009 р. до 2,5% - у 2014р. До того ж обсяг інноваційної 
продукції, яка була новою тільки для підприємства склав у 2014 році 18,6 млрд. грн., що 
відповідає 72,4% загального обсягу реалізованої інноваційної продукції промисловості. Як 
результат, частка інноваційної продукції, яку поставляли за межі України, у загальному обсязі 
реалізованої інноваційної продукції промисловості різко скоротилася – з 42,0% у 2009 році до 
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29,6% у 2014 році. 
Наведені дані, на наш погляд, свідчать про наявність проблем промислових підприємств, 

які пов’язані, по-перше, з забезпеченням ефективності етапу комерціалізації технологій та, по-
друге, з відсутністю достовірної оцінки впливу нових технологій на рівень 
конкурентоспроможності підприємства на довгостроковому інтервалі.  

Саме тому питання обґрунтування вибору технологій для їх подальшого впровадження 
потребує створення системи управління техніко-технологічною складовою інноваційного 
потенціалу промислового підприємства та удосконалення відповідного методичного 
інструментарію, який дозволить оцінити потенціал технології на довгостроковому інтервалі. 

 До базових вимог до технології, що планується до впровадження на підприємстві, на 
наш погляд, в залежності від завдань загальної стратегії розвитку підприємства слід віднести: 

– Відповідність переліку критичних технологій галузі, до якої належить 
підприємство; 
– Позитивний прогноз щодо терміну використання нової технології у виробництві; 
– Позитивна оцінка щодо повної або часткової узгодженості нової технології з 
діючими на підприємстві бізнес-процесами з метою створення прогресивного 
технологічного ланцюжка; 
– Позитивний вплив нової технології на характер, обсяги та структуру допоміжних 
або обслуговуючих процесів; 
– Позитивний вплив на рівень якості та конкурентоспроможності продукції 
підприємства; 
– Узагальнена оцінка обсягів фінансування інноваційного проекту, пов’язаного з 
впровадженням нової технології, та визначення джерел фінансування. 

Пояснимо окремі з перелічених вимог та визначимо інструменти, які дозволяють їх 
реалізувати. 

Визначення переліку критичних технологій галузі пов’язано з використанням такого 
комплексу методів технологічного прогнозування як Форсайт (Foresight), який визнається у 
світі як самий ефективний інструмент вибору наукових та технологічних пріоритетів. Як 
правило Форсайт-проекти здійснюються на рівні національних досліджень з метою рішення 
різноманітних питань. Визначення переліку критичних технологій – одне з них.  

Сьогодні, визначаючи «критичність» технологій, виділяють такі підходи як: 
– технології, які мають широке застосування та впливають на різні галузі 
виробництва, мають значення технологічного каталізатора; 
– технології, які впливають на рівень національної технологічної безпеки або безпеки 
крупних корпорацій; 
– технології, застосування яких забезпечує нову якість продукції; 
– високі технології, які можна впровадити на окремому підприємстві. 

Таким чином, рішення про впровадження окремих критичних технологій є вагомими й 
для окремого підприємства. Але їх прийняття потребує рішення щодо пріоритетності реалізації 
обраних технологічних інноваційних проектів. Ця задача, в свою чергу, потребує визначення 
виду, складу та методів отримання достовірної інформації, яка є релевантною для визначення 
послідовності реалізації проектів. 

Оцінюючи період ефективного використання нової технології у виробництві, слід 
ураховувати чи ця технологія є оригінальною розробкою на замову підприємства, чи вона вже 
впроваджена у виробництво іншими підприємствами галузі. У першому випадку достовірність 
прогнозної оцінки цілковито залежить від якості маркетингових досліджень та компетентності 
експертів. У другому випадку прогноз ефективності її використання у короткостроковому 
інтервалі буде більш обґрунтований, але період ефективного використання нової технології у 
виробництві може скоротитися за рахунок швидкої дифузії та освоєння її конкурентами, що 
безумовно впливатиме на ефективність проекту. 

Третя та четверта позиції з переліку сформульованих вимог до технологій, що доцільно 
впроваджувати на підприємстві, пов’язані між собою та націлені на виявлення перешкод, що 
впливають на появу «інноваційного лага», значно ускладнюють сам процес впровадження 
нової технології, негативно впливають на рівень витрат та підвищують рівень ризику 
інноваційного проекту. Прогнозну оцінку впливу цих позицій на ефективність інноваційного 
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проекту слід здійснювати з використанням такого інструменту як технологічний аудит. 
Технологічний аудит передбачає перевірку технічних методів, прийомів і процедур, які 

використовувалися в організації, з метою оцінки їх продуктивності і ефективності. Спочатку 
метою технологічного аудиту було визначення технологій, які не використовуються у власному 
виробництві, а пізніше акцент змінився у бік пошуку НДДКР, які можуть забезпечити 
ефективну комерціалізацію нових технологічних рішень.  

На наш погляд технологічний аудит є інструментом, який слід застосовувати як для 
оцінки стану техніко-технологічної бази підприємства, так й для обґрунтування напрямів його 
інноваційного розвитку. Але застосування цього інструменту потребує розробки механізму 
проведення технологічного аудиту, який чітко визначав би не тільки перелік й послідовність 
окремих етапів аудиту, а й вимоги до компетенції експертів-аудиторів, склад аудиторської 
групи (внутрішні та зовнішні експерти), оцінку достатності інформаційної бази, методи, за 
допомогою яких визначається узгодженість експертних рішень, процедуру затвердження 
експертного рішення та оцінку його впливу на стратегію розвитку підприємства тощо. Рішення 
технологічного аудиту ураховують й п’яту вимогу до технології, яка є наслідком попередніх.  

Реалізація рішення щодо впровадження технології пов’язано з таким дієвим інструментом 
як трансфер технологій. Саме на основі трансферу технологій можна забезпечити проведення 
спільних досліджень та розробок, організацію виробництва нової продукції, передачу 
технологічної інформації, яка необхідна для використання обладнання та машин, що були 
придбані підприємством або взяти у лізинг, здійснювати постійний інформаційний обмін, 
уможливити придбання ліцензій на винаходи, ноу-хау та іншої технологічної документації. 

Тільки визначивши умови отримання нових технологічних знань та досвіду відносно 
процесів виробництва інноваційної продукції, можливо достатньо обґрунтовано виконати 
останню вимогу - оцінити обсяги та джерела фінансування інноваційного проекту, оцінити 
ризики реалізації проекту та рівень його ефективності. Така оцінка базується на динамічних 
методах оцінки ефективності інноваційних проектів.  

Таким чином, система управління комерціалізацією технологій на підприємстві повинна 
забезпечувати зростання її ефективності, дозволити ще на етапі відбору інноваційних 
технологій до впровадження оцінити прогнозний рівень ефекту як у вартісному вимірі, так й з 
позиції часу, протягом якого нова технологія буде залишатися конкурентоспроможною. 
Визначення пріоритетності впровадження нових технологій дозволить підвищити 
обґрунтованість управлінських рішень щодо доцільності комерціалізації окремих технологічних 
інновацій та вибору стратегічних пріоритетів. 
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Сучасна тенденція розвитку економічних об’єктів свідчить про те, що їх 

ефективна діяльність, високі темпи розвитку, підвищений рівень 
конкурентоспроможності продукції та послуг значною мірою визначається рівнем 
інноваційної активності підприємств та діапазоном їх інноваційної діяльності. В свою 
чергу, інноваційний розвиток пред’являє нові, актуальні вимоги до змісту, організації, 
форм і методів управління ресурсним забезпеченням інноваційної діяльності будь-якого 
підприємства, що визначає актуальність тематики, яка розглядається. 

Проблематика інноваційного розвитку підприємств розглядалася багатьма 
вченими, а саме С.М. Ілляшенко, П.В. Егоровим, О.А. Шакурою, Л.І. Федуловою, А.Р. 
Дунською, М.Є. Касс та багатьма іншими. 

Як зазначається, передумовою і базисом активізації інноваційних процесів на 
підприємствах є формування ресурсного забезпечення відповідного рівня. Щодо 
розкриття сутності даного поняття пропонується виокремлювати два напрями – 
ресурсний та організаційний, інтегровані в комплексну систему, яка може бути 
представлена ресурсним потенціалом (як сукупністю земельних, фінансових, трудових, 
інтелектуальних, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів) і відповідними 
його елементам організаційно-економічними відносинами (організаційно-орендними, 
фінансово-кредитними, соціально-трудовими, відносинами в сфері інтелектуальної 
власності, техніко-економічними, партнерськими), які спрямовуються на досягнення 
визначеного рівня інноваційного розвитку підприємства (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові компоненти ресурсного забезпечення інноваційного розвитку 
підприємства 

 
Розглядаючи інноваційний процес як послідовний процес відтворення від 

отримання нових інноваційних ідей, розробки інноваційного продукту до виробництва 
і використання інноваційної продукції споживачем, функціонування якого вимагає 
певних затрат та відповідного ресурсного потенціалу, в його структурі виділено два 
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цикли кругообігу: перший (великий) – від народження інноваційної ідеї до її масового 
впровадження у виробництво; другий (малий) - масове впровадження існуючих 
інноваційних продуктів. Особливості виділених циклів обумовлені наявністю двох 
принципово різних джерел формування ресурсного потенціалу як складової ресурсного 
забезпечення, суб’єктів та кінцевого результату.  

Раціоналізація використання земельних ресурсів передбачає збалансування 
процесів використання, охорони і відтворення земельних ресурсів на окремій території 
окремим підприємством. При цьому інноваційний розвиток має сприяти формуванню 
ефективної еколого-збалансованої моделі природокористування загалом, оскільки 
земля є не тільки фактором виробництва, капіталом, а також просторовим базисом 
розміщення продуктивних сил, за який відбувається конкурентна боротьба [1]. 

Під фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку пропонується вважати 
сукупність фінансово-кредитних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення 
і ефективного використання фінансових ресурсів, а також організаційно-управлінських 
принципів, методів і форм впливу цих ресурсів на інноваційний розвиток підприємства. 

У практичній діяльності процес фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку реалізується за допомогою основних елементів системи фінансового 
забезпечення, головними складовими якої є: 

– фінансові інструменти; 
– фінансові методи; 
– форми фінансування; 
– фінансові важелі впливу [2]. 

До форм фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства можна 
віднести самофінансування, бюджетне фінансування, банківське кредитування та 
інвестування. Фінансування може здійснюватися за рахунок власних, залучених та 
позикових фінансових ресурсів. Самофінансування – за рахунок власних фінансових 
ресурсів (чистий прибуток, амортизаційні відрахування). Фінансування 
фундаментальних та прикладних досліджень, які мають пріоритетне чи стратегічне 
значення для країни здійснюється через науково-дослідні організації за рахунок 
бюджетного фінансування у формі пільгового фінансування чи пільгового 
кредитування. Фінансову підтримку держави можуть отримати підприємства, що 
здійснюють інноваційну діяльність за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів. 

В умовах економіки України в даний період розраховувати на значне бюджетне 
фінансування інноваційної діяльності неможливо, воно не забезпечує необхідного 
розвитку науково-технологічного прогресу в національній економіці. Кадрове 
забезпечення має інтегрувати в собі компоненти трудових та інтелектуальних ресурсів 
та їх сінергетичну взаємодію. До заходів кадрового забезпечення інноваційного 
розвитку належать: підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; створення 
привабливих умов праці для творців інновацій; збільшення державного замовлення 
місць в аспірантурі та докторантурі з технічних та економічних спеціальностей; 
постійне навчання персоналу з питань пошуку нових ідей; проведення досліджень та 
впровадження нових технологій, тощо. 

Однією з особливостей формування людського капіталу в інноваційній економіці 
є зв’язок освіти з виробничою діяльністю протягом всього трудового життя, проте, 
нажаль, в сучасних умовах цей зв'язок значно слабшає. Перепідготовка кадрів, які 
управляють інноваційними процесами на підприємстві повинна проводитися регулярно 
та безперервно. Вона може здійснюватися у формі проведення курсів підвищення 
кваліфікації всередині підприємства, програмного навчання зі сторони зовнішніх 
наукових або навчальних закладів, які розробляють або апробують інновації. Навчання 
кадрів забезпечуватиме відповідність професійних знань і умінь працівника 
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інноваційному розвитку підприємства та сучасному рівню виробництва і вимогам 
суспільства. Доцільно також відновити форми обміну досвідом ведення господарства і 
управління. До того ж їм слід надати не тільки демонстративного характеру, але й 
інформаційного, аналітичного, рекомендаційного з обліком особливостей ведення 
господарства в конкретних технологічних і фінансово-економічних умовах. 

Сьогодні принципово змінюється характер праці, яка все частіше набуває 
інтелектуальний і творчий зміст. Трансформація простої праці в інтелектуальну і творчу 
докорінно змінила відносини між працівниками і власниками капіталу. Результатом 
інвестицій в інтелектуальні ресурси є людський капітал (знання і навички працівників), 
який у сукупності з загальними компетенціями і здібностями організації обертається в 
інтелектуальний капітал, що дозволяє підприємству створювати нематеріальні активи. 
Якщо людський капітал можна розглядати окремо від підприємства, то 
інтелектуальний капітал тісно пов'язаний з конкретною організацією, він формується 
всередині неї за рахунок тісної взаємодії людського і структурного капіталів.  

Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку покликано сприяти 
ефективному впровадженню інноваційних змін для забезпечення інноваційного 
розвитку, тобто раціонально поєднувати рух інформаційних потоків з потоками 
матеріальних і людських ресурсів. Формування такого забезпечення означає технології 
збору й накопичення інформаційних даних для подальшого створення комплексної 
системи показників, яка б найкраще відображала ефективність інноваційного розвитку. 
Підприємство повинно сформувати власну систему показників, яка б найповніше 
віддзеркалювала основні моменти інноваційних змін виробничого підприємства. 
Створення системи інформаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства 
означає збір і накопичення даних, що підлягають обробці, раціоналізації та перевірці на 
достовірність. Відповідні інформаційні технології формуються з ціллю упорядкування 
численних інформаційних процесів й містять програмно-апаратні засоби та 
інструменти, призначені для пошуку, збору, зберігання, накопичення і оброблення 
інформації.  

Пошук і систематизація інформації як основа інформаційного забезпечення 
повинна здійснюватися:  

– до початку впровадження інноваційних заходів та змін, тобто на стадії 
вивчення вимог споживачів, дослідження конкурентів, оцінювання готовності 
виробництва тощо;  
– під час здійснення інноваційних заходів та змін;  
– після впровадження нововведень (аналіз рівня задоволеності споживача, 
реакції конкурентів тощо).  

Надзвичайну важливість в інноваційному розвитку підприємства відіграє його 
матеріально-технічна база. Неефективне використання останньої значно збільшує 
збитки від їх використання. Для недопущення цього необхідно постійно виконувати 
певні роботи, серед яких найважливіші це :  

– розробка організаційно-технічних заходів по зниженню норм і нормативів 
витрачання ресурсів;  
– пошук нових каналів та ефективних форм матеріально-технічного 
забезпечення виробництва;  
– постійне планування матеріально-технічного забезпечення виробництва;  
– організація забезпечення матеріально-технічними ресурсами робочих місць, 
тощо.  

Таким чином, спрямованість ресурсного забезпечення на конкретні інноваційні 
процеси є обов’язковою умовою успішного їх протікання та досягнення очікуваного 
результату.  
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Підприємствам доводиться приймати дуже складне рішення, коли мова йде про 

нову або вдосконалену продукцію або процес. У цьому зв'язку прийнято виділяти 
стратегії: використання придбаних інновацій, створення інновацій власними або 
колективними силами. За цим поділом стоять два етапи інноваційних стратегій: 
«впровадження придбаних інновацій» і «створення інновації з подальшою її 
експлуатацією», що дозволяє виділити три типи нововведень: власні, колективні, 
придбані [1]. 

Яка би стратегія не здавалася більш відповідною, критично важливо забезпечити 
актуальність технологій і мінімізацію ризиків в області розробки інноваційних 
продуктів, обслуговування клієнтів і репутації підприємства.  

Існує певна варіативність способів організації та здійснення інноваційної 
діяльності, які підприємства можуть використовувати для розробки нових технологій і 
використання існуючої інфраструктури. У кожного з цих способів є свої сильні і слабкі 
сторони: 

– використання власних співробітників і внутрішніх ресурсів: дає повний 
контроль, однак потрібно повністю усвідомлювати високий ризик затримки або 
взагалі провалу розгортання нової технології; 
– традиційний аутсорсинг: підприємствам не обов'язково виконувати 
інноваційний проект самостійно, хоча, з іншого боку, аутсорсинг обмежує 
доступ до інноваційних технологій; 
– поглинання: може виявитися швидким способом придбання нової та 
інноваційної технології, але інтеграція нових систем в існуючу корпоративну 
інфраструктуру може зайняти значний час; 
– спільні підприємства: підприємства можуть знизити витрати за рахунок 
розробки технології спільно з іншим підприємством, але при цьому спільним 
повинен бути і контроль; 
– угоди про співробітництво: вони є альтернативою традиційним спільним 
підприємствам. Кожен учасник діє одночасно, як клієнт і постачальник послуг 
для інших учасників. Подібні угоди складні і вимагають ретельного написання і 
виконання; 
–  патентні пули та інноваційні інкубатори: такі форми співпраці дозволяють 
підприємствам виконувати розробку спільно і перехресно ліцензувати 
результати пошуків. Також такі угоди потрібно ретельно розробляти; 
Найочевидніший для підприємства спосіб організації та здійснення інноваційної 

діяльності є виконання проектів власними силами і засобами. Такий спосіб має багато 
переваг: 

– підприємство повністю контролює проект і може гарантувати виконання 
планів робіт; 
– всі переваги успішного проекту залишаються у підприємства; 
– підприємство за рахунок досягнення вертикальної інтеграції може 
домогтися конкурентної переваги; 



Секційні доповіді 

 

 252

– при необхідності підприємство може змінити специфікації технології або 
операції інноваційного проекту; 
– нема необхідності управляти відносинами зі сторонніми організаціями або 
стратегічним партнером, інтереси яких можуть не повністю збігатися з 
інтересами підприємства; 
Але у виконання інноваційного проекту з використанням власного персоналу і 

ресурсів є і суттєві недоліки: 
– самостійна розробка та розгортання може виявитися недешевими і 
повільними; 
– якщо виявиться, що нова технологія буде корисна для продукту або 
послуги, які підприємство зазвичай не виробляє (або які не цікавлять поточну 
клієнтську базу), підприємству може знадобитися розробити нові продукти і 
залучити нових клієнтів, щоб отримати дохід від інновації; 
– підприємству, що не дуже часто займається технологіями складно 
конкурувати в області кращих технологій в плані вартості; 
– якщо в підприємстві занадто багато запитів на модифікацію, здатність 
підприємства підганяти інновації відповідно до власних уявлень може бути 
недоліком, призвести до затримок, ускладнити і підвищити ризик невипуску 
продуктів, а також роздути бюджет проекту; 
– діючи поодинці, всі ризики затримки або провалу інноваційного проекту 
несе підприємство; 
– на підприємствах, які не спеціалізуються в області технологій, активні дії з 
розробки нової технології дуже часто порушують базові бізнес-операції. 
У традиційної угоді про аутсорсинг підприємство передбачає, що постачальник 

послуг володіє всіма необхідними знаннями та ресурсами для реалізації технологій, які 
знаходяться за рамками основної діяльності підприємства. Аутсорсинг - перевірений 
спосіб досягнення економії коштів та стандартизації технології, для її гарантії в угоді 
зазвичай докладно описуються послуги та технології. Щоб подібна деталізація була 
можлива, відповідна технологія вже повинна існувати, тому основний наголос 
робиться на ефективне впровадження, а не на технологічні інновації.  

Разом з тим, у способі аутсорсингу є помітний недолік, що полягає в тому, що 
це не завжди надійний спосіб створення дійсно інноваційних технологій. Структура 
угод про аутсорсинг рідко сприяє інноваціям, тому що постачальники послуг прагнуть 
зберегти за собою володіння і контроль за технологією, щоб використовувати її у 
багатьох своїх клієнтів.  

Іноді найшвидшим і «малоризиковим» способом отримання доступу до 
інноваційної технології полягає в купівлі іншого підприємства, у якої ця технологія вже 
є. Інновація через придбання дозволяє швидко отримати відчутний результат, а й у 
цього способу є ряд недоліків. По-перше, після придбання підприємства слід складна і 
копітка робота з інтеграції придбаної технології. По-друге, придбана технологія може 
виявитися недостатньо продуктивною або обтяженої непередбаченими зобов'язаннями, 
наприклад обтяжливими клієнтськими угодами. Належне попереднє дослідження і 
рішучий управління проектом інтеграції після придбання можуть знизити ці ризики. 
Якщо все зроблено правильно, то придбання стратегічно важливої технології може 
виявитися критичним інструментом загальної стратегії розвитку технологій [2]. 

Багато підприємств використовують такий спосіб організації та здійснення 
інноваційної діяльності як створення спільних підприємств, який позбавлений багатьох 
недоліків, властивих способам самостійної розробки або аутсорсингу: 

– спільні підприємства можуть розділяти витрати і ризики великих, складних і 
дорогих інноваційних проектів; 
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– за рахунок обміну досвідом і знаннями партнери можуть об'єднувати свої 
сильні сторони і нівелювати слабкі; 
– структура спільного підприємства формує загальний економічний інтерес, 
заохочуючи обмін найкращим, що є у кожного підприємства. 
Найважливіша характеристика спільного підприємства - спільні економічні 

інтереси, витрати і ризики - допомагає створити систему, що заохочує інновації та 
обмін досвідом і знаннями. Але у спільних підприємствах можуть бути і значні 
недоліки, які треба враховувати: 

– всі партнери повинні віддати на сторону частину контролю і гнучкості щодо 
активів і технологій; 
– при тривалих термінах інноваційного проекту спільні підприємства можуть 
ставати складними в управлінні, тому що потреби та інтереси підприємства 
можуть змінюватися; 
– спільні підприємства часто створюються з розрахунком на стратегічні 
переваги, а про управління щоденною роботою часом забувають; 
– спори між учасниками спільного підприємства підчас практично нерозв'язні. 
Альтернативою спільного підприємства є такий спосіб, як співпраця або 

стратегічний альянс, який часто приймає форму складної угоди про послуги, у якої 
кожен учасник діє і як клієнт, і як постачальник послуг. Стратегічні альянси 
дозволяють отримати продукти і послуги, які кожному учаснику все одно довелося б 
розробляти, але самостійно. У способі співпраці підприємства домагаються інновацій, 
дозволяючи кожному учаснику зосередитися на поліпшенні своїх ключових технологій. 
Підприємство отримує зацікавленого і взаємозалежного клієнта, діючи як постачальник 
послуг по відношенню до інших учасників співробітництва, що знижує витрати на 
вдосконалення ключових технологій. Кожний учасник виграє від інновацій інших 
учасників співробітництва у тому, що послуги стають більш узгодженими і їх якість 
виявляється вищою, а всі учасники - за рахунок збільшення доходів, створюваних 
клієнтами учасників. 

Угоди про стратегічні альянсі можуть бути складними, тому потрібно докладне 
їх планування і документування: винятково складними питаннями є поділ доходів, 
витрат і відповідальності, конфіденційності та прав на створену інтелектуальну 
власність, відношення з клієнтами. Потрібно сформулюйте чіткі правила в угоді про 
співпрацю, щоб запобігти конфліктам і неприємні сюрпризи у майбутньому. 

На підприємстві в секторах, де потрібні значні витрати на дослідження, а цикли 
розробки продукту великі, дуже важлива потреба в скороченні витрат і зниженні 
ризиків на ранніх етапах. Деякі підприємства співпрацюють шляхом перехресного 
ліцензування об’єктів права інтелектуальної власності, координації і обміні 
результатами досліджень. Такі способі співпраці іноді називають інноваційними 
інкубаторами або патентними пулами. 

Кожен учасник повинен брати участь у аналізі результатів досліджень, щоб 
вирішити, що потрібно робити: відкласти дослідження, виділити асигнування на 
спільну розробку або виділити для подальшого доопрацювання на місцях [3]. 

Продуманий розподіл прав на об’єкти інтелектуальної власності, ліцензії та 
авторські відрахування в таких способах має важливу роль. Незважаючи на складність 
вирішення питань з об’єктів права інтелектуальної власності, спосіб інноваційного 
інкубатора виявився цінним для підприємств, яким доводиться витрачати значні кошти 
на дослідження і розробку. У цьому способі є ще один недолік: патентні пули часто 
передбачають співпрацю між підприємствами-конкурентами, тому учасникам треба 
стежити за дотриманням норм антимонопольних законів. Тому будь-яке підприємство, 
яке планує участь у цим способі, повинно заручитися підтримкою державного 
антимонопольного органу. 
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Стратегічні переваги та складності кожного розглянутого способу служать 
основою для інформованої оцінки потреб і можливостей підприємства в області 
створення інноваційних технологій, за якою слідує ретельне планування і 
документування, які покликані реалізувати ці стратегічні рішення на практиці. При 
аналізі можливостей підприємства в області створення нових процесів і продуктів 
потрібно мислити широко, враховуючі, що у підприємств є багато варіантів організації і 
здійснення інноваційної діяльності для власної вигоди.  
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Управління процесом надання послуг на підприємствах сфери сервісу являє 
собою складний і багатогранний процес взаємозалежних функцій, які органічно 
пов'язані з певними структурними компонентами. Тому при дослідженні управлінської 
діяльності на підприємствах сфери сервісу Одеського регіону пріоритетну увагу слід 
приділяти визначенню структури і функцій цієї діяльності. 

Функція – нормативний зміст службових дій, виконання яких покладається на 
структурну ланку підприємства сфери сервісу при заданих вимогах, умовах та 
обмеженнях; поняття «функція» може розглядатися як призначення або дія. 

Структура управління не залишається незмінною, а характеризується рухливістю і 
мінливістю. З визначення її сутності стає очевидним, що вона передбачає 
систематичний вплив суб'єкта управління на об'єкт, що становить предметну область 
управлінської діяльності. А це означає, що двома вихідними, первинними 
компонентами управлінської структури є суб'єкт і об'єкт управління. 

Суб'єкт управління – це особа, група осіб або спеціально створений орган, що є 
носієм управлінського впливу на соціальний об'єкт (керовану підсистему), який 
здійснює діяльність, спрямовану на збереження якісної специфіки, забезпечення його 
нормального функціонування і успішний рух до заданої мети. 

Об'єкт управління – це соціальна система (країна, регіон, галузь, підприємство, 
колектив тощо), на яку спрямовані всі види управлінського впливу з метою її 
вдосконалення, підвищення якості функцій і завдань, успішного досягнення 
запланованої мети (цілей). 

Підходи до управління процесом надання послуг на підприємствах сфери сервісу 
включають в себе цілі, закони, принципи, методи і технології управління. Основним 
завданням управління процесом надання послуг є формування професійної 
управлінської діяльності на підприємствах сфери сервісу і надання послуг високої 
якості. 
Як відомо, до функцій управління процесом надання послуг на підприємствах сфери 
сервісу відносяться: планування, організація, мотивація, облік, аналіз, регулювання, 
контроль. 

Слід зазначити, що реальна безліч цілей різноманітніша. Наприклад, останнім 
часом, акцент при формуванні дерева цілей зміщується в область управління якістю 
послуг та стратегічного управління підприємствами сфери сервісу. 

Виконання функцій управління передбачає витрати часу і ресурсів. Обмеженість 
ресурсів вимагає ефективного їх розподілу та використання з урахуванням 
взаємозалежності і взаємопов'язаності функцій управління. 

Основними принципами ефективного управління мають бути: 
– вивчення клієнтів, їх потреб, задоволеності; 
– вивчення конкурентів; 
– постійне прагнення до збільшення операційної ефективності; 
– використання управлінського контролю. 

Забезпечення ефективного управління процесом надання послуг на підприємствах 
сфери сервісу Одеського регіону вимагає її однозначного опису, наявність якого 
дозволяє: 



Секційні доповіді 

 

 256

– визначити межі повноважень і відповідальності структурних компонентів; 
– провести реструктуризацію, у тому числі вивести непрофільні функції в 
аутсорсинг; 
– формувати показники, котрі адекватно оцінюють діяльність підрозділів 
підприємства; 
– контролювати цілісність і несуперечність управлінських впливів. 

Для вирішення даних задач необхідний інструмент, який би дозволив: 
– по-перше, отримувати опис функцій управління, необхідного ступеня 
деталізації; 
– по-друге, виявляти можливе дублювання функцій або, навпаки, розриви у їх 
виконанні; 
– по-третє, зберегти природну мову опису функцій, яка не критична до рівня 
кваліфікації виконавця у сфері організаційного розвитку підприємства сфери 
сервісу. 

У функціях управління процесом надання послуг на підприємствах сфери сервісу 
Одеського регіону в даний час намітилися такі тенденції розвитку:  

– посилення стратегічного планування та прогнозування, яке спирається на 
розробку довгострокової економічної політики;  
– посилення контролю за якістю послуг на всіх етапах процесу їх надання;  
– надання більшого значення питань управління персоналом;  
– заохочення працівників до розробки нових ідей у галузі вдосконалення 
технології процесу надання послуг та їх якісних характеристик;  
– посилення уваги до соціально-психологічних аспектів управління: зміцнення 
ролі маркетингової діяльності при розробці заходів для досягнення кінцевих 
результатів діяльності підприємства сфери сервісу. 
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В умовах сучасної економіки особливу важливість набувають питання, пов’язані із 

потребою формування інноваційної моделі економіки, а це, в свою чергу, неможливо без 
налагодженої системи професійної освіти, підготовки та підвищення професійного рівня 
працівників, здатних працювати в умовах економіки знань, зокрема, активно створювати, 
використовувати та оновлювати знання. Адже саме навчання протягом життя відкриває 
перспективи безперервного розвитку як працівника, підприємства, так і держави в цілому. 

Світ кардинально змінюється, якщо у минулому столітті обсяг знань збільшувався у 
двічі кожні тридцять років, то зараз кожний рік знання оновлюються, за деякими оцінками, на 
15 % [1]. В зв’язку з цим підвищуються вимоги суспільства до якості професійної освіти, 
постійно оновлюються технології навчання, змінюються економічні умови, в яких працюють 
вищі навчальні заклади, загострюється конкурентна боротьба на ринку освітніх і наукових 
послуг, змінюється позиція держави по відношенню до вищої освіти. Науковці спостерігають 
таку тенденцію: чим освіченіша людина, тим більше вона має потребу постійно оновлювати 
свої знання. Це пояснюється і прагненням до кар’єрного зростання та попиту на таких 
працівників, підвищення рівня мобільності, до збільшення оплати праці, так і особистісною 
мотивацією до розвитку. 

Щодо поточного стану та динаміки якості системи безперервної української освіти в 
цілому і вищої освіти зокрема, існує чимало різних, нерідко суперечливих оцінок. Згідно із 
доповіддю ООН, Україна посіла 83 місце серед 187 країн світу в Індексі людського розвитку. 
Традиційно "донизу" Україну тягнуть такі показники, як тривалість та рівень життя, а 
підтримує "на плаву" рівень освіти.  

Проаналізувавши стан вищої освіти і професійної підготовки працівників в Україні та 
світі можна зробити наступні висновки: в нашій країні спостерігається дисонанс в збільшення 
працівників з вищою освітою та якістю освіти. В порівнянні з розвиненими країнами світу, 
такими як Німеччина та Англія, які за охоплення населення вищою освітою займають менш 
рейтингові позиції, проте якість системи освіти значно вища і саме цей показник реально 
характеризує розвиток вищої освіти.  

Негативним наслідком зростання ступеня масовості вищої освіти є знецінення, інфляція 
отримуваних кваліфікацій; відірваність від наукових досліджень, повільні темпи інтеграції в 
європейський і світовий інтелектуальний простір. Зі швидким розростанням системи вищої 
освіти прямо й опосередковано пов’язуються такі проблеми, як руйнування системи 
професійно-технічної освіти, дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих спеціальностей, 
неможливість для багатьох випускників ВНЗ знайти роботу за фахом, інфляція освітніх і 
професійних стандартів, надмірне навантаження на викладачів та недостатнє фінансування 
університетів. 

Проте формування інноваційної моделі економіки потребує не тільки здобуття 
працівником лише вищої освіти, а і постійним безперервним професійним удосконаленням. Для 
України притаманна непопулярна в світі тенденція отримання лише вищої освіти і нехтування 
постійним професійним навчанням персоналу.  

Згідно статистичних даних в Україні з числа працюючих осіб з вищою освітою (3684, 8 
тис. осіб) в 2014 році підвищили кваліфікацію тільки 1020,9 тис осіб, з у складі керівних посад 
16,4 %, професіонали та фахівці у різних галузях - 47,5 %, технічні службовці - 2,8 %, серед 
робітничих професій – 33,8 % [2]. На жаль, з них в сільському господарстві підвищило свою 
кваліфікацію лише - 0,8 % від чисельності в галузі, професійна, наукова та технічна діяльність - 
0,8 %, в промисловості – 5,2 %. Така статистика свідчить про те, що відсутній розвиток як 
професіональний, а відповідно і економічний. 

Підвищення кваліфікації повинне бути не результатом, а засобом для підвищення 
продуктивності праці. Згідно Закону України «Про професійний розвиток працівників»[3] 
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кожен працівник має не рідше як один раз на 5 років проходити підвищення кваліфікації. Варто 
розрахувати яка фактична періодичність підвищення кваліфікації в Україні для окремих 
галузей економіки. 

Періодичність підвищення кваліфікації кадрів залишається дуже низькою, а деяких 
галузях не відбувається професійного розвитку кадрів більше, ніж раз на 50 років. Так, 
наприклад, у країнах Європейського Союзу періодичність підвищення кваліфікації працівників 
становить близько одного разу у три - п’ять років, у Японії – близько одного разу в рік.  

Принцип «освіта через усе життя» діє у всіх цивілізованих країнах, тобто це не просто 
періодичне оновлення знань згідно законодавства, а добровільний постійний безперервний 
процес під час якого людина оновлює свої знання та удосконалює свої практичні навички. В 
світі існує безліч програм, направлених на підтримку розвитку особистості в різних 
професійних сферах, наприклад, Erasmus, National Teams of Bologna experts, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, European Agenda for Adult Learning, Tempus та інші. В розвинених країнах світу 
залучається велика кількість працівників для проходження даних програм, в Італії близько 21 
млн осіб, в Англії 14,6 млн осіб, в Німеччині – 13,8 млн осіб, в Україні тільки 0,14 млн осіб [4]. 

Варто розглянути підходи до професійного розвитку працівників в розвинених країнах 
Європи, таких як, Німеччина, Франція, Англія [5]. Особливості французької професійної 
системи освіти, зокрема шляхом порівняння з Німецькою системою професійної освіти та 
підготовки, необхідно зазначити, що основою першої є ізольоване від роботи навчання, а 
Німецька – пов’язана з місцем роботи. Гроші на перенавчання ідуть централізовано, а також з 
податків роботодавців, а в Німеччині держава не зобов’язана фінансувати курси, цим 
займаються самі роботодавці. Франція наймає викладачів, а Німеччина займається підготовкою 
інструкторів. У Франції перепідготовка є кінцевою метою, яка впливає на соціальний та 
виробничий статус, а Німеччина дає шляхи для самовдосконалення. Не дивлячись на останнє, 
Німеччина менше пов’язує свою систему з принципом навчання протягом життя, в той час як 
Франція довго була відома постійним перенавчанням. Для України характерними є поєднання 
як французької так і німецької моделі професійної системи освіти, оскільки підвищення 
кваліфікації відбувається окремо від місця роботи працівника, фінансування здебільшого має 
державний характер, але, нажаль, сучасна система професійного розвитку працівників не 
забезпечує навчання протягом життя для всіх працівників підприємств. 

У економічно розвинених країнах історично склалися різні форми державного впливу, 
методів оподаткування і регулювання сфери розвитку персоналу. Наприклад, у Франції 
реалізується модель державного втручання, у рамках якої держава регулює систему професійної 
освіти у співробітництві із соціальними партнерами. Урядом Франції встановлено обов’язкові 
податки і збори для забезпечення участі роботодавців у розвитку персоналу. Усі юридичні 
особи сплачують податок у розмірі 0,5% валового фонду оплати праці на фінансування 
програми „Учнівство”, а також збір у розмірі 0,1-0,3% на потреби навчання, що чергується. 

Іншим чином вирішується питання інвестування у розвиток кадрів у Великобританії, де 
відійшли, на відміну від Франції, від практики обкладання спеціальним податком на навчання. 
Стимулювання процесу професійного навчання здійснюється шляхом надання пільг певним 
підприємствам щодо сплати податків, у відповідності до проведеного навчання, а також 
шляхом створення індивідуальних навчальних рахунків, у перерахуванні коштів на які беруть 
участь не тільки держава та роботодавець, а й сам працівник, отже, має місце як спільна 
зацікавленість, так і відповідальність за досягнуті результати [6]. 

З іншого боку, працівник має бути зацікавлений у власному професійному розвитку, тому 
не менш важливим фактором для високоосвіченого фахівця є рівень оплати праці.  

В Україні розмір середньої заробітної плати станом на березень 2015 року становить 3863 
грн (180 дол. США). Згідно з новим звітом ООН за величиною середньої заробітної плати 
працівників у 72 країнах світу середня заробітна плата працівників становить 1 480 доларів 
США, що перевищує рівень заробітної плати в Україні більше, ніж у 4 рази. На сьогодні, в 
Україні відсутній середній клас (10 - 12% від загальної чисельності), а це свідчить про те, що 
переважна більшість громадян знаходиться за межею бідності. У більшості країн з розвиненою 
економікою чисельність середнього класу дорівнює близько 60 % населення. Така ситуація 
дестимулює працівників до накопичення та постійного оновлення знань, до прагнення 
професійно зростати, оскільки рівень доходів на неналежному рівні задовольняє першочергові 
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потреби особистості. 
Таким чином, проаналізувавши загальні тенденції розвитку вищою освіти, професійної 

підготовки та процесу розвитку працівників в Україні та досвіду континентальної Європи дає 
можливість зробити наступні висновки: 

– перш за все, необхідне підвищення рівня життя населення; 
– розвиток системи професійної освіти відповідно до потреб економіки в умовах 
інноваційного розвитку, шляхом введення в дію професійних стандартів, зокрема, «Про 
систему професійних кваліфікацій»; 
– співпраця підприємств з науково-дослідними та освітніми закладами; 
– фінансування безперервного навчання працівників не тільки за рахунок держави; 
– формування і підтримка високого рівня знань протягом всього життя 
– підвищення зацікавленості всіх сторін до професійного розвитку працівника (як 
держави, роботодавця так і самого працівника). 
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Методологія парадигмальних змін сучасності містить кілька постулатів, які прямо або 
дотичне висвітлюють вітчизняні вчені, зокрема А. Гальчинський, М. Звєряков, І. Малий, 
обговорюючи парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття [1], а саме: а) логіка 
зростання самодостатності людини і прогрес індивідуалізації розвитку суспільства та світової 
цивілізації; б) зростання складності суспільних, у т.ч. й економічних відносин; в) народження 
зростанням складності суспільних перетворень «мережі розуму». 

На підставі цього науковцями висувається ноосферна теорія, де ноосфера у складі 
нооцивілізації і нооекономіки є основою методології нової парадигми економічного розвитку та 
знань взагалі. У цій теорії є два вектори – людина та нова економіка. Такий погляд треба 
дослідити ретельніше. 

Зміна парадигми економічного розвитку відбувається за накопиченням розвитком з 
часом критичної маси кількісних змін та згідно закону переходу на певному етапі кількісних 
змін у якісні. Йдеться про те, що з часом економічні відносини та механізми, які їх 
спричиняють, формують та регулюють, з часом повністю вичерпують свій потенціал, тому їх 
функціонування стає спочатку недостатнім, а потім – обтяжливим для подальшого розвитку 
суспільства і його економіки. Такий підхід теж потребує ретельного дослідження. 

У процесі дослідження був використаний теоретичний та методологічний підхід, адже 
методологія парадигмальних змін повинна відображувати специфіку епохи змін, базуючись на 
логіці нелінійної динаміки, циклічної амплітуди міжсистемних перетворень, за якою нове 
постає не як системно детерміноване, а як породжена біфуркаційними процесами 
альтернативна ймовірність. 

Методологія парадигмальних змін повинна відображувати «специфіку епохи змін, 
базуючись «на логіці нелінійної динаміки, циклічної амплітуди міжсистемних перетворень, за 
якою нове постає не як системно детерміноване, а як породжена біфуркаційними процесами 
альтернативна ймовірність», про що справедливо стверджує А. Гальчинський [1, с.40], а на 
думку В. Базилевича внаслідок структурних змін кінця ХХ – початку ХХI ст. «визначальними 
інтегруючими тенденціями та найважливішими каталізаторами парадигмальних зрушень в 
межах сучасного інтелектуального ландшафту є екологізація та гуманізація соціально-
економічного розвитку» [1, с. 13; 2]. З цим можна погодитися, оскільки цей висновок доведений 
багатьма науковими та аналітичними дослідженнями вітчизняних та іноземних вчених 
(Базилевич В. [2], Бондарєва В., Геєць В. [3], Гэлбрейт Д., Постніков В. [4], Заскалкін А., 
Руденко М., Єрохін С., Мельник Л., Норт Д., Шебеко Ю., Хадас Е.), та міжнародних агентств 
та офіційних установ (Генеральна Ассамблея ООН, Світовий банк, Європейський Парламент, 
Європейський Економічно-соціальний комітет). 

Парадигмальні зміни економічного розвитку – це зміни логіки та складності розвитку і 
суспільних перетворень, які народжують нову людину та, відповідно новий формат економіки. 
Парадигмальні зміни обумовлюють процеси: а) глобалізації та фінансизації, інформатизації та 
цифровізації, інтелектуалізації, креативізації та соціалізації розвитку відносин, процесів і 
структур, ускладнені технологічним розривом національних економік, а також б) спричинена 
наведеним зміна суспільних цінностей, джерел формування ресурсів та екологічної бази 
розвитку. Як бачимо, можна стверджувати про дворівневість парадигмальних змін – процесну 
та ціннісно-ресурсну. 

За умов вказаних змін, у тому числі змін світової економіки, держава мусить активно 
взаємодіями з бізнесом, інститутами ринку для спільного розв’язання економічних і соціальних 
проблем, кількість і складність яких стрімко зростає. Для цього держава змінює функціонал 



II Міжнародна науково-практична конференція «Економіка: реалії часу і перспективи» 

Одеса, 7 - 11 вересня 2015 року 261

арбітра, законодавця та гаранта дотримання законів і правил, додаючи до нього ініціювання 
структурних перетворень, створення суспільних благ, соціальне партнерство тощо. Відповідно, 
на основі зміни відносин конфігурація суспільного феномену «суспільство – держава – бізнес» 
теж змінюється: замість адміністративного обмеження виникають та закріплюються, а з часом 
модернізуються горизонтальні зв’язки співпраці трикутнику «суспільство-держава-бізнес» та 
партнерські форми взаємодії його учасників у процесі забезпечення розвитку.  

Завдання ускладняється відсутністю універсального порядку побудови системи 
державного регулювання та перешкодами або сприятливими умовами, які утворюються у 
конкретній країні. Останні складаються внаслідок таких відмінностей, як:  

а) розвиненість ринкових відносин та механізмів;  
б) теоретичний базис врахування парадигмальних змін;  
в) економічна доцільність демонополізації та конкуренції. 
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