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Окрім досліджених [2] форм організації корпоративної інтеграційної взаємодії 
підприємств в сучасних умовах господарювання широкого розповсюдження набувають більш 
«м’які» (визначаються відносно великим ступенем свободи дій учасників) форми, до складу яких 
можна віднести стратегічні альянси та структури мережного типу. Помітне поширення та 
збільшення розмаїття практик використання стратегічних альянсів у господарській активності 
корпоративного сектору економіки визначають неоднозначність існуючих серед науковців 
підходів до визначення економічної сутності та організаційно-правової природи даної форми 
корпоративної інтеграції, що наділяються таким змістовним наповненням: як засобу 
інституціоналізації відносин взаємодії підрядника з субпідрядником, який або визначається 
спрямованістю на збільшення обсягів виробництва, або упорядковує підґрунтя для координації 
окремих аспектів спільної діяльність декількох підприємств [3]; як корпоративного утворення, 
сформованого господарськими товариствами (учасниками) на комерційних засадах, тобто 
юридично оформленої господарської одиниці (товариства, частки в статутному капіталі якого 
розподіляються між зацікавленими засновниками), що здійснює власну економічну діяльність 
відокремлено окремо від учасників [4]; як правової форми безпосереднього здійснення 
корпоративної інтеграції, що дозволяє досягти сутнісного відокремлення та протиставлення 
операцій щодо дружнього злиття до спроб ворожого поглинання [1, с. 2]; як форми об’єднання 
декількох самостійних та автономних підприємств, що визначаються зацікавленістю та мають 
сприяти розвитку певного (звичайно, специфічного) виду економічної або виробничої 
діяльності, реалізації підприємницьких проектів на базі використання при цьому належних цим 
суб’єктам знань (інтелектуальних активів), матеріалів та інших ресурсів – на відміну від спроб 
самостійного здійснення ними виробництва (з прийняттям на себе ризиків та автономної 
реалізації заходів з посилення власної конкурентоспроможності), створення умов для злиття або 
приєднання компаній та ін. [1, с. 5]. З точки зору автора, упорядкування розглянутих вище 
аспектів складного за змістом феномену стратегічних альянсів доцільно здійснити в межах 
підходу щодо встановлення сутності даного явища як угоди про кооперацію двох або більшої 
кількості самостійних та автономних підприємств для досягнення заздалегідь визначених 
господарських цілей на засадах одержання синергії об’єднаних і взаємодоповнюючих 
стратегічних ресурсів підприємств. 

Стратегічні альянси в умовах глобалізації слід вважати найбільш перспективною формою 
інтеграції підприємств, що визначається високим рівнем гнучкості та адаптивності інтеграції, 
передумовами чого є такі притаманні альянсам специфічні особливості та характеристики. 
Стратегічний альянс є угодою про співробітництво між підприємствами, що прагнуть розширити 
рамки спільної діяльності поза межі звичайних торговельних операцій, але не мають можливості 
або вважають недоцільним обмеження власної господарської самостійності та автономії 
(укладання альянсу не передбачає здійснення операцій злиття-поглинання). Причинами відмови 
учасників від поглиблення корпоративної інтеграції слід вважати невідповідність рефлексивного 
сприйняття стейкхолдерами (власниками, персоналом та іншими зацікавленими учасниками 
суб’єктів альянсу) власних та групових інтересів щодо умов та обмежень, які будуть накладатися 
умовами угод про об’єднання в межах, наприклад, стратегічних союзів (базуються на 
встановленні довгострокових зв’язків, що передбачають тісну операційну взаємодію партнерів) 
або партнерських відносин контрактного типу (даний вид співробітництва існує обмежений час 
та використовується тільки для реалізації конкретних проектів, досягнення певних цілей тощо). 
Звичайні контрактні відносини, як правило, не припускають сталого розвитку такого роду 
зв’язків в довгостроковій перспективі, оскільки переважно ґрунтуються на коротко- або 
середньострокових, двосторонніх або багатосторонніх угодах. Крім того, учасниками 
стратегічного альянсу (на відміну від стратегічного союзу або контрактного партнерства) можуть 
виступати не тільки ланки одного ланцюжку створення та споживання нової вартості 
(постачальники і клієнти), але навіть і конкуренти. У межах стратегічних альянсів здійснюється 
спільна координація стратегічного планування та управлінського регулювання учасниками 
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спільної діяльності, що дозволяє їм досягти узгодженості при здійсненні довгострокових 
партнерських відносин із вигодою для кожного з суб’єктів КІО. 

Стратегічні альянси звичайно створюються на основі налагодження горизонтальної 
кооперації, а також між підприємствами, зайнятими в суміжних сферах діяльності на основі 
використання належних ним взаємодоповнюючих технологій, ноу-хау, практичного досвіду 
тощо. Альянс, зазвичай, не є самостійною юридичною особою, а його учасники (підприємства) 
можуть виступати суб’єктами безлічі інших стратегічних альянсів. Стратегічні альянси являють 
собою форму корпоративної інтеграції, структурно досить гнучку та рухливу, з великим 
ступенем свободи при ухваленні рішень щодо партнерської взаємодії, що дозволяє забезпечити 
більш чітку стратегічну спрямованість цільової орієнтації в спільній діяльності, а також досягти 
обмеження невизначеності у відносинах партнерів, створити сприятливі передумови для 
стабілізації ресурсного забезпечення, підтримки надійності та усталеності функціонування 
каналів розподілу продукції і послуг тощо. Отже, створення стратегічних альянсів тісно 
пов’язане з усвідомленням близькості та єдності інтересів учасників – при здійсненні 
релевантних змін у цих інтересах відбудеться або зміна конфігурації альянсу, або відповідні 
домовленості будуть розірвані. Таким чином, стратегічні альянси безумовно надають помітний 
вплив на ринкову конкуренцію: підприємства, що об’єдналися, направляють зусилля в більшій 
мірі проти спільних для них конкурентів, уникаючи тим самим загострення взаємного 
суперництва. 

У практиці утворення такого роду КІО звичайно виділяють такі різновиди стратегічних 
альянсів: альянси з корпоративною (акціонерною) участю у вже існуючих підприємствах; 
стратегічні альянси зі створенням нових підприємств; консорціуми для реалізації інвестиційних 
проектів; альянси зі слабкою кооперацією. З огляду на сфери діяльності, стратегічні альянси 
умовно можна розділити також на три види: альянси з реалізації проектів науково-дослідних та 
досвідно-конструкторських робіт (НДДКР); альянси з організації спільного виробництва; 
альянси з спільного освоєння нових ринків. Найбільшого поширення одержали альянси, 
створювані з метою співробітництва в сфері НДДКР (в даний час до цієї групи можна впевнено 
віднести більш половини всіх стратегічних союзів такого роду). Неодмінними умовами 
ефективного стратегічного альянсу є довгострокове планування, координація політики, що 
зміцнюють довіру партнерів, і прагнення до співробітництва вищого і середнього менеджменту 
підприємств-союзників. До складу вад та недоліків, притаманних стратегічним альянсам в 
контексті порівняльного розгляду різних організаційно-економічних форм корпоративної 
інтеграції, слід відзначити, що найбільш складним у механізмі управління альянсом є 
забезпечення ефективної координації спільної діяльності автономних та самостійних 
підприємств-учасників, незалежність яких при ухваленні локальних господарських рішень 
(потенційно неоптимальних в плані урахування інтересів стратегічного альянсу в цілому) 
визначає необхідність постійного пошуку нових способів та інструментів розв’язання 
суперечностей та протиріч між цілями та задачами, які постають перед стратегічним альянсом 
загалом та перед окремими його учасниками зокрема. 
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Окрім досліджених [2] форм організації корпоративної інтеграційної взаємодії 
підприємств в сучасних умовах господарювання широкого розповсюдження набувають більш 
«м’які» (визначаються відносно великим ступенем свободи дій учасників) форми, до складу яких 
можна віднести стратегічні альянси та структури мережного типу. Помітне поширення та 
збільшення розмаїття практик використання стратегічних альянсів у господарській активності 
корпоративного сектору економіки визначають неоднозначність існуючих серед науковців 
підходів до визначення економічної сутності та організаційно-правової природи даної форми 
корпоративної інтеграції, що наділяються таким змістовним наповненням: як засобу 
інституціоналізації відносин взаємодії підрядника з субпідрядником, який або визначається 
спрямованістю на збільшення обсягів виробництва, або упорядковує підґрунтя для координації 
окремих аспектів спільної діяльність декількох підприємств [3]; як корпоративного утворення, 
сформованого господарськими товариствами (учасниками) на комерційних засадах, тобто 
юридично оформленої господарської одиниці (товариства, частки в статутному капіталі якого 
розподіляються між зацікавленими засновниками), що здійснює власну економічну діяльність 
відокремлено окремо від учасників [4]; як правової форми безпосереднього здійснення 
корпоративної інтеграції, що дозволяє досягти сутнісного відокремлення та протиставлення 
операцій щодо дружнього злиття до спроб ворожого поглинання [1, с. 2]; як форми об’єднання 
декількох самостійних та автономних підприємств, що визначаються зацікавленістю та мають 
сприяти розвитку певного (звичайно, специфічного) виду економічної або виробничої 
діяльності, реалізації підприємницьких проектів на базі використання при цьому належних цим 
суб’єктам знань (інтелектуальних активів), матеріалів та інших ресурсів – на відміну від спроб 
самостійного здійснення ними виробництва (з прийняттям на себе ризиків та автономної 
реалізації заходів з посилення власної конкурентоспроможності), створення умов для злиття або 
приєднання компаній та ін. [1, с. 5]. З точки зору автора, упорядкування розглянутих вище 
аспектів складного за змістом феномену стратегічних альянсів доцільно здійснити в межах 
підходу щодо встановлення сутності даного явища як угоди про кооперацію двох або більшої 
кількості самостійних та автономних підприємств для досягнення заздалегідь визначених 
господарських цілей на засадах одержання синергії об’єднаних і взаємодоповнюючих 
стратегічних ресурсів підприємств. 

Стратегічні альянси в умовах глобалізації слід вважати найбільш перспективною формою 
інтеграції підприємств, що визначається високим рівнем гнучкості та адаптивності інтеграції, 
передумовами чого є такі притаманні альянсам специфічні особливості та характеристики. 
Стратегічний альянс є угодою про співробітництво між підприємствами, що прагнуть розширити 
рамки спільної діяльності поза межі звичайних торговельних операцій, але не мають можливості 
або вважають недоцільним обмеження власної господарської самостійності та автономії 
(укладання альянсу не передбачає здійснення операцій злиття-поглинання). Причинами відмови 
учасників від поглиблення корпоративної інтеграції слід вважати невідповідність рефлексивного 
сприйняття стейкхолдерами (власниками, персоналом та іншими зацікавленими учасниками 
суб’єктів альянсу) власних та групових інтересів щодо умов та обмежень, які будуть накладатися 
умовами угод про об’єднання в межах, наприклад, стратегічних союзів (базуються на 
встановленні довгострокових зв’язків, що передбачають тісну операційну взаємодію партнерів) 
або партнерських відносин контрактного типу (даний вид співробітництва існує обмежений час 
та використовується тільки для реалізації конкретних проектів, досягнення певних цілей тощо). 
Звичайні контрактні відносини, як правило, не припускають сталого розвитку такого роду 
зв’язків в довгостроковій перспективі, оскільки переважно ґрунтуються на коротко- або 
середньострокових, двосторонніх або багатосторонніх угодах. Крім того, учасниками 
стратегічного альянсу (на відміну від стратегічного союзу або контрактного партнерства) можуть 
виступати не тільки ланки одного ланцюжку створення та споживання нової вартості 
(постачальники і клієнти), але навіть і конкуренти. У межах стратегічних альянсів здійснюється 
спільна координація стратегічного планування та управлінського регулювання учасниками 
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спільної діяльності, що дозволяє їм досягти узгодженості при здійсненні довгострокових 
партнерських відносин із вигодою для кожного з суб’єктів КІО. 

Стратегічні альянси звичайно створюються на основі налагодження горизонтальної 
кооперації, а також між підприємствами, зайнятими в суміжних сферах діяльності на основі 
використання належних ним взаємодоповнюючих технологій, ноу-хау, практичного досвіду 
тощо. Альянс, зазвичай, не є самостійною юридичною особою, а його учасники (підприємства) 
можуть виступати суб’єктами безлічі інших стратегічних альянсів. Стратегічні альянси являють 
собою форму корпоративної інтеграції, структурно досить гнучку та рухливу, з великим 
ступенем свободи при ухваленні рішень щодо партнерської взаємодії, що дозволяє забезпечити 
більш чітку стратегічну спрямованість цільової орієнтації в спільній діяльності, а також досягти 
обмеження невизначеності у відносинах партнерів, створити сприятливі передумови для 
стабілізації ресурсного забезпечення, підтримки надійності та усталеності функціонування 
каналів розподілу продукції і послуг тощо. Отже, створення стратегічних альянсів тісно 
пов’язане з усвідомленням близькості та єдності інтересів учасників – при здійсненні 
релевантних змін у цих інтересах відбудеться або зміна конфігурації альянсу, або відповідні 
домовленості будуть розірвані. Таким чином, стратегічні альянси безумовно надають помітний 
вплив на ринкову конкуренцію: підприємства, що об’єдналися, направляють зусилля в більшій 
мірі проти спільних для них конкурентів, уникаючи тим самим загострення взаємного 
суперництва. 

У практиці утворення такого роду КІО звичайно виділяють такі різновиди стратегічних 
альянсів: альянси з корпоративною (акціонерною) участю у вже існуючих підприємствах; 
стратегічні альянси зі створенням нових підприємств; консорціуми для реалізації інвестиційних 
проектів; альянси зі слабкою кооперацією. З огляду на сфери діяльності, стратегічні альянси 
умовно можна розділити також на три види: альянси з реалізації проектів науково-дослідних та 
досвідно-конструкторських робіт (НДДКР); альянси з організації спільного виробництва; 
альянси з спільного освоєння нових ринків. Найбільшого поширення одержали альянси, 
створювані з метою співробітництва в сфері НДДКР (в даний час до цієї групи можна впевнено 
віднести більш половини всіх стратегічних союзів такого роду). Неодмінними умовами 
ефективного стратегічного альянсу є довгострокове планування, координація політики, що 
зміцнюють довіру партнерів, і прагнення до співробітництва вищого і середнього менеджменту 
підприємств-союзників. До складу вад та недоліків, притаманних стратегічним альянсам в 
контексті порівняльного розгляду різних організаційно-економічних форм корпоративної 
інтеграції, слід відзначити, що найбільш складним у механізмі управління альянсом є 
забезпечення ефективної координації спільної діяльності автономних та самостійних 
підприємств-учасників, незалежність яких при ухваленні локальних господарських рішень 
(потенційно неоптимальних в плані урахування інтересів стратегічного альянсу в цілому) 
визначає необхідність постійного пошуку нових способів та інструментів розв’язання 
суперечностей та протиріч між цілями та задачами, які постають перед стратегічним альянсом 
загалом та перед окремими його учасниками зокрема. 
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Секція 1. Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств 

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У 
ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ 

 
Г.І. Задорожко, к.е.н., доцент 

К.А. Пархоменко 
 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 
 

Багаторічні дослідження показують, що транспортна мережа міст і досі залишається 
неефективною та не забезпечує задоволення абсолютно всіх потреб користувачів транспортними 
послугами в умовах сьогоднішнього стрімкого зростання вимог до якості пропонованих 
транспортних послуг. Як бачимо, в сучасних умовах назріла гостра необхідність створення та 
впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в усіх без винятку містах України. 

Автоматизована система оплати проїзду в міському автомобільному транспорті 
загального користування призначена для спрощення контролю оплати та реєстрації проїзду на 
основі передових інформаційних технологій. Система автоматизації контролю пасажиропотоку 
та оплати проїзду покликана забезпечити можливість транспортному підприємству виконувати 
перевезення максимально ефективно. Враховуючи нагальну потребу для міської влади і для 
транспортних підприємств міст у створенні загальноміської автоматизованої системи оплати 
проїзду, в першу чергу, потрібно вирішити питання вибору базової технології для розбудови 
новітньої соціально спрямованої платіжної технології, яку в подальшому можна буде 
вдосконалювати. 

Автоматизована система оплати проїзду (далі АСОП) – система обліку пасажирів і 
обмеження безквиткового доступу в громадському транспорті.  

Автобус, який працює в рамках системи, має бути обладнаний турнікетом і валідатором 
для зчитування квитків. Увійти в автобус пасажири можуть тільки через турнікет в передній 
частині салону, а вийти – через будь-які двері, крім передньої. Турнікет перешкоджає проходу в 
салон без квитка і позбавляє від необхідності утримувати штат квиткових контролерів. Крім того, 
система дозволяє досить точно враховувати пасажиропотік.  

У разі впровадження АСОП на підприємствах міст України з’явиться можливість 
ефективно боротися з безквитковим проїздом і підробкою проїзних документів. Замість 
різноманітності пільгових проїзних документів (підробки яких важко розпізнати на місці) 
вводиться єдиний електронний квиток. Всі відомості про електронний квиток є в централізованій 
базі даних, тому кустарна підробка його виключена, а після закінчення терміну дії квиток 
автоматично перестає працювати. Необхідність отримання пільгового квитка покладається на 
самого пасажира. 

Впровадження АСОП дозволить точно враховувати число пільгових поїздок. Ці 
відомості використовуються для виставлення рахунків організаціям, які надають пільги на 
проїзд. 

З метою повної оцінки доцільності впровадження АСОП слід виділити й недоліки 
використання даних систем. 

Основним недоліком АСОП є уповільнення посадки пасажирів (особливо на 
завантажених зупинках). Це пов’язано з обмеженням входу тільки в передні двері, необхідністю 
проходити турнікет і покупкою квитків у водія. Малий простір перед турнікетом не дозволяє 
водієві почати рух, не чекаючи проходу пасажирів через турнікет. Довгі черги на посадку, 
особливо в погану погоду і години пік, дратують пасажирів. 

Збільшений час посадки призводить до загального збільшення часу поїздки. При цьому 
на деяких зупинках автобуси перекривають проїжджу частину, затримуючи інших учасників 
руху. 

Інваліди та пасажири з колясками не можуть перетнути турнікет і все одно входять через 
середні двері (там же зазвичай обладнується пандус для заїзду). Таким чином, порушується 
логіка «передніх дверей». 

Більшість водіїв не стежать за використанням турнікета пасажирами (відповідають і 
стежать тільки за валідатором), які перелазять через бруси турнікета або пірнають під них. 

Крім того, обслуговування АСОП вимагає значних додаткових витрат. 
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Попри перераховані недоліки, АСОП на практиці зарекомендувала себе як система, що 
сприяє значному підвищенню економічної ефективності роботи міського пасажирського 
транспорту. Таким чином, необхідність впровадження АСОП на підприємствах не викликає 
сумнівів. 

Можна виділити основні завдання, які можуть бути вирішені із застосуванням систем 
АСОП: 

– реєстрація та облік перевезених пасажирів в салоні транспортного засобу, в тому числі 
за видами проїзних документів і категоріям громадян, які мають право пільгового по оплаті 
проїзду; 

– ведення постійного обліку інформації про пасажиропотоки і їх структури за часом доби 
в розрізі транспортної одиниці, маршруту, сезону перевезень, її використання в задачах 
планування та управління територіальними транспортними замовленнями (планування 
маршрутної мережі, обсягів за маршрутними замовленнями, планів перевезень і поїзних 
розкладів, диспетчерське управління перевезеннями); 

– забезпечення повноти збору плати за проїзд з використанням всіх видів проїзних 
документів шляхом використання електронних пристроїв та обладнання, що виключає допуск до 
перевезення пасажирів, які не зареєстрували оплату проїзду; 

– ведення постійного обліку інформації про доходи від перевезень, їх структуру за 
видами проїзних документів, категоріям пасажирів і часу доби в розрізі транспортної одиниці, 
маршруту, маршрутної мережі території, сезону року; 

– планування та управління фінансовим забезпеченням територіального транспортного 
замовлення, використовуваного в розрахунках з операторами пасажирських транспортних 
послуг. 

Облік пасажиропотоку є досить важливим завданням для автотранспортних підприємств 
при оцінці їх економічної ефективності або при плануванні заходів зі збільшення привабливості 
послуг, що надаються, і рентабельності бізнесу. 

Багато автоперевізників покладаються на ручний підрахунок, вважаючи, що він 
забезпечує достатній обсяг достеменних даних, з яких можна отримати звіт. Однак негативна 
роль людського фактору в даному випадку вельми велика: люди роблять махінації, 
припускаються помилок; вони втомлюються і можуть працювати обмежений час. Використання 
автоматичної системи контролю проїзду та обліку пасажиропотоку сприяє вирішенню цих 
проблем. 
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Протягом останніх років наука, технології розвиваються досить активно, зокрема це 
стосується цифрових технологій. Тому в сучасному світі кожне підприємство намагається 
створити більш дешеву, надійну і якісну продукцію, використовуючи сучасні методи і матеріали. 
Використання адитивних технологій є підтвердженням того, як нові розробки і обладнання можуть 
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Багаторічні дослідження показують, що транспортна мережа міст і досі залишається 
неефективною та не забезпечує задоволення абсолютно всіх потреб користувачів транспортними 
послугами в умовах сьогоднішнього стрімкого зростання вимог до якості пропонованих 
транспортних послуг. Як бачимо, в сучасних умовах назріла гостра необхідність створення та 
впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в усіх без винятку містах України. 

Автоматизована система оплати проїзду в міському автомобільному транспорті 
загального користування призначена для спрощення контролю оплати та реєстрації проїзду на 
основі передових інформаційних технологій. Система автоматизації контролю пасажиропотоку 
та оплати проїзду покликана забезпечити можливість транспортному підприємству виконувати 
перевезення максимально ефективно. Враховуючи нагальну потребу для міської влади і для 
транспортних підприємств міст у створенні загальноміської автоматизованої системи оплати 
проїзду, в першу чергу, потрібно вирішити питання вибору базової технології для розбудови 
новітньої соціально спрямованої платіжної технології, яку в подальшому можна буде 
вдосконалювати. 

Автоматизована система оплати проїзду (далі АСОП) – система обліку пасажирів і 
обмеження безквиткового доступу в громадському транспорті.  

Автобус, який працює в рамках системи, має бути обладнаний турнікетом і валідатором 
для зчитування квитків. Увійти в автобус пасажири можуть тільки через турнікет в передній 
частині салону, а вийти – через будь-які двері, крім передньої. Турнікет перешкоджає проходу в 
салон без квитка і позбавляє від необхідності утримувати штат квиткових контролерів. Крім того, 
система дозволяє досить точно враховувати пасажиропотік.  

У разі впровадження АСОП на підприємствах міст України з’явиться можливість 
ефективно боротися з безквитковим проїздом і підробкою проїзних документів. Замість 
різноманітності пільгових проїзних документів (підробки яких важко розпізнати на місці) 
вводиться єдиний електронний квиток. Всі відомості про електронний квиток є в централізованій 
базі даних, тому кустарна підробка його виключена, а після закінчення терміну дії квиток 
автоматично перестає працювати. Необхідність отримання пільгового квитка покладається на 
самого пасажира. 

Впровадження АСОП дозволить точно враховувати число пільгових поїздок. Ці 
відомості використовуються для виставлення рахунків організаціям, які надають пільги на 
проїзд. 

З метою повної оцінки доцільності впровадження АСОП слід виділити й недоліки 
використання даних систем. 

Основним недоліком АСОП є уповільнення посадки пасажирів (особливо на 
завантажених зупинках). Це пов’язано з обмеженням входу тільки в передні двері, необхідністю 
проходити турнікет і покупкою квитків у водія. Малий простір перед турнікетом не дозволяє 
водієві почати рух, не чекаючи проходу пасажирів через турнікет. Довгі черги на посадку, 
особливо в погану погоду і години пік, дратують пасажирів. 

Збільшений час посадки призводить до загального збільшення часу поїздки. При цьому 
на деяких зупинках автобуси перекривають проїжджу частину, затримуючи інших учасників 
руху. 

Інваліди та пасажири з колясками не можуть перетнути турнікет і все одно входять через 
середні двері (там же зазвичай обладнується пандус для заїзду). Таким чином, порушується 
логіка «передніх дверей». 

Більшість водіїв не стежать за використанням турнікета пасажирами (відповідають і 
стежать тільки за валідатором), які перелазять через бруси турнікета або пірнають під них. 

Крім того, обслуговування АСОП вимагає значних додаткових витрат. 
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Попри перераховані недоліки, АСОП на практиці зарекомендувала себе як система, що 
сприяє значному підвищенню економічної ефективності роботи міського пасажирського 
транспорту. Таким чином, необхідність впровадження АСОП на підприємствах не викликає 
сумнівів. 

Можна виділити основні завдання, які можуть бути вирішені із застосуванням систем 
АСОП: 

– реєстрація та облік перевезених пасажирів в салоні транспортного засобу, в тому числі 
за видами проїзних документів і категоріям громадян, які мають право пільгового по оплаті 
проїзду; 

– ведення постійного обліку інформації про пасажиропотоки і їх структури за часом доби 
в розрізі транспортної одиниці, маршруту, сезону перевезень, її використання в задачах 
планування та управління територіальними транспортними замовленнями (планування 
маршрутної мережі, обсягів за маршрутними замовленнями, планів перевезень і поїзних 
розкладів, диспетчерське управління перевезеннями); 

– забезпечення повноти збору плати за проїзд з використанням всіх видів проїзних 
документів шляхом використання електронних пристроїв та обладнання, що виключає допуск до 
перевезення пасажирів, які не зареєстрували оплату проїзду; 

– ведення постійного обліку інформації про доходи від перевезень, їх структуру за 
видами проїзних документів, категоріям пасажирів і часу доби в розрізі транспортної одиниці, 
маршруту, маршрутної мережі території, сезону року; 

– планування та управління фінансовим забезпеченням територіального транспортного 
замовлення, використовуваного в розрахунках з операторами пасажирських транспортних 
послуг. 

Облік пасажиропотоку є досить важливим завданням для автотранспортних підприємств 
при оцінці їх економічної ефективності або при плануванні заходів зі збільшення привабливості 
послуг, що надаються, і рентабельності бізнесу. 

Багато автоперевізників покладаються на ручний підрахунок, вважаючи, що він 
забезпечує достатній обсяг достеменних даних, з яких можна отримати звіт. Однак негативна 
роль людського фактору в даному випадку вельми велика: люди роблять махінації, 
припускаються помилок; вони втомлюються і можуть працювати обмежений час. Використання 
автоматичної системи контролю проїзду та обліку пасажиропотоку сприяє вирішенню цих 
проблем. 
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Протягом останніх років наука, технології розвиваються досить активно, зокрема це 
стосується цифрових технологій. Тому в сучасному світі кожне підприємство намагається 
створити більш дешеву, надійну і якісну продукцію, використовуючи сучасні методи і матеріали. 
Використання адитивних технологій є підтвердженням того, як нові розробки і обладнання можуть 
суттєво покращити традиційне виробництво. На сьогоднішній день адитивні технології є одним з 
головних світових трендів нової промислової революції. Технології можуть збільшити в 
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середньому на 23% прибутковість виробництва окремої одиниці продукції і зменшити бар’єри для 
організації виробництва на 90% [1]. Щорічне зростання цього ринку, який насправді ще до кінця 
не сформований, коливається у межах 20-30% [2]. В зарубіжній практиці адитивні технології 
отримали широке застосування у різних галузях. США суттєво випереджає інші країни за часткою 
адитивного виробництва – 38%. За ними слідують Японія – 9,7%, Німеччина – 9,4%, Китай – 8,7% 
[3, с.24]. 

На підприємствах України на даний час спостерігається суттєве відставання у 
використанні адитивних технологій. Крім того, відставання України від держав, що лідирують у 
цій галузі, продовжує наростати, особливо якщо взяти до уваги скоординовані зусилля урядів, 
промисловості та академічних інститутів країн-лідерів, спрямовані на поширення адитивного 
виробництва в промисловості. Впровадження адитивних технологій неможливе без інвестицій у 
фундаментальні й прикладні дослідження. Досвід інших країн показує, що таке завдання не може 
бути вирішене без істотної участі уряду і продуманих фінансових стимулів.  

Адитивні технології дозволяють виробляти будь-який виріб пошарово на основі 3D-
моделі. Якщо при традиційному виробництві з певної заготовки відсікають усе зайве, 
деформують її, то у випадку використання адитивних технологій з певного витратного матеріалу 
вибудовується новий виріб. В залежності від технології об’єкт може вибудовуватися знизу-вверх 
або навпаки, отримувати різні властивості. 

Процес адитивного виробництва можна представити у вигляді наступної схеми (рис.1.). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Послідовність виготовлення виробу на основі адитивної технології 
 

Слід звернути увагу на розширення виробничих можливостей 3D-принтерів та 
диференціювання сировини. Перші адитивні системи працювали головним чином з полімерними 
матеріалами. Сьогодні 3D-принтери вже працюють з композитними порошками, металевими 
порошками і сплавами, гіпсом, керамікою, фотополімерами, піщаними сумішами. Через це 
використання адитивних технологій дозволяє виробляти деталі, які широко використовуються у 
різних галузях і сферах, а саме: будівництво, сільське господарство, машинобудування, 
суднобудування, космонавтика, медицина і фармакологія. Наприклад, адитивні технології в 
авіабудуванні допомагають створити більш високо економічний та легкий за вагою 
авіатранспорт при повному збереженні його аеродинамічних властивостей. 

На даний час більша частина виробництва з використанням адитивних технологій 
припадає на пластикові та полімерні вироби, в тому числі в Україні. Однак, особливу увагу слід 
звернути на селективне лазерне плавлення металевих порошків або SLM (Selective laser melting), 
бо ця технологія перевершує традиційні і дозволяє отримати унікальні за своїми 
характеристиками вироби з металу, які володіють також складною геометрією. Популярною 
сферою застосування 3D-технологій в Україні є ремонт і безпосередньо виробництво техніки. 
Однією з перших сфер бізнесу в Україні, де 3D-технології вже масово застосовуються, є 
стоматологія. Перспективним є застосування адитивних технологій в літакобудуванні, в 
оборонно-промисловому комплексі, в медицині. 

Слід також зазначити переваги використання адитивних технологій для промислових 
підприємств: 

1. Покращені властивості готової продукції. Завдяки пошаровій побудові, вироби 
володіють унікальним набором властивостей. Наприклад, вироби, виготовлені на 3D-принтері, 
що працює з металевими порошками, по своїм механічним властивостям, щільності, залишковій 
напрузі перевершують аналоги, отримані за допомогою лиття або механічної обробки. 

2. Суттєва економія на матеріалах і персоналі, мінімізація відходів. Адитивні технології 
використовують практично ту кількість матеріалу, яка потрібна для виробництва певного 
виробу, а організація процесу виробництва потребує меншої кількості виробничих працівників. 

3. Можливості виготовлення виробів складної форми і геометрії. Обладнання для 
адитивних технологій дозволяє виробляти предмети, які неможливо отримати іншим способом. 
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Наприклад, деталь всередині деталі. 
4. Скорочення часу на проектування і виготовлення виробу. 
5. Мобільність виробництва і прискорення обміну даними. Оскільки в основі адитивних 

технологій лежить комп’ютерна модель майбутнього виробу, то її можна передати досить 
швидко в інший кінець світу і розпочати виробництво. 

6. Екологічність виробництва, що не забруднює навколишнє середовище. 
Серед проблем використання адитивних технологій в Україні слід зазначити наступні: 

по-перше, це достатньо високі ціни на обладнання і матеріали; по-друге, нестача 
висококваліфікованого персоналу у сфері 3D-друку; по-третє недостатній рівень державної 
підтримки. 

Отже, в сучасному світі вітчизняним підприємствам необхідно швидко орієнтуватися в 
динамічному зовнішньому середовищі, щоб зберегти або підвищити свою конкурентоздатність. 
Тому керівникам підприємств слід проводити інноваційну політику, а також удосконалювати 
процеси виробництва. Саме адитивні технології є запорукою розвитку українських підприємств 
в сучасних умовах господарювання з урахуванням світових тенденцій розвитку цього ринку. 
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Від того, наскільки уміло промислова корпорація зможе привести усі свої структури в 
стійкий стан в певний момент часу з мінімальними втратами для ефективності проведення 
інтеграційної реструктуризації (ІР) і почати процес перетворень за критерієм отримання 
максимального ефекту в довгостроковій перспективі, залежить її конкурентоспроможність. 
Оцінити ефективність того або іншого проекту перетворень можливо лише за наявності 
економіко-математичної моделі (ЕММ) цього процесу. Складність і нестандартність створення 
ЕММ процесу перетворень ІР полягає в організаційно-технологічному, виробничо-збутовому і 
економічному стані ІР. Сучасні умови функціонування ІР вимагають розробки основних 
принципів (чи правив), на яких повинна базуватися побудова ЕММ. Розгляд процесу 
інтеграційної реструктуризації дозволяє виділити різні її напрями, основними з яких є [1, с.11-
12]: 1) виробнича; 2) технологічна; 3) організаційна; 4) фінансово-економічна. 

Первинним етапом інтеграційної реструктуризації є формування цілей функціонування 
для різних періодів планування: стратегічного, тактичного і оперативного. Це можливо лише за 
наявності на підприємстві системи маркетингу, що формує повну сукупність інформації про 
ринки споживачів, постачальників і конкурентів. 

Метою інтеграційної реструктуризації є підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Необхідно враховувати, які об’єктивні і суб’єктивні передумови; яка стратегія 
менеджменту, які цілі, яка готовність менеджменту, структури, персоналу, наскільки правильно 
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середньому на 23% прибутковість виробництва окремої одиниці продукції і зменшити бар’єри для 
організації виробництва на 90% [1]. Щорічне зростання цього ринку, який насправді ще до кінця 
не сформований, коливається у межах 20-30% [2]. В зарубіжній практиці адитивні технології 
отримали широке застосування у різних галузях. США суттєво випереджає інші країни за часткою 
адитивного виробництва – 38%. За ними слідують Японія – 9,7%, Німеччина – 9,4%, Китай – 8,7% 
[3, с.24]. 

На підприємствах України на даний час спостерігається суттєве відставання у 
використанні адитивних технологій. Крім того, відставання України від держав, що лідирують у 
цій галузі, продовжує наростати, особливо якщо взяти до уваги скоординовані зусилля урядів, 
промисловості та академічних інститутів країн-лідерів, спрямовані на поширення адитивного 
виробництва в промисловості. Впровадження адитивних технологій неможливе без інвестицій у 
фундаментальні й прикладні дослідження. Досвід інших країн показує, що таке завдання не може 
бути вирішене без істотної участі уряду і продуманих фінансових стимулів.  

Адитивні технології дозволяють виробляти будь-який виріб пошарово на основі 3D-
моделі. Якщо при традиційному виробництві з певної заготовки відсікають усе зайве, 
деформують її, то у випадку використання адитивних технологій з певного витратного матеріалу 
вибудовується новий виріб. В залежності від технології об’єкт може вибудовуватися знизу-вверх 
або навпаки, отримувати різні властивості. 

Процес адитивного виробництва можна представити у вигляді наступної схеми (рис.1.). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Послідовність виготовлення виробу на основі адитивної технології 
 

Слід звернути увагу на розширення виробничих можливостей 3D-принтерів та 
диференціювання сировини. Перші адитивні системи працювали головним чином з полімерними 
матеріалами. Сьогодні 3D-принтери вже працюють з композитними порошками, металевими 
порошками і сплавами, гіпсом, керамікою, фотополімерами, піщаними сумішами. Через це 
використання адитивних технологій дозволяє виробляти деталі, які широко використовуються у 
різних галузях і сферах, а саме: будівництво, сільське господарство, машинобудування, 
суднобудування, космонавтика, медицина і фармакологія. Наприклад, адитивні технології в 
авіабудуванні допомагають створити більш високо економічний та легкий за вагою 
авіатранспорт при повному збереженні його аеродинамічних властивостей. 

На даний час більша частина виробництва з використанням адитивних технологій 
припадає на пластикові та полімерні вироби, в тому числі в Україні. Однак, особливу увагу слід 
звернути на селективне лазерне плавлення металевих порошків або SLM (Selective laser melting), 
бо ця технологія перевершує традиційні і дозволяє отримати унікальні за своїми 
характеристиками вироби з металу, які володіють також складною геометрією. Популярною 
сферою застосування 3D-технологій в Україні є ремонт і безпосередньо виробництво техніки. 
Однією з перших сфер бізнесу в Україні, де 3D-технології вже масово застосовуються, є 
стоматологія. Перспективним є застосування адитивних технологій в літакобудуванні, в 
оборонно-промисловому комплексі, в медицині. 

Слід також зазначити переваги використання адитивних технологій для промислових 
підприємств: 

1. Покращені властивості готової продукції. Завдяки пошаровій побудові, вироби 
володіють унікальним набором властивостей. Наприклад, вироби, виготовлені на 3D-принтері, 
що працює з металевими порошками, по своїм механічним властивостям, щільності, залишковій 
напрузі перевершують аналоги, отримані за допомогою лиття або механічної обробки. 

2. Суттєва економія на матеріалах і персоналі, мінімізація відходів. Адитивні технології 
використовують практично ту кількість матеріалу, яка потрібна для виробництва певного 
виробу, а організація процесу виробництва потребує меншої кількості виробничих працівників. 

3. Можливості виготовлення виробів складної форми і геометрії. Обладнання для 
адитивних технологій дозволяє виробляти предмети, які неможливо отримати іншим способом. 
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Наприклад, деталь всередині деталі. 
4. Скорочення часу на проектування і виготовлення виробу. 
5. Мобільність виробництва і прискорення обміну даними. Оскільки в основі адитивних 

технологій лежить комп’ютерна модель майбутнього виробу, то її можна передати досить 
швидко в інший кінець світу і розпочати виробництво. 

6. Екологічність виробництва, що не забруднює навколишнє середовище. 
Серед проблем використання адитивних технологій в Україні слід зазначити наступні: 

по-перше, це достатньо високі ціни на обладнання і матеріали; по-друге, нестача 
висококваліфікованого персоналу у сфері 3D-друку; по-третє недостатній рівень державної 
підтримки. 

Отже, в сучасному світі вітчизняним підприємствам необхідно швидко орієнтуватися в 
динамічному зовнішньому середовищі, щоб зберегти або підвищити свою конкурентоздатність. 
Тому керівникам підприємств слід проводити інноваційну політику, а також удосконалювати 
процеси виробництва. Саме адитивні технології є запорукою розвитку українських підприємств 
в сучасних умовах господарювання з урахуванням світових тенденцій розвитку цього ринку. 
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Від того, наскільки уміло промислова корпорація зможе привести усі свої структури в 
стійкий стан в певний момент часу з мінімальними втратами для ефективності проведення 
інтеграційної реструктуризації (ІР) і почати процес перетворень за критерієм отримання 
максимального ефекту в довгостроковій перспективі, залежить її конкурентоспроможність. 
Оцінити ефективність того або іншого проекту перетворень можливо лише за наявності 
економіко-математичної моделі (ЕММ) цього процесу. Складність і нестандартність створення 
ЕММ процесу перетворень ІР полягає в організаційно-технологічному, виробничо-збутовому і 
економічному стані ІР. Сучасні умови функціонування ІР вимагають розробки основних 
принципів (чи правив), на яких повинна базуватися побудова ЕММ. Розгляд процесу 
інтеграційної реструктуризації дозволяє виділити різні її напрями, основними з яких є [1, с.11-
12]: 1) виробнича; 2) технологічна; 3) організаційна; 4) фінансово-економічна. 

Первинним етапом інтеграційної реструктуризації є формування цілей функціонування 
для різних періодів планування: стратегічного, тактичного і оперативного. Це можливо лише за 
наявності на підприємстві системи маркетингу, що формує повну сукупність інформації про 
ринки споживачів, постачальників і конкурентів. 

Метою інтеграційної реструктуризації є підвищення ефективності діяльності 
підприємства. Необхідно враховувати, які об’єктивні і суб’єктивні передумови; яка стратегія 
менеджменту, які цілі, яка готовність менеджменту, структури, персоналу, наскільки правильно 



10

Секція 1. Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств 

 

обрані «інструменти» тощо. Передумови проведення інтеграційної реструктуризації такі: 
– незадоволення поточним станом справ (це найважливіша умова, необхідна, але не 

достатня); 
– група чинників, що визначають набір умов, без виконання яких реструктуризацію 

починати не можна. 
Спробуємо дати попереднє визначення реструктуризації. Зміст здійснення ІР полягає в її 

системному перетворенні і наданні нею таких якостей, які дозволили б реалізувати прийняту 
стратегію і досягти мети з мінімальним використанням ресурсів і часу і з мінімальним ризиком. 
Це означає, що прийнята стратегія є новою по відношенню до старої структури, тобто настільки 
новою, що в умовах старої структури вона не може бути реалізована. Таким чином, 
реструктуризація, якщо її мета – підвищення ефективності діяльності, це по суті інновація. 
Інноваційними можуть бути стратегія, цілі, «інструменти» реструктуризації, продукція, способи 
управління. 

Цілі інтеграційної реструктуризації в найближчому розгляді стають не такими 
очевидними. Це, наприклад, можуть бути прибуток, питомий прибуток, похідна від прибутку, 
соціальні програми, безпека співробітників, капіталізація підприємства, ринкова ціна тощо. З 
урахуванням уточнень виділимо необхідні і достатні умови успішної реструктуризації [2, c. 124-
126]. 

1. Необхідна умова визначається неможливістю реалізації колишньої стратегії. 
2. Достатні умови визначають можливості виявити основні закономірності системи 

управління; до них відноситься уміння провести аналіз, розкрити об’єктивні проблеми або 
резерви ефективності, а також володіння відповідними інструментами моделювання, 
алгоритмування фрагментів і процесів в цілому, тобто уміння забезпечити оптимальний рівень 
абстракції при моделюванні. 

Таким чином, створювана система повинна мати інструменти моделювання процесів, 
виявлення проблем, «обкатки» їх на моделях. В результаті система управління повинна 
дозволяти проводити комплексне (системне) моделювання ситуацій з максимальним 
наближенням до реальних умов. 

3. Логістико-орієнтоване управління підприємством, при якому процесом планування, 
контролю, регулювання матеріальних і інформаційних потоків приділяється основна увага. 

Потоки прямують від першоджерела (постачальника, виробника) початкового (для 
підприємства) сировини (компонентів, комплектуючих, матеріалів, послуг, грошей тощо) до 
кінцевого споживача (замовника) продукції. Логістико-орієнтоване управління – наскрізне (від 
«початкової» до «кінцевої» точки) управління, що дозволяє добитися максимальних ефектів за 
рахунок можливості бачити усі «наскрізні» залежності процесів і етапів і виявляти і 
реалізовувати резерви. За рахунок управління усім ланцюжком досягається поліпшення її якості 
[3]. Відповідно до цієї умови пропонується розглянути і вибрати структуру ІР, вона має бути 
такою, щоб уся робота була сконцентрована на конкретній продукції і конкретному кінцевому 
споживачі. 

4. Можливість правильно визначити необхідність змін. Зміни характеризуються 
різноманіттям змінних - від ефективності вироблених витрат до диференціації діапазону 
продукції, включаючи її змінні якості, відношення підприємства до ризику і тому подібне. Крім 
того, при створенні умов необхідних змін слід враховувати, що система повинна оперативно 
реагувати не лише на зміни, що відбуваються у внутрішній і зовнішній інфраструктурі, але і на 
тенденції, що намічаються, виникають в результаті дії інших різних відомих чинників. 

5. Здатність розробки стратегії. В процесі створення системи стратегічного управління 
необхідно враховувати також, що усі комбінації, закладені в роботу експертній системі по вибору 
стратегії, повинні забезпечувати підвищення конкурентоспроможності підприємства. Таким 
чином, необхідність змін повинна викликати моделювання стратегій, які свідомо призводять до 
кращих результатів виробничо-економічної діяльності підприємства. 

6. Здатність використовувати надійні ЕММ в процесі вибору стратегії і її оцінки по 
відношенню до інших методів. Багато стратегічних моделей засновано на методах дослідження 
операцій. Системи стратегічного аналізу і стратегічного управління в умовах сильної 
конкуренції повинні містити елементи новизни порівняно з традиційними методами. 

7. Здатність реалізації вибраної стратегії [4, c. 146]. Реалізація цієї умови вимагає 
розробки чітко структурованої системи стратегічного управління і планування, що передбачає 
можливість аналізу різних варіантів в динаміці. 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного 
розвитку промислових підприємств» 

 

 

8. Сприйняття ризиків, уміння їх оцінювати, сумісність проектів з можливими ризиками 
для підприємства; наявність необхідного «запасу міцності». 
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Логістичний підхід до побудови взаємовідносин суб’єктів логістичної діяльності 
дозволяє отримати значимий для них економічний ефект за рахунок емерджентних властивостей 
інтегрованої інфраструктури. 

Розвиток логістичної інфраструктури є важливим чинником не лише інтеграції України 
у світовий економічний простір, але й інтеграції соціально-економічного простору самої нашої 
держави. В даний час існує висока потреба у формуванні ефективної логістичної системи 
управління взаємодіями на макрорівні, ефективного регулювання їх логістичних потоків. Отже 
актуальною є розробка теоретико-методичних положень щодо вдосконалення процесу 
забезпечення функціонування логістичної інфраструктури країни, що дозволить системно 
підійти до вирішення питання підвищення якості логістичного сервісу, його надійності та 
своєчасності, при зниженні логістичних витрат усієї системи. 

Дослідженнями проблем розвитку логістики займалися багато закордонних й 
вітчизняних вчених. Серед них можна виділити А.Канке і І. Кошеву [1], Є. Крикавського, Г. 
Просветова [2], Т. Родкиной, Дж. Сток і Д. Ламберт [3], О. Тридіда і К.Танькова, Уотерса, А. 
Харрісон, Н. Чухрай і О. Гірну та інших. 

При цьому мало дослідженими залишаються зміст складно організованих компонент 
логістичної системи, її структура, взаємозв’язок способу організації компонент із загальною 
стратегією, підходи до формування конкурентоспроможної логістичної стратегії саме 
розвиваючихся країн. Таким чином, розробка теоретичних, методичних та прикладних питань 
щодо формування ефективної логістичної системи виробничих підприємств і визначило 
актуальність даного дослідження. 

 Логістична система є складною, структурованою, адаптивною економічною системою, 
до складу якої входять підсистеми, які взаємопов’язані в єдиному процесі оптимального 
управління потоковими процесами підприємства. 

Найважливішими якостями логістичної системи є: оптимальність, адаптивність, 
складність, ієрархічність, цілісність, структурованість, саморегуляція, динамізм, керованість, 
стійкість тощо. 

Відмінними ознаками логістичної системи є: наявність динамічної складової, тобто 
сукупності керованих потокових процесів; системна цілісність; інфраструктурність організації 
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обрані «інструменти» тощо. Передумови проведення інтеграційної реструктуризації такі: 
– незадоволення поточним станом справ (це найважливіша умова, необхідна, але не 

достатня); 
– група чинників, що визначають набір умов, без виконання яких реструктуризацію 

починати не можна. 
Спробуємо дати попереднє визначення реструктуризації. Зміст здійснення ІР полягає в її 

системному перетворенні і наданні нею таких якостей, які дозволили б реалізувати прийняту 
стратегію і досягти мети з мінімальним використанням ресурсів і часу і з мінімальним ризиком. 
Це означає, що прийнята стратегія є новою по відношенню до старої структури, тобто настільки 
новою, що в умовах старої структури вона не може бути реалізована. Таким чином, 
реструктуризація, якщо її мета – підвищення ефективності діяльності, це по суті інновація. 
Інноваційними можуть бути стратегія, цілі, «інструменти» реструктуризації, продукція, способи 
управління. 

Цілі інтеграційної реструктуризації в найближчому розгляді стають не такими 
очевидними. Це, наприклад, можуть бути прибуток, питомий прибуток, похідна від прибутку, 
соціальні програми, безпека співробітників, капіталізація підприємства, ринкова ціна тощо. З 
урахуванням уточнень виділимо необхідні і достатні умови успішної реструктуризації [2, c. 124-
126]. 

1. Необхідна умова визначається неможливістю реалізації колишньої стратегії. 
2. Достатні умови визначають можливості виявити основні закономірності системи 

управління; до них відноситься уміння провести аналіз, розкрити об’єктивні проблеми або 
резерви ефективності, а також володіння відповідними інструментами моделювання, 
алгоритмування фрагментів і процесів в цілому, тобто уміння забезпечити оптимальний рівень 
абстракції при моделюванні. 

Таким чином, створювана система повинна мати інструменти моделювання процесів, 
виявлення проблем, «обкатки» їх на моделях. В результаті система управління повинна 
дозволяти проводити комплексне (системне) моделювання ситуацій з максимальним 
наближенням до реальних умов. 

3. Логістико-орієнтоване управління підприємством, при якому процесом планування, 
контролю, регулювання матеріальних і інформаційних потоків приділяється основна увага. 

Потоки прямують від першоджерела (постачальника, виробника) початкового (для 
підприємства) сировини (компонентів, комплектуючих, матеріалів, послуг, грошей тощо) до 
кінцевого споживача (замовника) продукції. Логістико-орієнтоване управління – наскрізне (від 
«початкової» до «кінцевої» точки) управління, що дозволяє добитися максимальних ефектів за 
рахунок можливості бачити усі «наскрізні» залежності процесів і етапів і виявляти і 
реалізовувати резерви. За рахунок управління усім ланцюжком досягається поліпшення її якості 
[3]. Відповідно до цієї умови пропонується розглянути і вибрати структуру ІР, вона має бути 
такою, щоб уся робота була сконцентрована на конкретній продукції і конкретному кінцевому 
споживачі. 

4. Можливість правильно визначити необхідність змін. Зміни характеризуються 
різноманіттям змінних - від ефективності вироблених витрат до диференціації діапазону 
продукції, включаючи її змінні якості, відношення підприємства до ризику і тому подібне. Крім 
того, при створенні умов необхідних змін слід враховувати, що система повинна оперативно 
реагувати не лише на зміни, що відбуваються у внутрішній і зовнішній інфраструктурі, але і на 
тенденції, що намічаються, виникають в результаті дії інших різних відомих чинників. 

5. Здатність розробки стратегії. В процесі створення системи стратегічного управління 
необхідно враховувати також, що усі комбінації, закладені в роботу експертній системі по вибору 
стратегії, повинні забезпечувати підвищення конкурентоспроможності підприємства. Таким 
чином, необхідність змін повинна викликати моделювання стратегій, які свідомо призводять до 
кращих результатів виробничо-економічної діяльності підприємства. 

6. Здатність використовувати надійні ЕММ в процесі вибору стратегії і її оцінки по 
відношенню до інших методів. Багато стратегічних моделей засновано на методах дослідження 
операцій. Системи стратегічного аналізу і стратегічного управління в умовах сильної 
конкуренції повинні містити елементи новизни порівняно з традиційними методами. 

7. Здатність реалізації вибраної стратегії [4, c. 146]. Реалізація цієї умови вимагає 
розробки чітко структурованої системи стратегічного управління і планування, що передбачає 
можливість аналізу різних варіантів в динаміці. 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного 
розвитку промислових підприємств» 

 

 

8. Сприйняття ризиків, уміння їх оцінювати, сумісність проектів з можливими ризиками 
для підприємства; наявність необхідного «запасу міцності». 
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Логістичний підхід до побудови взаємовідносин суб’єктів логістичної діяльності 
дозволяє отримати значимий для них економічний ефект за рахунок емерджентних властивостей 
інтегрованої інфраструктури. 

Розвиток логістичної інфраструктури є важливим чинником не лише інтеграції України 
у світовий економічний простір, але й інтеграції соціально-економічного простору самої нашої 
держави. В даний час існує висока потреба у формуванні ефективної логістичної системи 
управління взаємодіями на макрорівні, ефективного регулювання їх логістичних потоків. Отже 
актуальною є розробка теоретико-методичних положень щодо вдосконалення процесу 
забезпечення функціонування логістичної інфраструктури країни, що дозволить системно 
підійти до вирішення питання підвищення якості логістичного сервісу, його надійності та 
своєчасності, при зниженні логістичних витрат усієї системи. 

Дослідженнями проблем розвитку логістики займалися багато закордонних й 
вітчизняних вчених. Серед них можна виділити А.Канке і І. Кошеву [1], Є. Крикавського, Г. 
Просветова [2], Т. Родкиной, Дж. Сток і Д. Ламберт [3], О. Тридіда і К.Танькова, Уотерса, А. 
Харрісон, Н. Чухрай і О. Гірну та інших. 

При цьому мало дослідженими залишаються зміст складно організованих компонент 
логістичної системи, її структура, взаємозв’язок способу організації компонент із загальною 
стратегією, підходи до формування конкурентоспроможної логістичної стратегії саме 
розвиваючихся країн. Таким чином, розробка теоретичних, методичних та прикладних питань 
щодо формування ефективної логістичної системи виробничих підприємств і визначило 
актуальність даного дослідження. 

 Логістична система є складною, структурованою, адаптивною економічною системою, 
до складу якої входять підсистеми, які взаємопов’язані в єдиному процесі оптимального 
управління потоковими процесами підприємства. 

Найважливішими якостями логістичної системи є: оптимальність, адаптивність, 
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виконаної закупівельної, виробничої, транспортної та збутової діяльності, розмір прибутку і та 
ін. 

Рівень розвитку логістики різниться у країнах світу. Логістика є технологічною, 
наукоємною сферою діяльності підприємств. Тому, зрозумілим є той факт, що найбільш 
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оцінка логістичної діяльності представлена індексом Світового банку – LPI. Порівняння 
складових індексу LPI України, у порівнянні із країнами-сусідами представлено на рис. 1. 

Даний рейтинг логістичної галузі складається кожні 2 роки, оцінює результативність 
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на основні напрямки перетворень у сфері логістики. 

 

  

  
 

Рис. 1. Динаміка логістичних можливостей України за 2014-2018 рр., згідно показника 
ефективності логістики [4] 

 
Індекс ефективності логістики (LPI) включає шість компонентів: митниця; 

інфраструктура; міжнародне перевезення; якість логістичних послуг; відстеження і контроль; 
своєчасність. Період 2010-2014 рр. характеризує логістику в Україні як таку, що значно 
покращила свої показники (у рейтингу 61 позиція замість 102). Складні трансформаційні зміни 
України у період 2014-2018 рр. позначились спадом розвитку логістики на 5 позицій (66 місце у 
2018 р.). Погіршилися показники роботи митниці (−20 позицій), інфраструктури (−48 позицій), 
міжнародних морських перевезень (втрата 1 позиції). Проте підвищилась якість логістичних 
послуг (+11 позицій).  
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то тут, звичайно, є своя специфіка. Відповідно актуалізується проблематика досліджень 
впровадження інновацій у логістичну інфраструктуру. 
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Структура та територіальні особливості організації господарських зв’язків визначають 
можливості розвитку бізнесу в регіоні, а так само на міжрегіональному рівні. Проблема 
недоінвестування української економіки поглиблюється регіональними диспропорціями 
розміщення інвестиційних ресурсів. Головною причиною такої ситуації є несформованість 
інвестиційного потенціалу регіонів України, його неналежне використання та відсутність дієвої 
регіональної політики нарощування. Відтак у контексті проведення адміністративно-
територіальної реформи в Україні особливого значення набувають питання вдосконалення 
механізмів формування інвестиційного потенціалу та його реалізації на регіональному рівні. 
Така інвестиційна політика має гармонійно поєднувати інтереси інвесторів і кожної 
територіальної громади щодо ефективного використання інвестиційних ресурсів, упровадження 
новітніх технологій і забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку регіонів.  

До сучасних досліджень, які відзначаються подальшими розробленнями проблем теорії, 
методології і практики формування інвестиційного потенціалу регіону та інвестиційної 
діяльності, належать праці М.П. Войнаренка [1], П.І. Мірошніченко [2], Б.В. Буркинського [3], 
І. Парасюк [4], В.М. Осипова [5] та ін. Проте, віддаючи належне досягнутим результатам, можна 
виділити низку недостатньо опрацьованих питань формування, використання та розвитку 
інвестиційного потенціалу регіону як стратегічного фактора розвитку виробничих підприємств. 

Інвестиційна привабливість об’єкта інвестування безвідносно якого-небудь конкретного 
суб’єкта інвестиційної діяльності відображає можливість реалізації найбільш типових мотивацій 
інвестування в ринковій економіці й може бути представлена сукупністю показників, які 
відображують стан інвестиційного об’єкта за цілим рядом напрямків і рівнів.  

В економічній літературі існують різні підходи до визначення інвестиційної 
привабливості або інвестиційного клімату держави як сукупності політичних, правових, 
економічних і соціальних умов, що забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних і 
закордонних інвесторів. У найбільш загальному вигляді систему визначальних факторів можна 
представити таким чином [6]: 

1) політико-правове середовище, що характеризується політичною стабільністю 
суспільства, наявністю і стабільністю нормативної бази, загальна концепція розвитку держави; 

2) економічне середовище характеризується стабільністю національної валюти, темпами 
росту інфляції, режимом оподатковування і валютного регулювання, станом фондового ринку і 
фінансово-кредитної системи, ємністю і платоспроможністю внутрішнього ринку; 

3) ресурси та інфраструктура, соціально-культурне середовище, екологія. 
Міжнародна практика вибору держави-реципієнта крім оцінки загального інвестиційного 

клімату базується також на урахуванні специфічних особливостей самого проекту, ступені 
розвитку даної держави. Так, при реалізації міжнародних проектів, пов’язаних із виконанням 
масштабних будівельних робіт, здійснюваних при сприянні Всесвітнього банку, фактори, котрі 
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Така інвестиційна політика має гармонійно поєднувати інтереси інвесторів і кожної 
територіальної громади щодо ефективного використання інвестиційних ресурсів, упровадження 
новітніх технологій і забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку регіонів.  
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впливають на прийняття рішень, систематизуються за категоріями країн, що розвиваються, країн 
середнього рівня розвитку, розвинених країн [6]. 

У виборі галузевих напрямів інвестування, зокрема, Всесвітній банк, як критеріями для 
прийняття інвестиційних рішень, керується такими групами факторів, як [7]: 

1) ринкові – розмір ринку, темп зростання його потенціалу, циклічність попиту, 
еластичність цін, темпи росту ринку; 

2) конкуренції – наявність рівних конкурентів, інтенсивність конкуренції, ступінь 
спеціалізації конкурентів, наявність товарів-замінників; 

3) бар’єри входження в галузь – досліджує капіталоємкість галузі, доступ до сировинних 
ресурсів, захищеність із боку держави, соціальні проблеми галузі, що можуть спричинити 
негативний вплив на входження в галузь; 

4) бар’єри виходу підприємства з галузі – дозволяє проаналізувати існуючі обмеження 
державного і соціального порядку, що перешкоджають виходу з галузі, спеціалізацію активів і 
можливість їх перепрофілювання і використання за іншим призначенням; 

5) взаємовідносини з постачальниками – характеризуються наявністю місцевих 
постачальників, матеріалів-замінників, інтенсивністю конкуренції серед постачальників, 
можливістю формування стратегічних союзів та інших взаємовідносин з постачальниками 
сировини і матеріалів; 

6) технологічні фактори – враховують рівень технічних нововведень у галузі, складність 
продукції і виробництва, патентно-ліцензійну ситуацію в галузі, капіталоємність і наукоємність 
продукції; 

7) соціальні фактори – до яких належать демографічні процеси, ступінь охоплення 
робітників профспілками і вплив громадських організацій, виробничі відношення робітників із 
керівництвом. 

Аналізуючи галузеву привабливість України за наведеними групами факторів, можна 
зробити висновок, що в даний час найбільш інтенсивні інвестиційні процеси мають 
спостерігатись у високорентабельних сферах, що не потребують значних вкладень капіталу при 
забезпеченні його швидкої віддачі. Це, насамперед, сфера внутрішньої торгівлі, переробка 
сільськогосподарської продукції, легка промисловість. 

Інвестиційна привабливість регіону оцінюється такими факторами, як [2]: 
1. рівень економічного розвитку регіону – характеризується такими показниками, як 

питома вага регіону у валовому внутрішньому продукті, обсяг виробництва на душу населення, 
середній рівень заробітної плати робітників, обсяг і динаміка капітальних вкладень у регіоні на 
душу населення, число підприємств, питома вага збиткових підприємств; 

2. рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону – оцінюється кількістю 
підрядних будівельних компаній, обсягом місцевого виробництва основних будівельних 
матеріалів, виробництвом енергетичних ресурсів на душу населення, шляхи сполучення; 

3. демографічна характеристика – визначається як питома вага населення регіону в 
загальній чисельності мешканців України, співвідношення міського і сільського населення, 
питома вага працеспроможнього населення, рівень кваліфікації робітників регіону; 

4. структура ризиків характеризуються: екологічними, кримінальними та особливими 
ризиками, які притаманні регіону. 

Найбільш важливою категорією, пов’язаною з інвестиційним потенціалом, є інвестиційна 
привабливість території. Категорії інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості є 
принципово різними. Інвестиційний потенціал є інтегральним показником можливості та 
готовності ініціатора інвестицій (суб’єкта дослідження) до здійснення інвестицій. Інвестиційна 
привабливість – це інтегральний показник доцільності інвестування економічних агентів у об’єкт 
інвестування (об’єкт дослідження). 

За методологічну основу виявлення співвідношення між цими категоріями необхідно 
розглядати позиції регіону в інвестиційному процесі. Регіон може відігравати роль як ініціатора, 
так і об’єкта інвестиційних надходжень (рис.1). Запропонована градація відношень сприятиме 
визначенню відмінностей і тотожностей між цими категоріями, розумінню сфер їх використання 
та надасть підходам до їх оцінки більшої обґрунтованості. 
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Рис. 1 Співвідношення між категоріями «інвестиційний потенціал»  
та «інвестиційна привабливість» на рівні регіону (Джерело: складено авторами) 
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виступає як сукупність певних суб’єктів інвестиційної діяльності, а з іншого – розглядається як 
об’єкт інвестування. У першому випадку регіон відтворює власні інвестиційні ресурси й 
розміщує їх на території даного регіону та за його межами, зокрема на території інших регіонів 
України або іноземних держав. У другому випадку регіон може розглядатися як об’єкт 
інвестування, до якого надходять інвестиційні ресурси, відтворені в самому регіоні або з інших 
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робітників профспілками і вплив громадських організацій, виробничі відношення робітників із 
керівництвом. 

Аналізуючи галузеву привабливість України за наведеними групами факторів, можна 
зробити висновок, що в даний час найбільш інтенсивні інвестиційні процеси мають 
спостерігатись у високорентабельних сферах, що не потребують значних вкладень капіталу при 
забезпеченні його швидкої віддачі. Це, насамперед, сфера внутрішньої торгівлі, переробка 
сільськогосподарської продукції, легка промисловість. 

Інвестиційна привабливість регіону оцінюється такими факторами, як [2]: 
1. рівень економічного розвитку регіону – характеризується такими показниками, як 

питома вага регіону у валовому внутрішньому продукті, обсяг виробництва на душу населення, 
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3. демографічна характеристика – визначається як питома вага населення регіону в 
загальній чисельності мешканців України, співвідношення міського і сільського населення, 
питома вага працеспроможнього населення, рівень кваліфікації робітників регіону; 

4. структура ризиків характеризуються: екологічними, кримінальними та особливими 
ризиками, які притаманні регіону. 

Найбільш важливою категорією, пов’язаною з інвестиційним потенціалом, є інвестиційна 
привабливість території. Категорії інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості є 
принципово різними. Інвестиційний потенціал є інтегральним показником можливості та 
готовності ініціатора інвестицій (суб’єкта дослідження) до здійснення інвестицій. Інвестиційна 
привабливість – це інтегральний показник доцільності інвестування економічних агентів у об’єкт 
інвестування (об’єкт дослідження). 

За методологічну основу виявлення співвідношення між цими категоріями необхідно 
розглядати позиції регіону в інвестиційному процесі. Регіон може відігравати роль як ініціатора, 
так і об’єкта інвестиційних надходжень (рис.1). Запропонована градація відношень сприятиме 
визначенню відмінностей і тотожностей між цими категоріями, розумінню сфер їх використання 
та надасть підходам до їх оцінки більшої обґрунтованості. 
  

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного 
розвитку промислових підприємств» 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Співвідношення між категоріями «інвестиційний потенціал»  
та «інвестиційна привабливість» на рівні регіону (Джерело: складено авторами) 

 
З метою розвитку й уточнення наявного теоретичного базису з означеної проблеми 

пропонуються наступні визначення економічної сутності розглядуваних понять. Інвестиційний 
потенціал та інвестиційна привабливість по-різному характеризують певну економічну систему 
(підприємство, країну, регіон, галузь тощо). Визначення інвестиційного потенціалу необхідне 
для прийняття рішення щодо подальшого стратегічного розвитку системи, формування його 
інвестиційної політики. Інвестиційна привабливість оцінюється переважно зовнішніми стосовно 
системи суб’єктами, які ухвалюватимуть рішення щодо інвестування. Інвестиційну 
привабливість визначають на макро-, мезо- та макрорівнях із метою залучення зовнішніх 
інвесторів та активізації інвестиційної діяльності у регіоні, галузі, країні. Отже, інвестиційна 
привабливість залежить від інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику і є показником 
ефективності інвестиційної діяльності в регіоні. 

Досліджуючи роль регіону в інвестиційному процесі, слід відзначи: з одного боку, регіон 
виступає як сукупність певних суб’єктів інвестиційної діяльності, а з іншого – розглядається як 
об’єкт інвестування. У першому випадку регіон відтворює власні інвестиційні ресурси й 
розміщує їх на території даного регіону та за його межами, зокрема на території інших регіонів 
України або іноземних держав. У другому випадку регіон може розглядатися як об’єкт 
інвестування, до якого надходять інвестиційні ресурси, відтворені в самому регіоні або з інших 
регіонів України чи іноземних держав. 

Отже, можна виділити три форми участі регіону в інвестиційному процесі: 
1) регіон як сукупний інвестор власної економіки, що характеризує здатність соціально-

економічної системи території акумулювати власні інвестиційні ресурси для потреб економіки 
регіону і його соціальної сфери; 

2) регіон як інвестиційний донор, що характеризує здатність соціально-економічної 
системи території формувати власні інвестиційні ресурси й розміщувати їх надлишок (понад 
регіональний попит) в інших регіонах; 

3) регіон як інвестиційний реципієнт, що характеризує можливість соціально-
економічної системи території залучати зовнішні інвестиційні ресурси з інших регіонів країни та 
іноземних держав (імпорт інвестицій). 

Узагальнення наукових поглядів вчених економістів, зокрема [8, 9] дозволяють 
запропонувати комплексно-динамічну сутність категорії інвестиційного потенціалу, яка 
характеризує спроможність до здійснення і прийняття капіталовкладень завдяки взаємодії 
складових та елементів інвестиційного потенціалу, взаємозв’язків, чинників і факторів 
ендогенного та екзогенного типу, процесів формування та ефективного використання власних і 
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залучених інвестиційних ресурсів, обумовлених природними, економічними і соціальними 
умовами певного регіону та моделлю його інвестиційної поведінки, спрямованою на його сталий 
розвиток з врахуванням сучасної специфіки регіонального розвитку. 

Про ефективність стратегій економічного розвитку свідчить низка показників, що 
виражені в міжнародних індексах. Так, наприклад за міжнародним рейтингом Україна посіла 
81-е місце серед 137 країн світу в 2018 році, покращивши за рік чотири позиції (у 
попередньому рейтингу займала 85-у позицію) знаходиться на низькому рівні, при чому її 
позиції погіршились в порівнянні з 2012–2013 рр., коли вона займала 73 місце (табл. 1). До 
«десятки» найконкурентоспроможніших країн увійшли такі: США, Сінгапур, Нідерланди, 
Німеччина, Гонконг, Швеція, Великобританія, Японія та Фінляндія [16]. При збереженні такої 
тенденції, унеможливлюється провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, а отже, 
технічна та технологічна відсталість промислового сектору буде прогресувати.  

 
Таблиця 1 – Місце України у міжнародних рейтингах за 2011-2018 рр.  

 
Показники рейтингу 

Місце України в рейтингу 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності 89 82 73 84 76 79 85 81 

Індекс ведення бізнесу 147 149 152 137 112 96 83 76 

Індекс економічної свободи 162 164 163 161 155 162 166 134 

Індекс інвестиційної 
привабливості 2,57 3,28 2,18 2,12 1,87 2,57 2,88 3,07 

(Джерело: складено авторами на основі [10]) 
 

Оцінювання інвестиційного потенціалу регіонів України за більшістю методик зводиться 
до ранжування регіонів за рівнем їхньої привабливості для інвестора. Виходячи з 
багатофакторного характеру самого поняття «інвестиційна привабливість» ії оцінювання, на 
думку багатьох авторів, доцільно здійснювати за такими рівнями [11, 12]: 

1)   міждержавне оцінювання інвестиційної привабливості економічної системи, яке дає 
змогу інвестору вибирати країну інвестування; 

2)   міжгалузеве оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу інвестору 
вибрати відповідну галузь – реципієнт в обраній країні; 

3)   міжрегіональне оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу інвестору 
вибрати регіон – реципієнт в обраній країні; 

4)   міжпідприємницьке оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу інвестору 
вибрати підприємство – реципієнт в обраній галузі та в обраному регіоні інвестування. 

5)   міжпроектне оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу інвестору 
вибрати прийнятий інвестиційний проект для даного підприємства в обраній галузі та в 
обраному регіоні інвестування. 

Отже, структура та територіальні особливості організації господарських зв’язків, рівень 
розвитку інфраструктури регіону, вагомість рішень окремих громад, їх економічна самостійність 
та обґрунтованість рішень зумовлюють можливості розвитку бізнесу в регіоні та на 
міжрегіональному рівні. 

Унаслідок застосування різноманітних форм співробітництва виникають наступні ефекти 
[13]: 

– фінансові ефекти від концентрації фінансових ресурсів: підвищена фінансова вигідність 
сторін при реалізації великих проектів, зокрема інфраструктурних; 

– економічні ефекти: вигідність регіону та держави у цілому від підвищення обсягу 
податкових надходжень; від більш масштабних і якісних результатів діяльності залучених під 
більші обсяги фінансування великих інвесторів і контракторів з підвищеними технічними 
можливостями, продуктивністю і якістю праці; від об’єднання технічних, земельних, 
інфраструктурних можливостей; від зниження різноманітних ризиків виробничої діяльності і 
підвищення ймовірності досягнення запланованого результату; від ефекту масштабу; 
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– соціальні ефекти: за рахунок реалізації спільних масштабних соціальних програм на 
фінансово-економічній основі підвищеного надходження коштів до бюджетів, а також спільності 
використання соціальної інфраструктури територій, наслідком чого є підвищення якості життя; 

– екологічні ефекти: за рахунок підвищених ресурсних можливостей реалізації програм 
боротьби із забрудненням території; 

– управлінсько-організаційні ефекти, які виражаються в посиленні взаємозв’язків 
координації та взаємодії муніципальних утворень, реалізації управлінських функцій місцевого 
самоврядування; 

– політичні ефекти, які виражаються у підвищенні рівня довіри населення 
територіальних громад до місцевої та центральної влади; 

– синергетичні ефекти як наслідок впорядкованої взаємодії у великих системах. 
Ефективність використання інструментів інвестиційної політики проявляється в 

високому рівні соціально-економічного розвитку регіону, в його інвестиційної привабливості і 
передбачає високий рівень життя населення регіону. Індикативна оцінка регіонального 
інвестиційного потенціалу дозволяє виявити його сильні і слабкі сторони і, відповідно, 
враховувати це при розробці соціально-економічної політики регіону. Таким чином, 
об’єднуються ресурси територіальних громад та виробничих підприємств на основі спільних 
інтересів і цілей сталого розвитку, що сприяє формуванню відносин соціального партнерства між 
соціумом, владою та бізнесом. 
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залучених інвестиційних ресурсів, обумовлених природними, економічними і соціальними 
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виражені в міжнародних індексах. Так, наприклад за міжнародним рейтингом Україна посіла 
81-е місце серед 137 країн світу в 2018 році, покращивши за рік чотири позиції (у 
попередньому рейтингу займала 85-у позицію) знаходиться на низькому рівні, при чому її 
позиції погіршились в порівнянні з 2012–2013 рр., коли вона займала 73 місце (табл. 1). До 
«десятки» найконкурентоспроможніших країн увійшли такі: США, Сінгапур, Нідерланди, 
Німеччина, Гонконг, Швеція, Великобританія, Японія та Фінляндія [16]. При збереженні такої 
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технічна та технологічна відсталість промислового сектору буде прогресувати.  
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(Джерело: складено авторами на основі [10]) 
 

Оцінювання інвестиційного потенціалу регіонів України за більшістю методик зводиться 
до ранжування регіонів за рівнем їхньої привабливості для інвестора. Виходячи з 
багатофакторного характеру самого поняття «інвестиційна привабливість» ії оцінювання, на 
думку багатьох авторів, доцільно здійснювати за такими рівнями [11, 12]: 

1)   міждержавне оцінювання інвестиційної привабливості економічної системи, яке дає 
змогу інвестору вибирати країну інвестування; 

2)   міжгалузеве оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу інвестору 
вибрати відповідну галузь – реципієнт в обраній країні; 

3)   міжрегіональне оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу інвестору 
вибрати регіон – реципієнт в обраній країні; 

4)   міжпідприємницьке оцінювання інвестиційної привабливості, яке дає змогу інвестору 
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вибрати прийнятий інвестиційний проект для даного підприємства в обраній галузі та в 
обраному регіоні інвестування. 

Отже, структура та територіальні особливості організації господарських зв’язків, рівень 
розвитку інфраструктури регіону, вагомість рішень окремих громад, їх економічна самостійність 
та обґрунтованість рішень зумовлюють можливості розвитку бізнесу в регіоні та на 
міжрегіональному рівні. 

Унаслідок застосування різноманітних форм співробітництва виникають наступні ефекти 
[13]: 

– фінансові ефекти від концентрації фінансових ресурсів: підвищена фінансова вигідність 
сторін при реалізації великих проектів, зокрема інфраструктурних; 

– економічні ефекти: вигідність регіону та держави у цілому від підвищення обсягу 
податкових надходжень; від більш масштабних і якісних результатів діяльності залучених під 
більші обсяги фінансування великих інвесторів і контракторів з підвищеними технічними 
можливостями, продуктивністю і якістю праці; від об’єднання технічних, земельних, 
інфраструктурних можливостей; від зниження різноманітних ризиків виробничої діяльності і 
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– соціальні ефекти: за рахунок реалізації спільних масштабних соціальних програм на 
фінансово-економічній основі підвищеного надходження коштів до бюджетів, а також спільності 
використання соціальної інфраструктури територій, наслідком чого є підвищення якості життя; 

– екологічні ефекти: за рахунок підвищених ресурсних можливостей реалізації програм 
боротьби із забрудненням території; 

– управлінсько-організаційні ефекти, які виражаються в посиленні взаємозв’язків 
координації та взаємодії муніципальних утворень, реалізації управлінських функцій місцевого 
самоврядування; 

– політичні ефекти, які виражаються у підвищенні рівня довіри населення 
територіальних громад до місцевої та центральної влади; 

– синергетичні ефекти як наслідок впорядкованої взаємодії у великих системах. 
Ефективність використання інструментів інвестиційної політики проявляється в 

високому рівні соціально-економічного розвитку регіону, в його інвестиційної привабливості і 
передбачає високий рівень життя населення регіону. Індикативна оцінка регіонального 
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соціумом, владою та бізнесом. 
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В центральній частині Одеської області, у 1945 році був заснований 
Великомихайлівський район, який займає територію площею 143,6 тис.га. 

Станом на 1 листопада 2018 року наявне населення району складає 30667 осіб. 
Переважну частину населення району складають українці (83,6%) та росіяни (10,7%). Населення 
району мешкає у 82 населених пунктах( із них 2 селища міського типу), що входять до 2 
селищних та 22 сільських рад. 

На території району розташовані 2 об’єднані територіальні громади: Великомихайлівська 
ОТГ, яка була створена у 2015 році (одна із перших у Одеській області), до її складу входять 8 
сільських і 1 селищна ради; Цебриківська ОТГ була створена у 2017 році, до її складу входять 2 
сільських і 1 селищна ради. [1] 

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність 
територіальної громади-жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 
України[2]. 

Повноваження та функції районної ради визначені відповідно до положень Європейської 
хартії про місцеве самоврядування, та встановлюються Конституцією України і Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та інших правових актах. Повноваження районної ради 
можуть реалізуватися безпосередньо населенням територіальної громади, оскільки вона 
виступає первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і 
повноважень і може самостійно вирішувати будь-яке питання місцевого значення. Розрізняють 
власні й делеговані повноваження. 

 Власні повноваження – ті права і обов’язки, які визнає за районною радою і які 
забезпечують самостійне вирішення населенням питань місцевого значення. Делеговані 
повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого 
самоврядування законом (визначення Закону) з одночасною передачею необхідних матеріальних 
і фінансових ресурсів, реалізація яких підконтрольна органам державної виконавчої влади [3]. 

Можливості фінансового забезпечення формування потенціалу розвитку 
Великомихайлівського регіону відображені у програми розвитку території за 2018 рік це - 
Програма «Соціально-економічного розвитку Великомихайлівського району за 2018 рік». [2] 

Виконання видатків загального фонду зведеного бюджету в розрізі галузей 
характеризується даними з таблиці 1. 

Виконання видатків в переліку галузей становить від 99,69 охорона здоров’я до 87,53 % 
– інші. Видатки на утримання органів місцевого самоврядування по зведеному бюджету 
складають 13884,0 тис. грн. Питома вага виконання видатків на заробітну плату з нарахуваннями 
складає 86,7 %, на енергоносії 2,2 %, а на інші видатки 11,1%. 

Сьогодні мале підприємництво, як самостійний елемент ринкової економіки. Станом на 
01 січня 2019 року на обліку у Великомихайлівському відділенні Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС 
в Одеській області зареєстровано 1414 суб’єктів підприємницької діяльності, з них: 962 фізичних 
осіб - підприємців, 452 – юридичних осіб. За січень-грудень 2018 року податковою інспекцією 
взято на облік 186 фізичних осіб та 9 юридичних осіб, припинили діяльність 4 юридичні особи і 
222 фізичні особи-підприємці. 

Промисловість в районі представлена промисловим підприємством «ІНН-ПРОЕКТ», яке 
займається виробництвом безалкогольних напоїв та мінеральної води. За січень-вересень 2017 
року обсяг реалізації склав 79,8 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників 
налічує 8 осіб. З 01 жовтня 2017 року підприємство призупинило діяльність. [2] 
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Таблиця 1 – Видатки районного бюджету за 2018 рік 
 

Найменування функції 
Затверджено 
на 2018 р., 

тис.грн. 

Фактично 
виконано 
за 2018 р., 
тис.грн. 

Відхилення від 
плану, тис.грн. 

% виконання 
плану 

1 2 3 4 5 
Управління 14238,4 13884,0 354,4 97,51 
Освіта 50655,3 50217,6 437,7 99,14 
Охорона здоров’я 32681,7 2581,8 99,9 99,69 
Соціальний захист 119098,3 118072,8 1025,5 99,14 
Житлово-комунальне 
господарство 4624,2 4228,0 396,2 91,43 

Культура 5997,0 5888,3 108,7 97,19 
Транспорт, дорожнє 
господарство 4596,4 4322,0 274,4 94,03 

Інші 27451,1 24029,0 3422,1 87,53 
Разом 259342,4 253223,5 6118,9 97,64 

 
Сільське господарство – є важливою галуззю в розвитку нашого району та держави в 

цілому. Основною діяльністю агроформувань є виробництво товарної продукції зерна, технічних 
культур (ріпаку, соняшнику), а також вирощування кукурудзи на зерно та силос Завдяки 
професіоналізму, вмілому і дбайливому відношенню до землі аграріями Великомихайлівського 
району в поточному році отримано вагомий урожай ранніх зернових культур – 129131 тонн 
ранніх зернових культур при середній врожайності 36,6 ц/га., озимого ріпаку з площі 4100 га. – 
11435 тонн при середній урожайності 27.9 ц/га. 

Агроформування району продовжують залишатися основними наповнювачами 
районного бюджету, надають значну допомогу районній медицині, школам району. Вони – 
постійні учасники семінарів, нарад які проводяться аграрною наукою. Робота агропромислового 
сектору не залишається без уваги районної газети «Єдність», де відображаються його проблеми 
і досягнення. 

На даний час, Урядом України вживаються заходи щодо створення належних умов для 
розвитку бізнесу. Запроваджуються податкові пільги, зменшено кількість перевірок та скорочено 
час реєстрації ФОП. Створення належних умов для розвитку малого підприємництва в районі 
стоїть на особистому контролі голови райдержадміністрації. 

На пленарної сесії депутатів вирішуються питання місцевого самоврядування: питання 
бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку району. Рада забезпечує 
комплексний фінансову основу щодо розвитку потенціалу на своїй території.  
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складають 13884,0 тис. грн. Питома вага виконання видатків на заробітну плату з нарахуваннями 
складає 86,7 %, на енергоносії 2,2 %, а на інші видатки 11,1%. 

Сьогодні мале підприємництво, як самостійний елемент ринкової економіки. Станом на 
01 січня 2019 року на обліку у Великомихайлівському відділенні Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС 
в Одеській області зареєстровано 1414 суб’єктів підприємницької діяльності, з них: 962 фізичних 
осіб - підприємців, 452 – юридичних осіб. За січень-грудень 2018 року податковою інспекцією 
взято на облік 186 фізичних осіб та 9 юридичних осіб, припинили діяльність 4 юридичні особи і 
222 фізичні особи-підприємці. 

Промисловість в районі представлена промисловим підприємством «ІНН-ПРОЕКТ», яке 
займається виробництвом безалкогольних напоїв та мінеральної води. За січень-вересень 2017 
року обсяг реалізації склав 79,8 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників 
налічує 8 осіб. З 01 жовтня 2017 року підприємство призупинило діяльність. [2] 
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Таблиця 1 – Видатки районного бюджету за 2018 рік 
 

Найменування функції 
Затверджено 
на 2018 р., 

тис.грн. 

Фактично 
виконано 
за 2018 р., 
тис.грн. 

Відхилення від 
плану, тис.грн. 

% виконання 
плану 

1 2 3 4 5 
Управління 14238,4 13884,0 354,4 97,51 
Освіта 50655,3 50217,6 437,7 99,14 
Охорона здоров’я 32681,7 2581,8 99,9 99,69 
Соціальний захист 119098,3 118072,8 1025,5 99,14 
Житлово-комунальне 
господарство 4624,2 4228,0 396,2 91,43 

Культура 5997,0 5888,3 108,7 97,19 
Транспорт, дорожнє 
господарство 4596,4 4322,0 274,4 94,03 

Інші 27451,1 24029,0 3422,1 87,53 
Разом 259342,4 253223,5 6118,9 97,64 

 
Сільське господарство – є важливою галуззю в розвитку нашого району та держави в 

цілому. Основною діяльністю агроформувань є виробництво товарної продукції зерна, технічних 
культур (ріпаку, соняшнику), а також вирощування кукурудзи на зерно та силос Завдяки 
професіоналізму, вмілому і дбайливому відношенню до землі аграріями Великомихайлівського 
району в поточному році отримано вагомий урожай ранніх зернових культур – 129131 тонн 
ранніх зернових культур при середній врожайності 36,6 ц/га., озимого ріпаку з площі 4100 га. – 
11435 тонн при середній урожайності 27.9 ц/га. 

Агроформування району продовжують залишатися основними наповнювачами 
районного бюджету, надають значну допомогу районній медицині, школам району. Вони – 
постійні учасники семінарів, нарад які проводяться аграрною наукою. Робота агропромислового 
сектору не залишається без уваги районної газети «Єдність», де відображаються його проблеми 
і досягнення. 

На даний час, Урядом України вживаються заходи щодо створення належних умов для 
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На пленарної сесії депутатів вирішуються питання місцевого самоврядування: питання 
бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку району. Рада забезпечує 
комплексний фінансову основу щодо розвитку потенціалу на своїй території.  
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Розглянемо приклад виробництва світлопрозорих конструкцій. Кожне вікно складається 
більшою частиною з пластика, скла та резини. Великою проблемою є те, що після заміни вікон 
старі необхідно швидко утилізувати. Тож люди зазвичай вивозять їх на звалища. Пластик в ході 
горіння або свого розкладу приносить шкоду навколишньому середовищу: землі, водоймам , 
тваринам та птахам, які вживають маленькі частинки пластику разом з їжею чи водою. За 
підрахунками самі люди вживають як мінімум 50 тисяч мікроскопічних пластикових частинок 
щороку у їжу, не кажучи вже про потенційну шкоду токсичних матеріалів для тварин. Скоротити 
поганий вплив хоча б якось можна, переробляючи пластикове сміття. Але на даний момент 
утилізують лише дев’ять відсотків викинутого пластику. 

Дана тема дуже актуальна у наш час, адже розгляд даних проблем може привести до 
скорочення використання пластику у виробництві, а отже до очищення від звалищ та запобігання 
гибелі тварин та риб. Проте актуальність полягає не тільки з позицій охорони навколишнього 
середовища, а й в тому що за умови дефіциту полімерної сировини пластик стає величезним 
енергетичним та сировинним ресурсом для промисловості. 

Дану тему досліджували такі вчені та дослідники, як: дослідниця Даніела Годжсон, 
професор Девід Морріт, науковець Екстер Тамара Гелловей, Річард Томпсон. В Україні 
питаннями використання пластику займаються також відповідні установи та організації, міністр 
екології та природних ресурсів України Остап Семерак. 

Метою даної роботи є розкрити проблему використання пластику та запропонувати 
методи її вирішення, проаналізувати наявну ситуацію в Україні по переробці відходів. 

За даними асоціації «PlasticsEurope», в результаті «пластикової епідемії» виробництво 
пластмас збільшилася з 50 мільйонів тонн в 1950 році до 345 мільйонів тонн у 2017 році [1]. Різке 
збільшення таких виробів веде в першу чергу до проблем зі здоров’ям у людей. Наразі в Україні 
було прийняте рішення про поступове скорочення використання пакетів, згідно вимогам 
Європейського Союзу. 

Використання пластику дає можливість пакувати товар у прозору, міцну, легку, а 
найголовніше дешеву обгортку. Унікальність пластика також в тому, що його можна зробити 
подібним до скла, металу, дерева. Роблячи будь-яку форму тоді, коли матеріал знаходиться в 
пластичному стані, ця форма залишається після застигання. Вироби з пластику є дешевшими та 
довше існуючими аніж з дерева чи скла, наприклад, що значно підвищує попит на такі товари, 
полегшує умови зберігання та транспортування виробів. За допомогою такої сировини знижують 
вагу машин та літаків, що призводить до більш економічного їх використання. Тож з боку 
економічності така «шкідлива» сировина є економічною та легкою в експлуатації. Одне 
дослідження - фінансоване самою фірмою «DuPont» - виявило, що пакування печива у целофан 
підвищило продажі більш ніж на 50%. Магазини теж були у захваті [2]. 

То чому ж підприємства та торгові точки не відмовляються від пластику? По-перше, в 
Україні викинути сміття буде дешевше, ніж його переробити. Станом на кінець 2015 року, для 
комерційних структур ціна на викид сміття становила 16 гривень за один квадратний метр, а ціна 
на утилізацію – 53 гривні за один квадратний метр, при цьому тонна готового до переробки 
пластику коштує всього п’ять тисяч гривень. Тому виходить, що комерційної вигоди в 
рециклінгу для підприємств немає. По-друге, відсутність культури поділу побутового сміття. 
Важко уявити собі декілька сміттєвих відерець на українській кухні. Експерименти з 
впровадження кольорових контейнерів для різних типів сміття себе не виправдали, бо люди 
продовжували викидати все в перемішку. 

В Європейському Союзі прийнято використовувати п’ять підходів до управління 
відходами, які повинні почати функціонувати й і Україні в найближчий час. Це такі кроки, як: 
запобігання, підготовка до повторного використання, переробка, інша утилізація, видалення 
(захоронення) відходів. Чим ефективніше підприємства будуть відноситися до перших трьох 
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кроків, тим менше відповідно буде необхідність спалювати пластик або вивозити його на 
сміттєзвалища. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року передбачає 
збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення – до 15% до 2023 року та до 
50% до 2030 року [3]. Та як звичайні жителі країни, так і великі підприємства повинні 
усвідомлювати, що для того аби якісно переробляти сміття, його необхідно сортувати. За 
статистикою Мінрегіону в Україні роздільний збір наявний лише у 822 населених пунктах. 

То які ж є способи вирішення загроз, які спричиняє використання цієї «шкідливої» 
сировини? У європейських країнах давно йде розробка нових біорозкладаємих типів пластика. 
Можливо, незабаром такий матеріал з’явиться і в нашій країні. З іншого боку, ті, хто піклується 
про своє здоров’я і екологічну чистоту вдома, мають хороший вибір з альтернативних варіантів. 
Класичні дерево, папір, алюміній, скло та інші матеріали ніколи не виходять з моди [4]. Введення 
різноманітних домішок у полімери може суттєво вплинути на їх здатність до біорозкладу. На 
біорозклад впливають не тільки властивості матеріалу, але й стан довколишнього середовища. Із 
довколишніх умов впливає вологість, температура, світло, тип грунту та контакт з ним. 
Стурбовані проблемами екології й самі українці. За даними опитувань 93% опитаних вважають 
охорону довкілля важливим питанням, 87% вважають, що самі відіграють роль у цій справі. 
Основний шлях вирішення ‒ утилізація (повторне використання). У результаті виробництво 
може отримати корисні продукти для різних галузей народного господарства, а на довколишнє 
середовище не буде йти шкідливий вплив від виробництва та забруднень. До основних способів 
утилізації належать: термічний розклад шляхом піролізу, розклад з отриманням початкових 
продуктів та вторинна переробка.  

Виробництво пластику та його спалювання призводить до глобального зростання 
близько чотирьохсот мільйонів тонн вуглекислого газу на рік. Повторне використання пластику 
може зменшити залежність від видобутку викопного палива для виробництва пластмас та 
зменшення викидів вуглекислого газу. Згідно з оцінками, потенційна річна економія енергії, яка 
може бути досягнута завдяки переробці всіх світових пластикових відходів, дорівнює 3,5 млрд 
барелів нафти на рік [5]. Рішенням, яке вплинуло на свідомість людей, було скасування 
безкоштовних поліетиленових пакетів, завдяки чому почало змінюватися відношення до 
проблеми сміття. Є також спроби вторинного застосування використаної сировини для великих 
виробництв. Наприклад, фірма «Adidas» продає кросівки, зроблені з пластикових відходів. 

Також важливими є результати досліджень та розробок вчених ‒ модифікація крохмалю. 
Це може значно покращити ситуацію у всьому світі. Наприклад, із пластифікованого 
кукурудзяного крохмалю виготовляють продукти одноразового або недовготривалого 
використання, проте такі плівки мають велику сорбційну властивість, що буде нести позитивний 
фізіологічний вплив на організм. На світовому ринку біорозкладаємі упаковки на основі 
природніх полімерів представлені такими торговими марками, як: Novon, Bioflex, Biopac, 
Bioceta. Також вміст в основі виробів органічних наповнювачів є живильною середою для 
мікроорганізмів. 

Для того щоб дотримуватися нових правил та європейських стандартів, доведеться 
докорінно змінити всю систему управління відходами. Для цього мають бути задіяні такі 
учасники процесу, як: органи місцевого врядування, які несуть відповідальність за збір відходів; 
безпосередньо фірми, які виробляють та збирають ці відходи; пункти сортування відходів, які 
будуть готувати наявний матеріал до рециклінгу; утилізаційні організації, які забезпечать 
переробку сміття; сміттєспалювальні заводи; фірми, що поставляють на ринок пластик для тих, 
хто очікує вторинну сировину для виробництва нових товарів. 

Згідно з даними Держкомстату, щорічно в Україні виробляється понад 350 млн тонн 
відходів, з яких переробляється або спалюється до 5%, таким чином загальна кількість сміття в 
нашій країні становить вже понад 12 мільярдів тонн. Сміттєпереробний бізнес наразі знаходиться 
лише на стадії зародження в Україні, проте у розвинених країнах переробка сміття є розвиненим 
бізнесом. Тонна очищеного переробленого пластику коштує в середньому тисячу євро. Тож 
можна зробити висновки, що така сфера буде цікава для інвесторів. Вторсировину переробляють 
в тепло та електроенергію, пластик переплавляють в гранули для побутової техніки, іграшок, 
труб. Лідером по переробці сміття є Швеція з показником в 99% сміття, що переробляється, це 
виявилося настільки вигідно, що ця країна почала імпорт відходів з інших держав [6]. Тому 
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залишається зробити висновок, що й Україна має встановити курс на захист довколишнього 
середовища та здоров’я громадян. 
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У дослідженні висвітлені проблеми та напрями розвитку підходів побудови 
зовнішньоекономічних контрактів. 

Формування міжнародних договорів здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
поєднує у собі міжнародне публічне, міжнародне приватне і національне цивільне право [1]. 
Зважаючи на те, що складання договорів повинно враховувати велику кількість нормативних та 
законодавчих актів, виникнення проблемних чи конфліктних ситуацій, сьогодні суть договору 
зводиться до мінімізації ризиків, в той час як він повинен бути націленим на отримання 
максимальної економічної чи соціальної вигоди від співпраці. 

Форма контрактів відповідно до чинного законодавства має суворо імперативний 
характер, а набуття чинності документа відбувається з моменту державної реєстрації договору. 
Судова та арбітражна практика показує, що такі правила створюють умови для формування 
повторюваних помилок, які виникають при зміненні умов договору. Найбільше проблем виникає 
в області стратегічних відносин, а особливо інновацій та змін. Спільні зусилля повинні бути 
націлені на створення ефективної практики формування доданої вартості на кожному етапі 
відносин. По факту ж, договір зовнішньоекономічної угоди – це документ, що не містить чітко-
поставлених цілей, або документ, що формує послідовність операцій в разі, коли хтось 
недоотримує економічні вигоди. Ще гірше, коли у документі зловживають довірою однієї з 
сторін. Однак найбільш недоцільними є стандартні контракти, які взагалі не містять варіантів 
зміни чи розвитку партнерства.  

Враховуючи проблематику створення договорів, розглянемо основні напрями щодо їх 
удосконалення. Слід дотримуватися п’яти правил при формуванні контракту:  

1. Слід включати до контракту пункти можливості поведінки у випадку дефолту чи 
невдалої співпраці, що дозволить зменшити збитки двох сторін договору.  

2. Контракт повинен стимулювати гнучкість та інноваційну поведінку у випадку 
настання кризових ситуацій у партнерстві.  

3. Він повинен бути простим для розуміння учасникам ділових відносин.  
4. Контракт повинен бути націлений на зміцнення довіри.  
5. Контракти повинні бути гнучкими до змін та розвитку [2]. 
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кроків, тим менше відповідно буде необхідність спалювати пластик або вивозити його на 
сміттєзвалища. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року передбачає 
збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення – до 15% до 2023 року та до 
50% до 2030 року [3]. Та як звичайні жителі країни, так і великі підприємства повинні 
усвідомлювати, що для того аби якісно переробляти сміття, його необхідно сортувати. За 
статистикою Мінрегіону в Україні роздільний збір наявний лише у 822 населених пунктах. 

То які ж є способи вирішення загроз, які спричиняє використання цієї «шкідливої» 
сировини? У європейських країнах давно йде розробка нових біорозкладаємих типів пластика. 
Можливо, незабаром такий матеріал з’явиться і в нашій країні. З іншого боку, ті, хто піклується 
про своє здоров’я і екологічну чистоту вдома, мають хороший вибір з альтернативних варіантів. 
Класичні дерево, папір, алюміній, скло та інші матеріали ніколи не виходять з моди [4]. Введення 
різноманітних домішок у полімери може суттєво вплинути на їх здатність до біорозкладу. На 
біорозклад впливають не тільки властивості матеріалу, але й стан довколишнього середовища. Із 
довколишніх умов впливає вологість, температура, світло, тип грунту та контакт з ним. 
Стурбовані проблемами екології й самі українці. За даними опитувань 93% опитаних вважають 
охорону довкілля важливим питанням, 87% вважають, що самі відіграють роль у цій справі. 
Основний шлях вирішення ‒ утилізація (повторне використання). У результаті виробництво 
може отримати корисні продукти для різних галузей народного господарства, а на довколишнє 
середовище не буде йти шкідливий вплив від виробництва та забруднень. До основних способів 
утилізації належать: термічний розклад шляхом піролізу, розклад з отриманням початкових 
продуктів та вторинна переробка.  

Виробництво пластику та його спалювання призводить до глобального зростання 
близько чотирьохсот мільйонів тонн вуглекислого газу на рік. Повторне використання пластику 
може зменшити залежність від видобутку викопного палива для виробництва пластмас та 
зменшення викидів вуглекислого газу. Згідно з оцінками, потенційна річна економія енергії, яка 
може бути досягнута завдяки переробці всіх світових пластикових відходів, дорівнює 3,5 млрд 
барелів нафти на рік [5]. Рішенням, яке вплинуло на свідомість людей, було скасування 
безкоштовних поліетиленових пакетів, завдяки чому почало змінюватися відношення до 
проблеми сміття. Є також спроби вторинного застосування використаної сировини для великих 
виробництв. Наприклад, фірма «Adidas» продає кросівки, зроблені з пластикових відходів. 

Також важливими є результати досліджень та розробок вчених ‒ модифікація крохмалю. 
Це може значно покращити ситуацію у всьому світі. Наприклад, із пластифікованого 
кукурудзяного крохмалю виготовляють продукти одноразового або недовготривалого 
використання, проте такі плівки мають велику сорбційну властивість, що буде нести позитивний 
фізіологічний вплив на організм. На світовому ринку біорозкладаємі упаковки на основі 
природніх полімерів представлені такими торговими марками, як: Novon, Bioflex, Biopac, 
Bioceta. Також вміст в основі виробів органічних наповнювачів є живильною середою для 
мікроорганізмів. 

Для того щоб дотримуватися нових правил та європейських стандартів, доведеться 
докорінно змінити всю систему управління відходами. Для цього мають бути задіяні такі 
учасники процесу, як: органи місцевого врядування, які несуть відповідальність за збір відходів; 
безпосередньо фірми, які виробляють та збирають ці відходи; пункти сортування відходів, які 
будуть готувати наявний матеріал до рециклінгу; утилізаційні організації, які забезпечать 
переробку сміття; сміттєспалювальні заводи; фірми, що поставляють на ринок пластик для тих, 
хто очікує вторинну сировину для виробництва нових товарів. 

Згідно з даними Держкомстату, щорічно в Україні виробляється понад 350 млн тонн 
відходів, з яких переробляється або спалюється до 5%, таким чином загальна кількість сміття в 
нашій країні становить вже понад 12 мільярдів тонн. Сміттєпереробний бізнес наразі знаходиться 
лише на стадії зародження в Україні, проте у розвинених країнах переробка сміття є розвиненим 
бізнесом. Тонна очищеного переробленого пластику коштує в середньому тисячу євро. Тож 
можна зробити висновки, що така сфера буде цікава для інвесторів. Вторсировину переробляють 
в тепло та електроенергію, пластик переплавляють в гранули для побутової техніки, іграшок, 
труб. Лідером по переробці сміття є Швеція з показником в 99% сміття, що переробляється, це 
виявилося настільки вигідно, що ця країна почала імпорт відходів з інших держав [6]. Тому 
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залишається зробити висновок, що й Україна має встановити курс на захист довколишнього 
середовища та здоров’я громадян. 
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У дослідженні висвітлені проблеми та напрями розвитку підходів побудови 
зовнішньоекономічних контрактів. 

Формування міжнародних договорів здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
поєднує у собі міжнародне публічне, міжнародне приватне і національне цивільне право [1]. 
Зважаючи на те, що складання договорів повинно враховувати велику кількість нормативних та 
законодавчих актів, виникнення проблемних чи конфліктних ситуацій, сьогодні суть договору 
зводиться до мінімізації ризиків, в той час як він повинен бути націленим на отримання 
максимальної економічної чи соціальної вигоди від співпраці. 

Форма контрактів відповідно до чинного законодавства має суворо імперативний 
характер, а набуття чинності документа відбувається з моменту державної реєстрації договору. 
Судова та арбітражна практика показує, що такі правила створюють умови для формування 
повторюваних помилок, які виникають при зміненні умов договору. Найбільше проблем виникає 
в області стратегічних відносин, а особливо інновацій та змін. Спільні зусилля повинні бути 
націлені на створення ефективної практики формування доданої вартості на кожному етапі 
відносин. По факту ж, договір зовнішньоекономічної угоди – це документ, що не містить чітко-
поставлених цілей, або документ, що формує послідовність операцій в разі, коли хтось 
недоотримує економічні вигоди. Ще гірше, коли у документі зловживають довірою однієї з 
сторін. Однак найбільш недоцільними є стандартні контракти, які взагалі не містять варіантів 
зміни чи розвитку партнерства.  

Враховуючи проблематику створення договорів, розглянемо основні напрями щодо їх 
удосконалення. Слід дотримуватися п’яти правил при формуванні контракту:  

1. Слід включати до контракту пункти можливості поведінки у випадку дефолту чи 
невдалої співпраці, що дозволить зменшити збитки двох сторін договору.  

2. Контракт повинен стимулювати гнучкість та інноваційну поведінку у випадку 
настання кризових ситуацій у партнерстві.  

3. Він повинен бути простим для розуміння учасникам ділових відносин.  
4. Контракт повинен бути націлений на зміцнення довіри.  
5. Контракти повинні бути гнучкими до змін та розвитку [2]. 

  



24

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 

Література: 
 

1. Саксонов В.Б. Правові особливості зовнішньоекономічних договорів (контрактів) України. 
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2012. №2. 
С.252-259 

2. Watton A. How to Structure Your Contracts to Drive Innovation. Best Practice Group. 2018. - URL: 
https://www.bestpracticegroup.com/how-to-structure-your-contracts-to-drive-innovation/. (дата 
звернення: 11.03.2020). 

 
 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

А.А. Дискіна, к.е.н., доцент 
А.В. Кафтан 

 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
 

Складні цивілізаційні процеси постійно окреслюють перед підприємствами нові 
завдання, а тому для успішного функціонування останніх важливо своєчасно вносити необхідні 
зміни у напрямки їх розвитку з метою відображення в їх розвитку досягнень науково-технічного 
прогресу та вимог середовища їх функціонування. За умов швидких змін на світових ринках 
пріоритетної ролі набувають завдання радикальної переорієнтації діяльності підприємств на нові 
потреби споживачів із врахуванням сучасних суспільних вимог. Однак на сьогодні сучасні 
вітчизняні підприємства мало уваги акцентують на пошуку інноваційних напрямів діяльності, 
що в кінцевому випадку призводить до втрати ринків збуту, не вчасній реакції на суспільні 
виклики в економіці, соціальній та екологічній сфері.  

Напрямок інноваційного розвитку підприємства – це окреслення шляху або руху до 
впровадження і реалізації інновацій, які забезпечують покращення кількісних та якісних 
характеристик діяльності підприємства, зміцнення його ринкових позицій та створюють умови 
для висхідного розвитку.  

Для того, щоб обрати певний напрямок інноваційного розвитку, менеджерам 
підприємства необхідно визначити та оцінити силу впливу факторів успіху інноваційного 
розвитку (табл. 1).  

 
Таблиця 1 − Основні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства [1] 

 
№ 
п/п Характеристика факторів успіху інноваційного розвитку підприємства 

1 узгодження цілей інноваційного розвитку підприємства і цілей розвитку зовнішнього 
середовища. 

2 узгодження ресурсних потреб та інноваційних можливостей підприємства. 

3 узгодження стратегії і тактики розподілу ресурсів у продовж конкретної фази життєвого циклу 
підприємства. 

4 узгодження всіх видів господарсько-технологічних процесів підприємства в єдиному 
алгоритмі. 

5 узгодження функціональної діяльності усіх підрозділів підприємства. 
6 узгодження всіх комунікацій між підрозділами підприємства. 
7 узгодження дій оперативного регулювання і координації діяльності підрозділів. 
8 узгодження кадрової політики підрозділів, системи навчання та перепідготовки персоналу. 
9 узгодження цілей і завдань підприємства та інтересів персоналу у системі мотивації. 

10  узгодження факторів системи якості підприємства і рівня задоволення потреб споживачів. 
11 узгодження маркетингової політики підприємства і його аналітико-дослідницького потенціалу. 
12 узгодження фінансових перспектив та ресурсних можливостей підприємства. 
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Відповідно до стратегічної спрямованості інноваційного розвитку існують напрямки:  
1. збалансованого інноваційного розвитку, який застосовують при умові поступових 

технічних змін;  
2. наступального інноваційного розвитку, який використовують в умовах швидких 

технічних змін, коли необхідно досягти випередження або збереження лідерства на ринку через 
використання нових здобутків НТП;  

3. захищаючого інноваційного розвитку шляхом використання та поступового 
відтворення результатів інноваційної діяльності підприємств-лідерів ринку;  

4. абсорбуючого інноваційного розвитку, через номінальні, а не реальні інноваційні 
перетворення.  

Залежно від спонукальних мотивів підприємства-інноватора і споживача інновацій 
напрямки інноваційного розвитку поділяють на [2]:  

1. «завоювання симпатій споживача». Такий інноваційний напрямок розвитку 
характеризується збитковістю для підприємства, що впровадив інновацію, однак вигодами для 
споживача, який отримує якісну інноваційну продукцію за відповідними цінами. Такий напрямок 
інноваційного розвитку характерний для підприємств, котрі орієнтується на завоювання 
споживача та розширення меж власного збуту продукції.  

2. «всебічні переваги». Даний інноваційний напрямок розвитку забезпечує одночасний 
позитивний економічний ефект підприємству-інноватору та повне задоволення потреб 
споживачів стосовно якості та цінового сегменту продукції. 

3. «ефект іміджу». Цей інноваційний напрямок розвитку характеризується 
прибутковістю для підприємства-інноватора, однак певною збитковістю для споживача, 
вніслідок не отримання ним продукції, характеристики якої є позитивно інноваційними та за 
прийнятною ціною. Такий напрям інноваційного розвитку застосовується підприємством, яке 
має позитивний суспільний імідж, що гарантує увагу споживачів до нових видів продукції даного 
підприємства. Однак такий інноваційний напрямок підприємство може застосовувати практично 
одноразово, оскільки в протилежному випадку такі дії можуть спричинити значне ослаблення 
іміджу підприємства на ринку. 

4. «ефект чорного кола». Даний інноваційний напрямок розвитку характеризується 
збитковістю як для підприємства-інноватора, так і для споживача, який отримує інноваційну 
продукцію з характеристиками, які не відповідають ціні. Цей напрям інноваційного розвитку 
виникає у випадку, коли підприємство не має достатньої інноваційної потужності для реалізації 
інноваційного напрямку розвитку, а споживач не мають достатньої компетентності для 
проведення комплексної оцінки отриманої інноваційної продукції.  

На практиці найбільш застосовуваними напрямами інноваційного розвитку є:  
–  впровадження енергозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергоресурсів;  
–  впровадження безвідходних та маловідходних технологій;  
–  впровадження комплексних інформаційних технологій;  
–  використання принципово нових матеріалів та ресурсів;  
–  розробка і впровадження наукоємних технологій;  
–  підготовка висококваліфікованих кадрів;  
–  проведення якісних змін капіталу та фінансової структури підприємства;  
–  впровадження нової організації праці та виробництва; 
– створення систем науково-технологічного, інформаційного, кадрового, 

маркетингового забезпечення інноваційного розвитку;  
–  впровадження прогресивних систем управління.  
Отже, при створенні інновацій слід враховувати, що зміни у середовищі функціонування 

підприємства відбуваються часто, тому існує нагальна потреба в комплексному аналізі, 
моніторингу і прогнозуванні потенційних викликів. 
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технічних змін;  
2. наступального інноваційного розвитку, який використовують в умовах швидких 

технічних змін, коли необхідно досягти випередження або збереження лідерства на ринку через 
використання нових здобутків НТП;  

3. захищаючого інноваційного розвитку шляхом використання та поступового 
відтворення результатів інноваційної діяльності підприємств-лідерів ринку;  

4. абсорбуючого інноваційного розвитку, через номінальні, а не реальні інноваційні 
перетворення.  

Залежно від спонукальних мотивів підприємства-інноватора і споживача інновацій 
напрямки інноваційного розвитку поділяють на [2]:  

1. «завоювання симпатій споживача». Такий інноваційний напрямок розвитку 
характеризується збитковістю для підприємства, що впровадив інновацію, однак вигодами для 
споживача, який отримує якісну інноваційну продукцію за відповідними цінами. Такий напрямок 
інноваційного розвитку характерний для підприємств, котрі орієнтується на завоювання 
споживача та розширення меж власного збуту продукції.  

2. «всебічні переваги». Даний інноваційний напрямок розвитку забезпечує одночасний 
позитивний економічний ефект підприємству-інноватору та повне задоволення потреб 
споживачів стосовно якості та цінового сегменту продукції. 

3. «ефект іміджу». Цей інноваційний напрямок розвитку характеризується 
прибутковістю для підприємства-інноватора, однак певною збитковістю для споживача, 
вніслідок не отримання ним продукції, характеристики якої є позитивно інноваційними та за 
прийнятною ціною. Такий напрям інноваційного розвитку застосовується підприємством, яке 
має позитивний суспільний імідж, що гарантує увагу споживачів до нових видів продукції даного 
підприємства. Однак такий інноваційний напрямок підприємство може застосовувати практично 
одноразово, оскільки в протилежному випадку такі дії можуть спричинити значне ослаблення 
іміджу підприємства на ринку. 

4. «ефект чорного кола». Даний інноваційний напрямок розвитку характеризується 
збитковістю як для підприємства-інноватора, так і для споживача, який отримує інноваційну 
продукцію з характеристиками, які не відповідають ціні. Цей напрям інноваційного розвитку 
виникає у випадку, коли підприємство не має достатньої інноваційної потужності для реалізації 
інноваційного напрямку розвитку, а споживач не мають достатньої компетентності для 
проведення комплексної оцінки отриманої інноваційної продукції.  

На практиці найбільш застосовуваними напрямами інноваційного розвитку є:  
–  впровадження енергозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергоресурсів;  
–  впровадження безвідходних та маловідходних технологій;  
–  впровадження комплексних інформаційних технологій;  
–  використання принципово нових матеріалів та ресурсів;  
–  розробка і впровадження наукоємних технологій;  
–  підготовка висококваліфікованих кадрів;  
–  проведення якісних змін капіталу та фінансової структури підприємства;  
–  впровадження нової організації праці та виробництва; 
– створення систем науково-технологічного, інформаційного, кадрового, 

маркетингового забезпечення інноваційного розвитку;  
–  впровадження прогресивних систем управління.  
Отже, при створенні інновацій слід враховувати, що зміни у середовищі функціонування 

підприємства відбуваються часто, тому існує нагальна потреба в комплексному аналізі, 
моніторингу і прогнозуванні потенційних викликів. 
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На сьогоднішній день логістика займає непомітне місце в нашому повсякденному житті, 
але роль її дуже важлива. На логістику в країні вливають такі фактори: політично-економічна 
ситуація; розширення торгівлі та співпраці з країнами ЄС; міжнародні транспортні компанії на 
українському ринку; від’ємна динаміка ВВП; зниження промислового виробництва; 
уповільнення оптового товарообігу; підсилення конкуренції при зниженні попиту споживачем; 
зменшення об’ємів операцій і зміна структури зовнішньої торгівлі.  

Всесвітній банк публікує дослідження «Connecting to Compete: Trade Logistics in the 
Global Economy» кожні два роки [1]. В основі дослідження лежить Індекс ефективності логістики 
(LPI), який вимірює показники логістики. Розрахунок здійснюється на основі показників 
ефективності митного оформлення (C1), якості інфраструктури (C2), становлення 
конкурентоспроможних цін на перевезення (C3), якості логістичних послуг (C4), відстеження 
шляху вантажів (C5), своєчасності доставки вантажів (C6). LPI розраховується за формулою:  

 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4 + 𝐶𝐶5 + 𝐶𝐶6
𝑁𝑁  

де N − загальна кількість показників.  
Результати оцінки відображено у табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Індекс LPI (Logistics Performance Index) України за 2014-2018 рр.[1]) 

Рік 2014 2016 2018 

Місце в рейтингу 61 80 69 

Значення показника 2,98 2,74 2,83 
 
Логістичні компанії в Україні мають великий потенціал. Однак на даний момент він 

слабо реалізується. Проблемам логістики приділяється значна увага у роботах вітчизняних та 
зарубіжних фахівців [2-7].  

Вибір ефективних інвестиційних проектів потребує проведення поглибленого 
економічного аналізу середовища їх реалізації, прогнозування можливих наслідків, ризиків, 
оцінки чутливості до багатьох факторів детермінованої та стохастичної природи. Важливою 
основою необхідних розрахунків є залучення сучасного математичного та технологічного 
інструментарію [8-14].  

Компанія «Одемара» має декілька філіалів по Україні та планує відкрити ще один для 
якісного обслуговування своїх клієнтів. Також компанія докупає нові кораблі та контейнера для 
свого розширення. Тому значне місце в стратегії її розвитку займає залучення інвестицій. Вибір 
доцільних інвестиційних проектів пов’язаний з розрахунками бізнес-плану й оцінкою 
економічної ефективності за визнаними методиками. 

Запропонований інвестиційних проект пов’язаний із розширенням компанії та 
закупівлею нових судів та контейнерів. 

Мета проекту: планування діяльності логістичної компанії на різні періоди часу 
відповідно до потреб ринку, можливостей отримання ресурсів для обґрунтування економічної 
доцільності, обсягів та термінів здійснення прямих інвестицій у визначений проект. 

Задачі інвестиційного проекту: оптимізація інвестиційних вкладень; зростання 
потенціалів; максимізація фінансової віддачі; мінімізація ризиків; фінансова стійкість та 
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платоспроможність фірми. Термін життя проекту − 6 місяців, шаг планування − півроку, основна 
валюта – гривня.  

Звертаючи увагу на поставлені задачі, для реалізації інвестиційного проекту необхідно 
використовувати технологічні системи, які допоможуть оцінити його основні характеристики та 
показники. Існує багато програмних платформ, що допомагають створювати бізнес-плани 
реальних інвестиційних проектів: Project Expert, Альт-Інвест, COMFAR і т. д. [15-17]. Зважаючи 
на всі переваги та недоліки, в даному випадку була використана програмна платформа «Альт-
Інвест» [15]. 

За результатами розрахунку та аналізу бізнес-плану проекту, визначення критеріїв 
ефективності за методикою UNIDO було отримано наступні результати – NPV позитивна, період 
окупності – в межах терміну реалізації проекту. Таким чином, проект визнано актуальним й 
ефективним. Аналіз чутливості довів, що даний інвестиційний проект чутливий до впливу всього 
комплексу визначених факторів і необхідно відстежувати всі аспекти однаково. 

Використання сучасної технології «Альт-Інвест» дозволило не тільки розрахувати 
розгорнутий бізнес-план, оцінити ефективність проекту за критеріями міжнародної методики, 
але й провести факторний аналіз чутливості; визначити дані, потрібні для розрахунку ризиків. 
Технологічна платформа є достатньо гнучкою, дозволяє легко вносити зміни, що сприяє 
створенню різноманітних прогнозних варіантів майбутньої реалізації проектів (оптимістичного, 
песимістичного та середньо статистичного). Дана технологія може бути визнана, як 
повсякденний інструмент в практичній діяльності інвестиційного менеджера, пов’язаної з 
функціонуванням логістичних фірм. 
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але роль її дуже важлива. На логістику в країні вливають такі фактори: політично-економічна 
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Всесвітній банк публікує дослідження «Connecting to Compete: Trade Logistics in the 
Global Economy» кожні два роки [1]. В основі дослідження лежить Індекс ефективності логістики 
(LPI), який вимірює показники логістики. Розрахунок здійснюється на основі показників 
ефективності митного оформлення (C1), якості інфраструктури (C2), становлення 
конкурентоспроможних цін на перевезення (C3), якості логістичних послуг (C4), відстеження 
шляху вантажів (C5), своєчасності доставки вантажів (C6). LPI розраховується за формулою:  
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де N − загальна кількість показників.  
Результати оцінки відображено у табл. 1. 
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Рік 2014 2016 2018 

Місце в рейтингу 61 80 69 

Значення показника 2,98 2,74 2,83 
 
Логістичні компанії в Україні мають великий потенціал. Однак на даний момент він 

слабо реалізується. Проблемам логістики приділяється значна увага у роботах вітчизняних та 
зарубіжних фахівців [2-7].  

Вибір ефективних інвестиційних проектів потребує проведення поглибленого 
економічного аналізу середовища їх реалізації, прогнозування можливих наслідків, ризиків, 
оцінки чутливості до багатьох факторів детермінованої та стохастичної природи. Важливою 
основою необхідних розрахунків є залучення сучасного математичного та технологічного 
інструментарію [8-14].  

Компанія «Одемара» має декілька філіалів по Україні та планує відкрити ще один для 
якісного обслуговування своїх клієнтів. Також компанія докупає нові кораблі та контейнера для 
свого розширення. Тому значне місце в стратегії її розвитку займає залучення інвестицій. Вибір 
доцільних інвестиційних проектів пов’язаний з розрахунками бізнес-плану й оцінкою 
економічної ефективності за визнаними методиками. 

Запропонований інвестиційних проект пов’язаний із розширенням компанії та 
закупівлею нових судів та контейнерів. 

Мета проекту: планування діяльності логістичної компанії на різні періоди часу 
відповідно до потреб ринку, можливостей отримання ресурсів для обґрунтування економічної 
доцільності, обсягів та термінів здійснення прямих інвестицій у визначений проект. 

Задачі інвестиційного проекту: оптимізація інвестиційних вкладень; зростання 
потенціалів; максимізація фінансової віддачі; мінімізація ризиків; фінансова стійкість та 
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платоспроможність фірми. Термін життя проекту − 6 місяців, шаг планування − півроку, основна 
валюта – гривня.  

Звертаючи увагу на поставлені задачі, для реалізації інвестиційного проекту необхідно 
використовувати технологічні системи, які допоможуть оцінити його основні характеристики та 
показники. Існує багато програмних платформ, що допомагають створювати бізнес-плани 
реальних інвестиційних проектів: Project Expert, Альт-Інвест, COMFAR і т. д. [15-17]. Зважаючи 
на всі переваги та недоліки, в даному випадку була використана програмна платформа «Альт-
Інвест» [15]. 

За результатами розрахунку та аналізу бізнес-плану проекту, визначення критеріїв 
ефективності за методикою UNIDO було отримано наступні результати – NPV позитивна, період 
окупності – в межах терміну реалізації проекту. Таким чином, проект визнано актуальним й 
ефективним. Аналіз чутливості довів, що даний інвестиційний проект чутливий до впливу всього 
комплексу визначених факторів і необхідно відстежувати всі аспекти однаково. 

Використання сучасної технології «Альт-Інвест» дозволило не тільки розрахувати 
розгорнутий бізнес-план, оцінити ефективність проекту за критеріями міжнародної методики, 
але й провести факторний аналіз чутливості; визначити дані, потрібні для розрахунку ризиків. 
Технологічна платформа є достатньо гнучкою, дозволяє легко вносити зміни, що сприяє 
створенню різноманітних прогнозних варіантів майбутньої реалізації проектів (оптимістичного, 
песимістичного та середньо статистичного). Дана технологія може бути визнана, як 
повсякденний інструмент в практичній діяльності інвестиційного менеджера, пов’язаної з 
функціонуванням логістичних фірм. 
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Портфель нерухомості – набір об’єктів нерухомості, сформований для отримання доходів 
на різних етапах існування портфеля в умовах діяльності ринку. 

Управління портфелем нерухомості – діяльність з управління сукупністю об’єктів 
нерухомості, що складають (що входять в) портфель активів власника, спрямована на отримання 
прибутку на вкладений капітал і збільшення цінності портфеля в довгостроковій перспективі, 
включаючи складання та актуалізацію портфеля в інтересах підвищення прибутковості і 
зниження ризиків від володіння портфелем . Метою управління в даному випадку є максимізація 
доходу, принесеного всією сукупністю об’єктів нерухомості, що входять в портфель при 
одночасній мінімізації ризиків, пов’язаних з володінням портфелем. Очевидно при цьому, що 
одночасне досягнення цих цілей в повному обсязі неможливо (більший дохід пов’язаний і з 
великим ризиком) [1, с.65]. Метою управління в даному випадку є максимізація доходу, 
принесеного всій У зв’язку з цим реальний портфель нерухомості завжди є результатом 
компромісу між прагненням до доходу і бажанням уникнути ризику. Так само, як і на фондовому 
ринку, можливі різні за своїм складом портфелі – «агресивні», «консервативні» та ін. В 
залежності від готовності інвестора йти на ризик. Однак, яким би не був конкретний портфель, 
його формування та підтримку в актуальному стані вимагає рішення таких задач як: формування 
портфеля з взаємодоповнюючих об’єктів нерухомості, які один від друга по місцю 
розташування, типу, розмірами та ін.; 

– актуалізація портфеля (придбання, продаж, ліквідація, розвиток об’єктів нерухомості) 
в залежності від ринкової кон’юнктури. 

Основні принципи формування портфеля: 
1.  Диверсифікація активів з метою управління ставкою прибутковості і рівнем ризику; 
2.  Прибутковість активів портфеля повинна бути в протифазі. 
В якості третьої принципу можна виділити зміну структури активів портфеля в 

залежності від зміни ситуації на фінансовому ринку, але цей принцип краще розглядати в 
контексті проблем управління портфеля, так як старіння активів портфеля - ознака низької якості 
управління, а поки розглянемо більш детально перші два принципи формування портфеля [2, 
с.101]. 

Управління портфелем нерухомості - це перш за все мистецтво розпоряджатися набором 
різних типів нерухомості з диверсифікацією по місцю розташування об’єктів нерухомості і 
фінансової структури інвестованого капіталу, тобто використовувати різні інструменти 
інвестування в нерухомість. 

Залежно від розробленої стратегії формують різні типи портфелів нерухомості: 
1. портфель, орієнтований на зростання, - портфель, який формується з розрахунком на 

довгострокову (короткострокове в залежності від макроситуації) підвищення вартості вхідних у 
нього активів; 

2. портфель, орієнтований на дохід, - портфель, активи якого підібрані таким чином, щоб 
забезпечити отримання поточних потоків доходів (дивідендів, відсотків або орендної плати). 

Залежно від розробленої стратегії формують різні типи портфелів нерухомості: 
 портфель, орієнтований на зростання,  
 портфель, який формується з розрахунком не для того щоб комбінувати різні типи 

інвестиційних інструментів відповідно до власним ставленням до ризику і прибутковості, 
інвестору потрібно зрозуміти ідею управління портфелем. 

Загальних положень формування портфеля є: Стратегія – спосіб організаційних, 
фінансових та економічних дій, призначених для поетапного досягнення стратегічних цілей в 
довгостроковому періоді. 

Тактика - організаційні, економічні та фінансові дії, спрямовані на вирішення завдань і 
досягнення цілей в короткостроковому періоді. 
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При формуванні портфеля, орієнтованого на зростання вартості активів, особливо 
важливо дотримуватися певної пропорцію між короткостроковими і довгостроковими 
інструментами інвестування, оскільки для підтримки відповідного рівня ліквідності потрібні 
короткострокові інструменти інвестування, а для досягнення поставленої мети - істотне 
збільшення вартості активів портфеля в довгостроковому періоді - потрібно мати в структурі 
портфеля відповідні інструменти [3, с.11]. 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що управління портфелем нерухомості - 
це сукупні процеси формування, розвитку рішень управління, які забезпечують максимальну 
ефективність від проведеної власником стратегії і тактики по найбільш раціональному 
використанню активів. Основними принципами формування портфеля є: диверсифікація активів 
з метою управління ставкою прибутковості і рівнем ризику; підбір активів, ставки доходностей 
яких знаходяться в протифазі. Стосовно до портфелю дохідної нерухомості диверсифікація 
керованого ризику досягається за рахунок типу нерухомості, розташування нерухомості і 
фінансової структури інвестованого капіталу. Що стосується диверсифікації розташування, то 
при формуванні портфеля нерухомості недостатньо простої диверсифікації розташування різних 
типів дохідної нерухомості, необхідна оцінка інвестиційної привабливості регіонів [4, с.238]. 
Головною метою управління портфелем є інвестиції і отримання максимального прибутку на 
вкладені кошти. Цей прибуток повинна розглядатися в поєднанні з можливими інвестиційними 
ризиками. Діяльність керуючого портфелем спрямована на управління ризиками і контроль над 
ними. Керуючий портфелем відповідає за отриманий дохід на вкладені в портфель кошти в 
довгостроковій перспективі, за збільшення споживчої вартості включених в портфель об’єктів, 
за ступінь інвестиційних ризиків, частку ринку (відсоток від сумарного обсягу продажів даного 
товару всіма учасниками ринку) і т. д. 
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В наш час нові технології розвиваються так швидко, що за цим важко прослідкувати. Ще 
кілька років тому з’явилися окуляри віртуальної і доповненої реальності, які використовувалися 
тільки в якості ігор. А зараз цю технологію можна використовувати як в якості навчальних 
матеріалів, так і в роботі в промисловості і логістиці. Адже це не тільки спрощує роботу, 
контроль за виробами, а й збільшує безпеку співробітників. Багато фірм і підприємств в усьому 
світі вже почали використовувати дані технології в той час, як в Україні цей процес тільки 
починає зароджуватися. Бізнес починає задумуватися про бюджет і маркетингові витрати на AR- 
і VR-продукти. Але ситуація досить сприятлива – зараз ці технології дають нерегульовану і 
вільну зону для реклами. 

Технології VR/AR стали стрімко розвиватися в першу чергу через ігри. Аби упевнитися 
в цьому, гаразд згадати гру Pockemon Go. Потім в цих технологіях почали розвиватися й інші 
підприємства. Ikea зробила можливим за допомогою даних технологій перед придбанням нової 
шафи або килима побачити своїми очами, як він личить вашій домівці. Компанія Ford 
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нерухомості, що складають (що входять в) портфель активів власника, спрямована на отримання 
прибутку на вкладений капітал і збільшення цінності портфеля в довгостроковій перспективі, 
включаючи складання та актуалізацію портфеля в інтересах підвищення прибутковості і 
зниження ризиків від володіння портфелем . Метою управління в даному випадку є максимізація 
доходу, принесеного всією сукупністю об’єктів нерухомості, що входять в портфель при 
одночасній мінімізації ризиків, пов’язаних з володінням портфелем. Очевидно при цьому, що 
одночасне досягнення цих цілей в повному обсязі неможливо (більший дохід пов’язаний і з 
великим ризиком) [1, с.65]. Метою управління в даному випадку є максимізація доходу, 
принесеного всій У зв’язку з цим реальний портфель нерухомості завжди є результатом 
компромісу між прагненням до доходу і бажанням уникнути ризику. Так само, як і на фондовому 
ринку, можливі різні за своїм складом портфелі – «агресивні», «консервативні» та ін. В 
залежності від готовності інвестора йти на ризик. Однак, яким би не був конкретний портфель, 
його формування та підтримку в актуальному стані вимагає рішення таких задач як: формування 
портфеля з взаємодоповнюючих об’єктів нерухомості, які один від друга по місцю 
розташування, типу, розмірами та ін.; 

– актуалізація портфеля (придбання, продаж, ліквідація, розвиток об’єктів нерухомості) 
в залежності від ринкової кон’юнктури. 

Основні принципи формування портфеля: 
1.  Диверсифікація активів з метою управління ставкою прибутковості і рівнем ризику; 
2.  Прибутковість активів портфеля повинна бути в протифазі. 
В якості третьої принципу можна виділити зміну структури активів портфеля в 

залежності від зміни ситуації на фінансовому ринку, але цей принцип краще розглядати в 
контексті проблем управління портфеля, так як старіння активів портфеля - ознака низької якості 
управління, а поки розглянемо більш детально перші два принципи формування портфеля [2, 
с.101]. 

Управління портфелем нерухомості - це перш за все мистецтво розпоряджатися набором 
різних типів нерухомості з диверсифікацією по місцю розташування об’єктів нерухомості і 
фінансової структури інвестованого капіталу, тобто використовувати різні інструменти 
інвестування в нерухомість. 

Залежно від розробленої стратегії формують різні типи портфелів нерухомості: 
1. портфель, орієнтований на зростання, - портфель, який формується з розрахунком на 

довгострокову (короткострокове в залежності від макроситуації) підвищення вартості вхідних у 
нього активів; 

2. портфель, орієнтований на дохід, - портфель, активи якого підібрані таким чином, щоб 
забезпечити отримання поточних потоків доходів (дивідендів, відсотків або орендної плати). 

Залежно від розробленої стратегії формують різні типи портфелів нерухомості: 
 портфель, орієнтований на зростання,  
 портфель, який формується з розрахунком не для того щоб комбінувати різні типи 

інвестиційних інструментів відповідно до власним ставленням до ризику і прибутковості, 
інвестору потрібно зрозуміти ідею управління портфелем. 

Загальних положень формування портфеля є: Стратегія – спосіб організаційних, 
фінансових та економічних дій, призначених для поетапного досягнення стратегічних цілей в 
довгостроковому періоді. 

Тактика - організаційні, економічні та фінансові дії, спрямовані на вирішення завдань і 
досягнення цілей в короткостроковому періоді. 

Секція 2.Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових 
Підприємств 

 

 

При формуванні портфеля, орієнтованого на зростання вартості активів, особливо 
важливо дотримуватися певної пропорцію між короткостроковими і довгостроковими 
інструментами інвестування, оскільки для підтримки відповідного рівня ліквідності потрібні 
короткострокові інструменти інвестування, а для досягнення поставленої мети - істотне 
збільшення вартості активів портфеля в довгостроковому періоді - потрібно мати в структурі 
портфеля відповідні інструменти [3, с.11]. 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що управління портфелем нерухомості - 
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ефективність від проведеної власником стратегії і тактики по найбільш раціональному 
використанню активів. Основними принципами формування портфеля є: диверсифікація активів 
з метою управління ставкою прибутковості і рівнем ризику; підбір активів, ставки доходностей 
яких знаходяться в протифазі. Стосовно до портфелю дохідної нерухомості диверсифікація 
керованого ризику досягається за рахунок типу нерухомості, розташування нерухомості і 
фінансової структури інвестованого капіталу. Що стосується диверсифікації розташування, то 
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типів дохідної нерухомості, необхідна оцінка інвестиційної привабливості регіонів [4, с.238]. 
Головною метою управління портфелем є інвестиції і отримання максимального прибутку на 
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довгостроковій перспективі, за збільшення споживчої вартості включених в портфель об’єктів, 
за ступінь інвестиційних ризиків, частку ринку (відсоток від сумарного обсягу продажів даного 
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В наш час нові технології розвиваються так швидко, що за цим важко прослідкувати. Ще 
кілька років тому з’явилися окуляри віртуальної і доповненої реальності, які використовувалися 
тільки в якості ігор. А зараз цю технологію можна використовувати як в якості навчальних 
матеріалів, так і в роботі в промисловості і логістиці. Адже це не тільки спрощує роботу, 
контроль за виробами, а й збільшує безпеку співробітників. Багато фірм і підприємств в усьому 
світі вже почали використовувати дані технології в той час, як в Україні цей процес тільки 
починає зароджуватися. Бізнес починає задумуватися про бюджет і маркетингові витрати на AR- 
і VR-продукти. Але ситуація досить сприятлива – зараз ці технології дають нерегульовану і 
вільну зону для реклами. 

Технології VR/AR стали стрімко розвиватися в першу чергу через ігри. Аби упевнитися 
в цьому, гаразд згадати гру Pockemon Go. Потім в цих технологіях почали розвиватися й інші 
підприємства. Ikea зробила можливим за допомогою даних технологій перед придбанням нової 
шафи або килима побачити своїми очами, як він личить вашій домівці. Компанія Ford 
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використовує VR-проекти на стадії проектування автомобілів. У дизайн-центрі компанії, 
розташованому в місті Кельні (Німеччина), обладнана студія, в якій інженери-проектувальники 
можуть всебічно оцінити автомобіль, не маючи в своєму розпорядженні фізичної прототипу. Це 
дозволяє їм швидше і ефективніше працювати над компонуванням і зовнішнім виглядом 
автомобіля, а також детально опрацьовувати елементи обробки. Компанія UPS, що 
спеціалізується на експрес-доставки і логістики, використовує технологію віртуальної 
реальності для навчання водіїв вантажівок. Автопарк UPS налічує понад сто тисяч машин, тому 
навчання керуванню – дуже важлива область діяльності для компанії. Її фахівці розробили 
навчальну програму, при роботі з якою водії навчаються реагувати на візуальні і звукові сигнали, 
що повідомляють про потенційні небезпеки. 

Але в Україні цей бізнес лише починає розвиватися. В 2017 році А. Себов і Д. Пічугін 
створили електронний додаток, який покращує автоматизацію і швидкість роботи на складах за 
допомогою доповненої реальності для візуальної орієнтації по маршруту комірника і навігації 
безпосередньо по стелажу з товаром. Крім AR, вони використовують indoor-навігацію для 
побудови маршруту по складу, подібно до того, як це робить автомобільний навігатор для 
створення маршруту руху. 

Кількість проектів налічується вже більше десяти. Серед гравців ринку можна виділити 
AR / VR ательє, які займаються створенням контенту (ByOwls, Lemon Group), компанії, що 
створюють програмне забезпечення (Lookinar, Program-Ace), і компанії, що створюють власний 
продукт в одному з напрямків (VRNET, Fablab Fabricator, Sensorama, ARbrowser). 

Найбільшою угодою в цій сфері за 2018 рік можна назвати залучення стартапом FeelVR 
фінансування на платформі Kickstarter в кінці травня. Команда зібрала необхідні $ 60 тис. за 
першу годину краудфандінгової компанії, а в підсумку залучила $ 500 тис. В основному, 
інвестиції в галузь в Україні здійснюються бізнес-агентами і є приватними, тому інформація про 
них фактично відсутня. Популяризації VR в Україні сприяли і споживчі проекти, наприклад, 
вийшли в цьому році документальна стрічка Aftermath VR, що розповідає про події євромайдану, 
книга з доповненою реальністю "Аліса в Задзеркаллі", або квест МІМ VR, розроблений уже 
згаданої студією Lookinar. 

Потрібно продовжувати та розвивати дані технології в Україні, тому що це дає більші 
можливості для візуалізації при навчанні та роботі. Очікується, що ринок обладнання буде рости 
повільніше, ніж ринок програмного забезпечення в найближчі роки, оскільки споживачі будуть 
консервативні в придбанні обладнання AR/VR через його високу вартість порівняно з софт-
додатками. Однак, співвідношення обсягів ринку виробників апаратного забезпечення і 
розробників софтів буде вирівнюватися. За оцінками Goldman Sachs, до 2025 року загальний 
потенційний обсяг ринку складе $ 80 млрд ($ 45 млрд hardware-ринок і $ 35 млрд. - на software-
ринок). Останній продемонструє найбільшу експансію AR/VR технологій в секторі гейминга 
(виручка складе $ 11,6 млрд), охорони здоров’я ($ 5,1 млрд), інженерії ($ 4,7 млрд) і трансляції 
різних подій ($ 4,1 млрд). В графічному зображенні це виглядає так (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Прогноз потенціального обсягу ринку AR/VR, $ млрд. 
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Потрібно продовжувати та розвивати дані технології в Україні, тому що це дає більші 
можливості для візуалізації при навчанні та роботі. Очікується, що ринок обладнання буде рости 
повільніше, ніж ринок програмного забезпечення в найближчі роки, оскільки споживачі будуть 
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(виручка складе $ 11,6 млрд), охорони здоров’я ($ 5,1 млрд), інженерії ($ 4,7 млрд) і трансляції 
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Рис. 1. Прогноз потенціального обсягу ринку AR/VR, $ млрд. 
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Виставкова діяльність є однією з найпрогресивніших сфер сучасної світової економіки, 
оскільки вона відіграє важливу роль не тільки для підприємств, які укладають між собою угоду, 
а й у встановленні та зміцненні міжнародних зв’язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, та 
закріпленні позитивних структурних змін в економіці загалом. Тому для українських 
підприємств є важливим активне використання даного маркетингового інструменту задля 
успішної конкурентної боротьби. 

Питання, пов’язані зі стимулюванням збуту та виставкової діяльністю розглянуто в 
працях вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема таких як: І. Гончарова, М. Бэлявцева, 
Г. Захаренко, Ф. Котлер, С. Моріарті, Л. Лукашова, О. Оснач, В. Парсяк, І. Решетнікова, 
А. Старостіна, О. Сініцина. 

Стимулювання збуту – інструмент маркетингу, який допомагає: привернути інтерес 
споживачів до фірмової пропозиції; збільшити обсяги збуту; розширити фактичну частку ринку, 
яка йому належить; завоювати нові канали збуту та нових покупців [1]. 

Найбільш важливими заходами з стимулювання збуту на ринку товарів промислового 
призначення вважають каталоги, експозиції на галузевих виставках, ділова переписка, пряма 
почтова реклама, робота з громадськістю ( як засіб створення сприятливої атмосфери компанії) 
[2, с.277]. 

Виставка – ринковий захід, який проводиться із визначеною тривалістю та 
періодичністю, на якому велика кількість підприємств представляє характерний асортимент 
продукції для однієї або декількох галузей промисловості, реалізує її та надає інформацію про 
себе з метою сприяння продажу[3]. 

У всьому світі промислові виставки вважаються важливим інструментом, на якому 
базується маркетингова політика компанії-виробника.  

Ефект від участі в подібних заходах не просто доведений, але і прорахований. Якщо 
підприємство регулярно бере участь у виставках, за умови професійного підходу та відповідно 
відноситься до кожного етапу проведення виставки (рис 1.1.), то витрати на одні виставки 
окупаються вже в процесі їх проведення, ефект від інших проявляється з часом, але всі виставкові 
витрати обов’язково повертаються. 
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Зазначимо, що виставка несе вигоду не лише підприємству, але й споживачам. Отже, 
однією з основних переваг виставок слід вважати зосередження зразків величезної кількості 
продукції, вироблених у різних країнах. Споживач має можливість ознайомитися з продукцією, 
з особливостями її роботи та ефективністю. Це особливо важливо при покупці 
промислової продукції. 

Участь підприємств у виставках і ярмарках знаходиться на другому місці по просуванню 
промислових товарів, після створення власного сайту. 

Європа є домом для найбільших виставкових площ у всьому світі (15,7 млн. кв. м), а в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зараз більше місця для виставок, ніж у Північній Америки 
(8,23 та 8,17 млн. кв. м відповідно). Що стосується кількості місць, то в Європі також базується 
найбільша кількість місць (499), а потім Північна Америка (394) і відповідно Азіатсько-
Тихоокеанському регіон( 205) [ 3].  

Виставки справедливо вважають обличчям держави, а рівень будівництва експоцентрів ? 
показником індустріального і гуманітарного розвитку країни. З появою у Києві павільйонів 
"Міжнародного виставкового центру" Україна отримала можливість організації та проведення 
виставок та заходів європейського класу [4]. 

Проаналізувавши дані (на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) 
виставково-ярмаркової діяльності в Україні за 2018 рік, можна зробити висновок, що найбільше 
промислових виставок проходять в Києві, Дніпрі та Одесі. Серед них найчастіше зустрічаються 
напрями АПК, машинобудування, та суднобудування [5]. Найбільш розповсюдженими 
виставками в 2018 році є: Агропром – 2018, Схід-Експо – 2018, PLASTEXPOUA – 2018, 
Київський технічний ярмарок — 2018, Фасад – 2018, Агропорт Захід Львів, Машпром – 2018, 
ЛітЕкс – 2018, Енергопром – 2018, Mining industry expo – 2018. 

В Україні здійснює свою діяльність Міжнародна громадська організація "Виставкова 
федерація України", основні завдання якої: підтримка діяльності виставкових фірм, організацій; 
сприяння створенню організаційних та економічних можливостей для розвитку виставкової 
діяльності; сприяння і участь у підготовці та проведенні виставкових проектів; участь у розвитку 
міжнародної виставкової діяльності; сприяння розвитку виставкових комплексів та випуску 
виставкового обладнання [6]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що виставки дійсно відіграють важливу роль у 
сьогоднішньому діловому світі, вони сприяють зміцненню економіки країни, залученню нових 
інвестицій та являються вигідним маркетинговим інструментом для українських підприємств. 
Які б не виникали нові види маркетингових комунікацій, виставки були і залишаються одним з 
найбільш ефективних способів просування компанії на міжнародних ринках. Також можна 
зазначити, що в Україні виставкова індустрія знаходиться на стадії розвитку та створюється 
сприятливий клімат для активного використання виставкової діяльності.  

 
Література: 

 
1. Парсяк В.Н. Теорія та практика маркетингу. – Миколаїв: НУК, 2010. – 124 с. 
2. Оснач О. Ф., Пилипчук В. П., Коваленко Л. П.Промисловий маркетинг. Навч. посіб. 2-ге вид. 

– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 364 с. 
3. UFI Всемирная ассоциация выставочной индустрии. Режим доступу: [Електронний ресурс]: 

https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2018/12/UFI_World_Map_of_Venues_2017_revDec18.pdf 
4. Офіційний сайт «Міжнародного виставкого центру». Режим доступу: [Електронний ресурс]: 

http://www.iec-expo.com.ua/uk/ 
5. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Режим доступу: 

[Електронний ресурс]: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Vistavkovo-
iarmarkovaDiialnistVUkraini 

6. Виставкова федерація України. Режим доступу: [Електронний ресурс]: 
https://www.expo.org.ua/ua/index.php?lang=ua 

  



33

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ 
ЗБУТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Н.В. Гришина, к.е.н., доцент 

А. О. Єрмократій 
 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 
 

Виставкова діяльність є однією з найпрогресивніших сфер сучасної світової економіки, 
оскільки вона відіграє важливу роль не тільки для підприємств, які укладають між собою угоду, 
а й у встановленні та зміцненні міжнародних зв’язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, та 
закріпленні позитивних структурних змін в економіці загалом. Тому для українських 
підприємств є важливим активне використання даного маркетингового інструменту задля 
успішної конкурентної боротьби. 

Питання, пов’язані зі стимулюванням збуту та виставкової діяльністю розглянуто в 
працях вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема таких як: І. Гончарова, М. Бэлявцева, 
Г. Захаренко, Ф. Котлер, С. Моріарті, Л. Лукашова, О. Оснач, В. Парсяк, І. Решетнікова, 
А. Старостіна, О. Сініцина. 

Стимулювання збуту – інструмент маркетингу, який допомагає: привернути інтерес 
споживачів до фірмової пропозиції; збільшити обсяги збуту; розширити фактичну частку ринку, 
яка йому належить; завоювати нові канали збуту та нових покупців [1]. 

Найбільш важливими заходами з стимулювання збуту на ринку товарів промислового 
призначення вважають каталоги, експозиції на галузевих виставках, ділова переписка, пряма 
почтова реклама, робота з громадськістю ( як засіб створення сприятливої атмосфери компанії) 
[2, с.277]. 

Виставка – ринковий захід, який проводиться із визначеною тривалістю та 
періодичністю, на якому велика кількість підприємств представляє характерний асортимент 
продукції для однієї або декількох галузей промисловості, реалізує її та надає інформацію про 
себе з метою сприяння продажу[3]. 

У всьому світі промислові виставки вважаються важливим інструментом, на якому 
базується маркетингова політика компанії-виробника.  

Ефект від участі в подібних заходах не просто доведений, але і прорахований. Якщо 
підприємство регулярно бере участь у виставках, за умови професійного підходу та відповідно 
відноситься до кожного етапу проведення виставки (рис 1.1.), то витрати на одні виставки 
окупаються вже в процесі їх проведення, ефект від інших проявляється з часом, але всі виставкові 
витрати обов’язково повертаються. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1 Етапи ефективної участі в промисловій виставці 
  

1 етап 
підготовка до виставки: 

визначення цілей 
виставки  

дизайн стенду; підготовка 
зразків до демонстрації, 

матеріалів для 
розповсюдження (буклети 
, проспекти, прайс-листи, 

сувеніри); підбір 
персоналу та стендистів; 

планування роботи з 
відвідувачами 

2 етап 
проведення: 

робота на стенді, 
встановлення і 

реєстрація 
контактів,переговори 

3 етап  
робота після закінчення: 

зробити порівняльний 
аналіз поставлених 
цілей і фактичних 

досягнень;  
закінчення виставки 

(ярмарку): збори 
стендистів, оплата 

рахунків, складання 
звіті; 

ділова переписка з 
потенційними 

клієнтами, ведення 
переговорів. 

Секція 3. Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність 

 

Зазначимо, що виставка несе вигоду не лише підприємству, але й споживачам. Отже, 
однією з основних переваг виставок слід вважати зосередження зразків величезної кількості 
продукції, вироблених у різних країнах. Споживач має можливість ознайомитися з продукцією, 
з особливостями її роботи та ефективністю. Це особливо важливо при покупці 
промислової продукції. 

Участь підприємств у виставках і ярмарках знаходиться на другому місці по просуванню 
промислових товарів, після створення власного сайту. 

Європа є домом для найбільших виставкових площ у всьому світі (15,7 млн. кв. м), а в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зараз більше місця для виставок, ніж у Північній Америки 
(8,23 та 8,17 млн. кв. м відповідно). Що стосується кількості місць, то в Європі також базується 
найбільша кількість місць (499), а потім Північна Америка (394) і відповідно Азіатсько-
Тихоокеанському регіон( 205) [ 3].  

Виставки справедливо вважають обличчям держави, а рівень будівництва експоцентрів ? 
показником індустріального і гуманітарного розвитку країни. З появою у Києві павільйонів 
"Міжнародного виставкового центру" Україна отримала можливість організації та проведення 
виставок та заходів європейського класу [4]. 

Проаналізувавши дані (на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) 
виставково-ярмаркової діяльності в Україні за 2018 рік, можна зробити висновок, що найбільше 
промислових виставок проходять в Києві, Дніпрі та Одесі. Серед них найчастіше зустрічаються 
напрями АПК, машинобудування, та суднобудування [5]. Найбільш розповсюдженими 
виставками в 2018 році є: Агропром – 2018, Схід-Експо – 2018, PLASTEXPOUA – 2018, 
Київський технічний ярмарок — 2018, Фасад – 2018, Агропорт Захід Львів, Машпром – 2018, 
ЛітЕкс – 2018, Енергопром – 2018, Mining industry expo – 2018. 

В Україні здійснює свою діяльність Міжнародна громадська організація "Виставкова 
федерація України", основні завдання якої: підтримка діяльності виставкових фірм, організацій; 
сприяння створенню організаційних та економічних можливостей для розвитку виставкової 
діяльності; сприяння і участь у підготовці та проведенні виставкових проектів; участь у розвитку 
міжнародної виставкової діяльності; сприяння розвитку виставкових комплексів та випуску 
виставкового обладнання [6]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що виставки дійсно відіграють важливу роль у 
сьогоднішньому діловому світі, вони сприяють зміцненню економіки країни, залученню нових 
інвестицій та являються вигідним маркетинговим інструментом для українських підприємств. 
Які б не виникали нові види маркетингових комунікацій, виставки були і залишаються одним з 
найбільш ефективних способів просування компанії на міжнародних ринках. Також можна 
зазначити, що в Україні виставкова індустрія знаходиться на стадії розвитку та створюється 
сприятливий клімат для активного використання виставкової діяльності.  

 
Література: 

 
1. Парсяк В.Н. Теорія та практика маркетингу. – Миколаїв: НУК, 2010. – 124 с. 
2. Оснач О. Ф., Пилипчук В. П., Коваленко Л. П.Промисловий маркетинг. Навч. посіб. 2-ге вид. 

– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 364 с. 
3. UFI Всемирная ассоциация выставочной индустрии. Режим доступу: [Електронний ресурс]: 

https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2018/12/UFI_World_Map_of_Venues_2017_revDec18.pdf 
4. Офіційний сайт «Міжнародного виставкого центру». Режим доступу: [Електронний ресурс]: 

http://www.iec-expo.com.ua/uk/ 
5. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Режим доступу: 

[Електронний ресурс]: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Vistavkovo-
iarmarkovaDiialnistVUkraini 

6. Виставкова федерація України. Режим доступу: [Електронний ресурс]: 
https://www.expo.org.ua/ua/index.php?lang=ua 

  



34

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
А.А. Дискіна, к.е.н., доцент 

Г.С. Дігусар 
 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 
 

Підвищення актуальності проблеми забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств пов’язане із загостренням конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках і 
подальшою інтеграцією України до світового господарства. Конкуренція примушує 
підприємства всіх форм власності постійно відстежувати зміни вартості матеріальних ресурсів, 
попиту та пропозиції, зменшувати витрати на виробництво, покращувати якість своєї продукції 
та послуг, що реалізуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність. Таким чином, 
дослідження факторів впливу на формування конкурентоспроможності підприємства набуває 
більшої актуальності на даному етапі розвитку національної економіки країни [1]. 

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси підприємства 
використовуються настільки продуктивно, що воно опиняється більш прибутковим, чим його 
головні конкуренти. Це одночасно передбачає, що підприємство займає стабільне місце на ринку 
товарів та послуг , та його продукція користується постійним попитом. Однак в житті цей стан 
не являється незмінним. Тому керівництво підприємства повинно вміти відслідковувати зміни, 
що відбуваються в умовах господарювання, і проводити відповідні перетворення в політиці 
ведення виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: зміна товарної 
політики, впровадження нових технологій, диверсифікація виробництва, зміна організаційно-
правового статусу підприємства, модернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки, 
створення спільних виробництв. 

Фактори визначають необхідні характеристики, які в свою чергу складаються із 
елементів, що формують конкурентоспроможність. Розглянуті в єдності та взаємозв’язку 
елементи, характеристики, фактори дають змогу найбільш об’єктивно обґрунтувати 
методологічні підходи до формування системи забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств. 

Конкурентоспроможність підприємства характеризується дією цілої системи факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування (рис. 1). Таким чином, до 
факторів зовнішнього середовища відносять: 

1. рівень державного регулювання та розвитку економіки країни (система 
оподаткування, кредитно-фінансова та банківська система, система зовнішньоекономічних 
зв’язків країни); 

2. система комунікацій; 
3. фактори, які визначають споживання продукції (ємність ринку, вимоги споживачів до 

якості продукції та ін.). 
Фактори внутрішнього середовища підприємства характеризують наступні 

внутрішньовиробничі показники: 
1. технічний рівень виробництва; 
2. технологія; 
3. організація виробництва та управління; 
4. система формування та стимулювання попиту та ін. 
Як видно з рисунку 1, фактори зовнішнього середовища поділяються на чинники прямого 

та опосередкованого впливу. До факторів прямого впливу відносяться державні, конкурентні, 
ринкові фактори. До факторів непрямого впливу належать стан економіки, соціальні, міжнародні 
та політичні фактори [2]. 

До зовнішніх факторів належать ті, на які підприємство не може впливати. Ці чинники 
діють прямо (податкова політика, політика споживачів, постачальників, конкурентів та інші) або 
опосередковано (політична, економічна та інші сфери). Стан держави і регіонів, де знаходиться 
підприємство, є факторами непрямого впливу. Стан держави обумовлює економічні, техніко-
технологічні, соціально-культурні і політичні фактори впливу.  

Секція 3. Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Система факторів конкурентоспроможності підприємства 
 

Таким чином, аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 
конкурентоспроможність підприємства дає можливість знизити рівень невизначеності й ризику 
в процесі виробничо-збутової діяльності підприємства, підвищити якість стратегічного 
планування й прогнозування виробничо-збутової діяльності підприємства, підвищити рівень 
конкурентоспроможності підприємства та його продукції, зберегти конкурентні позиції та 
збільшити частку ринку, що належить підприємству. 
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Рис. 1 – Система факторів конкурентоспроможності підприємства 
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Software economy is a strategic driver of economic growth. The level of infrastructure 
development influences the country’s development ratings. Costs for innovative infrastructure have a 
multiplier effect on the economy, as they affect most human endeavors in various spheres of life, such 
as manufacturing, construction, technology, purchasing, and more. The evolutionary development of 
the productive forces of modern society is the result of the constant development of fundamental and 
applied science and the spread of its influence on the improvement of technology, technology, 
organization of innovative production, increase of its efficiency. In the economy of modern society, 
production priorities move from the overwhelming desire to manufacture goods and products to the 
widespread provision of high-tech services, information and knowledge become the dominant 
productive resource. There is a tendency to increase the use of intangible resources in production 
processes, qualitative and quantitative growth of indicators of functioning of non-productive sphere, 
which specializes in providing various services related to the promotion and assistance of innovative 
entrepreneurship. 

Accordingly, the study of the management system on the processes of the use of intellectual 
resources in the innovation sphere, in general, and in the activity of economic entities, in particular, in 
the conditions of a transitive economy is relevant. 

Intellectual work in the processes associated with the introduction of the latest scientific ideas, 
innovative proposals, startups is of particular importance and value. For the implementation of 
innovative projects, scientific ideas, business entities need to have highly qualified specialists, or seek 
advice from professional consultants, specialists in various fields of economics, technology and 
technology, who offer their services, acting individually or collectively, as sub innovative infrastructure 
of the country, region, etc. The division of intellectual labor along the path of "scientific idea – new 
production" creates the need to attract highly specialized specialists who can form certain associations 
and as actors to act within the innovative infrastructure of agricultural enterprises. 

Intellectual potential, knowledge and skills of scientists, researchers, inventors, entrepreneurs 
ensure the formation and efficient functioning of the country’s innovation infrastructure. The 
sophistication of the modern economy implies an increase in productivity through the increasing use in 
the production of intangible resources, which, in addition to material, can provide innovative activity of 
enterprises. The main purpose of the entities of innovation infrastructure is precisely to ensure full scale 
processes of softening, providing a wide range of intangible services to enterprises and organizations 
that implement innovations, implement innovative projects. Softisation is a direct result of the impact 
of scientific and technological progress on the structure of resource support for innovative development. 

In a knowledge-based economy, the most important component of software is servicing 
(service, service) – the process of transferring intangible resources (dissemination of services) created 
by scientists, researchers, inventors for their practical use in innovation. Such features and directions of 
development of innovative economy concern, first of all, its infrastructure as sphere of providing with 
intangible resources of processes of realization of innovative projects through service, provision of high-
tech services. The phenomenon of softisation is manifested in the activities of the entities of the 
innovation infrastructure by disseminating service offers at all stages of the innovation process.  

In today’s world, there is a growth and significant impact of those industries that are engaged 
in the production of goods and services. Services are the object of purchase and sale in modern society, 
the main productive resource is information and knowledge. Knowledge ceases to be a relatively 
independent object of economic development, which is usually limited to r&d. Today, knowledge 
penetrates all spheres and stages of the economic process and is too difficult to separate from a product 
or service [2]. 

Today we are talking about a new industrial era, also known as industry 3.0. It is based on three 
principles: the shift of the profit center from production stages to development and design centers. A classic 
example is the uneven formation of value added in the chains of design – creation and marketing – 
assembly; increase in labor productivity and, as a consequence, reduction of blue collar workers who are 
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directly engaged in production; substitutions over the last centuries have become traditional centralized 
business models with distributed structures and horizontal interaction. 

The infrastructure of the agricultural enterprises is transformed into the infrastructure of the 
knowledge economy through the inclusive distribution of softening and servicing processes in it. In 
modern society, the content and range of services provided by the entities of innovative infrastructure is 
greatly enhanced, more attention is paid to ensuring the efficiency of providing high-tech services, 
innovative service [5]. 

The new economy, which is able to function successfully in the global environment only on the 
production and use of new knowledge, should become the ukrainian system of strategic thinking and 
activity of the nation. We need to pay close attention to training in it, engineering, industrial design. To 
set a task to create world-class scientific centers with a technopark equipped with the latest equipment. 
If we rely on the creation of state-of-the-art educational institutions in the field of industrial design based 
on the best ukrainian engineering schools, then we have a chance to become one of the leading countries 
in the field of training of such specialists and in a few years time to bring ukrainian software and 
engineering solutions to the world market. 

Thus, actors of innovation infrastructure of the agricultural enterprises play a key role in 
ensuring the processes of softening and servicing the economy. The phenomenon of softisation is a 
characteristic phenomenon of post-industrial society, a direct result of the influence of ntp on the 
structure of the entire economy, including inter-sectoral links.  

Refinement and servicing of the innovation infrastructure determine the increase in the role 
and place of intangible factors and services in the development of the national innovation system, and 
the related costs fall into the category of transactional. In order to understand the general patterns of 
formation of socio-economic mechanism of development of markets for innovative services operating 
within the innovative infrastructure of ukraine, it is necessary to study the specifics of its service. Of 
great importance to the theory and methodology of servicing innovation infrastructure is its division 
into components into the intended purpose and value of services, without which the innovation 
processes occurring in the national innovation system will be impossible or ineffective. Due to the 
strengthening of the role of information, itc and processes of software and service, the infrastructure of 
the agricultural enterprises is transformed into the innovation and information infrastructure of the 
knowledge economy of post-industrial society. 

Today, the mechanisms for economic evaluation of the use of intellectual and creative potential 
of agricultural enterprises, which is the most important economic resource of modern organizations, 
have not yet been fully worked out. This is especially true for ukrainian high-tech enterprises, which 
in most cases possess significant intellectual and insignificant material and financial resources. 
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Для вирішення будь-якої проблеми потрібна оптимальна інформація. Вона може 
бути відкритою (більш-менш доступною – ЗМІ, Інтернет, всі можливі бази данних); 
напівзакритою (не засекреченою, але контрольованою тими, кого вона стосується); 
секретною (такою, що з різних міркувань вважається ключовою в певних ситуаціях). За 
оцінками фахівців, розвідка більше ніж 90% потрібної інформації видобуває з відкритих 
джерел і тільки 5-10% – шляхом бізнес шпигунства [1, с. 5]. 

Так, простий аналіз реклами дозволяє оцінити прибуток фірми-конкурента з 
точністю до 15% [2 c.299]. Нелегальна комерційна розвідка включає в себе різні методи 
роботи. Перший, і головний, є оперативним методом отримання інформації, коли с 
конкурентного середовища вербується людина або впроваджується свій. Наступним 
важливим методом є використання технічних засобів, наприклад для перехоплення 
телефонних переговорів і електронних повідомлень. 

При плануванні розвідувальної діяльності в економіці слід зосередитися на таких 
напрямках: визначення мети проведення розвідувальної діяльності; визначення потреби 
субХєкта економічної діяльності в інформації для досягнення цілей; визначення джерел 
отримання необхідної інформації. 

Вважати корисною інформацію прийнято лише тоді, коли її можна 
використовувати. Корисність інформації залежить від її повноти, точності та 
своєчасності. Слід конкретно розрізняти, не плутати: факти (дані), думки (особистісні 
припущення), інформацію (аналітично оброблені дані). 

Потрібна інформація, як правило, дозволяє орієнтуватися в ситуації, чітко 
планувати свої дії, відслідковувати результативність проведених акцій, ухилятися від 
несподіванок, маніпулювати окремими людьми та угрупованнями. 

Інформація поділяється на тотальну (дає загальне оглядове уявлення про цікаві 
проблемі та учасників – індивідів і організаціях – гри, що проводиться); непряму 
(підтверджує або спростовує якісь припущення, стикується с останніми тільки 
опосередковано); оціночну (розтлумачує події і дає прогноз щодо їх розвитку в 
майбутньому, це оптимально оброблені дані)[1]. 

У разі необхідності інформації необхідно прояснити для себе такі запитання: Що 
необхідно дізнатися? Де і в якому вигляді може існувати бажана інформація? Як і в 
якому вигляді ії можна отримати? 

Від чітких відповідей на перші запитання залежить розуміння останнього, процес 
отримання відповіді на яке залежить від існуючих зовнішніх умов, від ваших знань, 
досвіду, волі, можливостей і винахідливості. 

Наступним кроком зробимо спробу узагальнити ті параметри, які потрібно знати 
про конкурентів/ партнерів. Основними напрямками, за якими можна проводити 
розвідувальні заходи для отримання інформації як відносно до конкурентів, так і 
партнерів з метою виявлення їх благонадійності, є такі: підприємство, його керівництво, 
відносини всередині підприємства, система безпеки, відомості про фінансовий стан, 
партнерів, конкурентів, плани подальшого розвитку [1, с. 6]. 

Підприємство: реєстраційні дані; форма власності; засновники (акціонери); 
власники контрольного и блокуючого пакетів акцій; дочірні фірми; історія створення та 
розвитку підприємства, приватизація; напрямки діяльності; номенклатура продукції, що 
випусається (послуг); ділова репутація: участь в судових розглядах, претензії с боку 
спецлужб, правоохоронних і митних органів, органів виконавчої влади, звХязки з 
криміналом тощо. 
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Вважати корисною інформацію прийнято лише тоді, коли її можна 
використовувати. Корисність інформації залежить від її повноти, точності та 
своєчасності. Слід конкретно розрізняти, не плутати: факти (дані), думки (особистісні 
припущення), інформацію (аналітично оброблені дані). 

Потрібна інформація, як правило, дозволяє орієнтуватися в ситуації, чітко 
планувати свої дії, відслідковувати результативність проведених акцій, ухилятися від 
несподіванок, маніпулювати окремими людьми та угрупованнями. 

Інформація поділяється на тотальну (дає загальне оглядове уявлення про цікаві 
проблемі та учасників – індивідів і організаціях – гри, що проводиться); непряму 
(підтверджує або спростовує якісь припущення, стикується с останніми тільки 
опосередковано); оціночну (розтлумачує події і дає прогноз щодо їх розвитку в 
майбутньому, це оптимально оброблені дані)[1]. 

У разі необхідності інформації необхідно прояснити для себе такі запитання: Що 
необхідно дізнатися? Де і в якому вигляді може існувати бажана інформація? Як і в 
якому вигляді ії можна отримати? 

Від чітких відповідей на перші запитання залежить розуміння останнього, процес 
отримання відповіді на яке залежить від існуючих зовнішніх умов, від ваших знань, 
досвіду, волі, можливостей і винахідливості. 

Наступним кроком зробимо спробу узагальнити ті параметри, які потрібно знати 
про конкурентів/ партнерів. Основними напрямками, за якими можна проводити 
розвідувальні заходи для отримання інформації як відносно до конкурентів, так і 
партнерів з метою виявлення їх благонадійності, є такі: підприємство, його керівництво, 
відносини всередині підприємства, система безпеки, відомості про фінансовий стан, 
партнерів, конкурентів, плани подальшого розвитку [1, с. 6]. 

Підприємство: реєстраційні дані; форма власності; засновники (акціонери); 
власники контрольного и блокуючого пакетів акцій; дочірні фірми; історія створення та 
розвитку підприємства, приватизація; напрямки діяльності; номенклатура продукції, що 
випусається (послуг); ділова репутація: участь в судових розглядах, претензії с боку 
спецлужб, правоохоронних і митних органів, органів виконавчої влади, звХязки з 
криміналом тощо. 
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Керівництво: особи, які приймають рішення (ступінь впливу на політику 
підприємства); особи, повХязані з організованими злочинними угрупованнями або 
влаштовані на підприємствах за їх рекомендаціями; особисті та ділові характеристики 
(психологічний портрет); ділові звХязки і досвід; участь як засновників або акціонерів в 
інших комерційних проектах (паралельні фінансові інтереси). 

Відомості про фінансовий стан: фінансове становище (останній баланс); джерела 
фінансування; собівартість продукції (номінальна і реальна); прибуток (номінальна і 
реальна); взаємини з банками, кредитна історія; середній оборот за рахунком 
(рахунками); розподіл прибутку; відносини з податковими органами (інспекція, поліція); 
заборгованість бюджету (місцевому, федеральному); наявність заборгованості своїм 
контрагентам; проблемі (невиплати зарплати, відсутність замовлень та ін. ); факти 
невдалих інвестиційних проектів на ін. 

Відносини всередині підприємства: відносини та їх загострення в команді 
керування; наявність угруповань і сімейних кланів; взаємини між командою керування 
і трудовим колективом; наявність в команді неформальних лідерів; інші факти, що 
свідчать про внутрішню напруженість на підприємстві. 

Система безпеки: наявність ЗдахуИ; власна служба безпеки (функції, кадровий 
склад, його кваліфікація і приналежність до правоохоронних органів і спецслужбам); 
методи вирішення конфліктних ситуацій. 

Плани розвитку: плани на найближчу перспективу; плани на подальшу 
перспективу. 
Отримавши початку інформацію, її необхідно оцінити (за ступенем 

достовірності, важливості, стикування, можливості використання; інтерпретувати (в 
світлі інших данних і глибинної інтуїції), виявивши її місце в загальній мозаїці фактів; 
визначити, чи потрібна (і саме яка) додаткова інформація; ефективно вікиростовувати 
(врахувати в своїх планах, передати, кому слід, притримати до потрібного моменту тощо) 
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Для ефективної діяльності та розвитку промислових підприємств необхідно забезпечити 
здатність потенціалу до перманентної трансформації згідно із мінливим середовищем 
функціонування. Основою розвитку потенціалу підприємства справедливо прийнято вважати 
інноваційний потенціал, оскільки його високий рівень забезпечує нарощення конкурентних 
переваг та досягнення стратегічних цілей. Інноваційний потенціал виражається в існуючих 
інноваційних проектах на різних стадіях готовності, а також в інноваційній інфраструктурі, яка 
є сполучною ланкою між усіма елементами розвитку інноваційної діяльності. 

Питанням дослідження різних аспектів поняття інноваційного потенціалу присвячено 
багато наукових робіт вчених-економістів, але прискорені темпи науково-технічного прогресу 

Секція 4.Оцінка потенціалу промислових підприємств 

 

потребують подальших системних досліджень навіть за існування достатнього теоретичного 
фундаменту. 

В наукових дослідженнях виділяють наступні підходи до визначення поняття 
інноваційного потенціалу [1, с.37]: 

 структурно-функціональний підхід – поняття інноваційного потенціалу відображає 
сукупність ресурсів та/або функціональних можливостей, що можуть бути залучені при 
провадженні інноваційної діяльності; 

 процесний підхід – характеризується економічними та інноваційними можливостями 
підприємства до розвитку на інноваційній основі; 

 поведінковий підхід – передбачає готовність до адаптації ресурсів і можливостей 
підприємства до змін середовищ функціонування; 

 інтегральний підхід – враховує характеристики всіх трьох підходів: сукупність ресурсів, 
можливість та готовність до здійснення інноваційної діяльності в ув’язці із цілями та стратегією 
інноваційного розвитку. 

Погоджуючись з поглядами авторів, пропонуємо визначати інноваційний потенціал за 
інтегральним підходом як здатності підприємства до формування техніко-технологічних, 
виробничих, фінансових та інтелектуальних можливостей з метою забезпечення безперервності 
та ефективності інноваційної діяльності підприємства.  

Всі успішні інноваційні проекти потребують інвестиційного забезпечення через 
обмеження інноваційних можливостей обсягом власних економічних ресурсів підприємства. 
Готовність до реалізації нових для підприємства інноваційних проектів та високий рівень 
виконання поточних проектів забезпечує певний рівень інноваційного потенціалу, який 
обумовлює інвестиційну привабливість підприємства та проекту зокрема. Успішність 
інноваційного проекту також залежить від ступеня реалізації (використання) інноваційного 
потенціалу, що, в свою чергу, забезпечується шляхом прийняття зважених компетентних 
управлінських рішень.  

Для забезпечення ефективності управління інноваційним потенціалом необхідно 
виділити його структуру. В економічній літературі прийнято виділяти фінансову, кадрову, 
виробничо-технологічну, науково-технічну, організаційно-управлінську та маркетингову 
(ринкову) складові. Наявність тих чи інших складових, їх якісний і кількісний склад визначають 
стан інноваційного потенціалу та ефективність інноваційної діяльності. Нарощення 
інноваційного потенціалу неможливе без розвитку всіх його складових. Стан кожної із складових 
безпосередньо впливає на рівень інноваційного потенціалу та надає йому динамічний характер. 

Ефективне управління інноваційним потенціалом компанії дозволяє досягти наступних 
результатів: максимізувати цінність інноваційного потенціалу; збалансувати склад потенціалу за 
ступенем новизни, ризику і очікуваної прибутковості інвестиційних проектів, їх тривалості; 
визначити стратегічний напрямок проектів і здійснити своєчасне вирішення першочергових 
завдань; оптимізувати кількість проектів з урахуванням обмеженості фінансових ресурсів і 
можливостей компанії по їх реалізації (наявність персоналу, науково-технічної бази, знань, 
досвіду) [2]. 

Однією з головних умов, що забезпечує результативність управлінських рішень є якісне 
оцінювання наявного рівня інноваційного потенціалу підприємства. Оцінювання слід починати 
із визначення показників оцінки виділеної структури, що характеризують кожен з елементів 
інноваційного потенціалу: 

 фінансова складова – характеризується річним прирістом на НДДКР і освоєння 
нововведень зі всіх джерел фінансування, коефіцієнтом платоспроможності, фінансування, 
забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнтом маневреності власного капіталу; 

 кадрова складова – розраховують продуктивність праці, коефіцієнт підвищення 
кваліфікації персоналу, коефіцієнт підвищення професійних вимог; 

 виробничо-технологічна складова – оцінюють за коефіцієнтом оновлення, вартістю та 
ступенем зносу основних виробничих фондів; 

 науково-технічна складова – визначають обсяг інноваційної продукції в загальному 
обсягу виробництва у відсотках та кількість отриманих патентів, винаходів, товарних знаків, 
промислових зразків, ноу-хау; 

 організаційно-управлінська – розглядають організацію процесу планування, форми 
управління інноваційною діяльністю, системи стратегічного і тактичного планування; 
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Керівництво: особи, які приймають рішення (ступінь впливу на політику 
підприємства); особи, повХязані з організованими злочинними угрупованнями або 
влаштовані на підприємствах за їх рекомендаціями; особисті та ділові характеристики 
(психологічний портрет); ділові звХязки і досвід; участь як засновників або акціонерів в 
інших комерційних проектах (паралельні фінансові інтереси). 

Відомості про фінансовий стан: фінансове становище (останній баланс); джерела 
фінансування; собівартість продукції (номінальна і реальна); прибуток (номінальна і 
реальна); взаємини з банками, кредитна історія; середній оборот за рахунком 
(рахунками); розподіл прибутку; відносини з податковими органами (інспекція, поліція); 
заборгованість бюджету (місцевому, федеральному); наявність заборгованості своїм 
контрагентам; проблемі (невиплати зарплати, відсутність замовлень та ін. ); факти 
невдалих інвестиційних проектів на ін. 

Відносини всередині підприємства: відносини та їх загострення в команді 
керування; наявність угруповань і сімейних кланів; взаємини між командою керування 
і трудовим колективом; наявність в команді неформальних лідерів; інші факти, що 
свідчать про внутрішню напруженість на підприємстві. 

Система безпеки: наявність ЗдахуИ; власна служба безпеки (функції, кадровий 
склад, його кваліфікація і приналежність до правоохоронних органів і спецслужбам); 
методи вирішення конфліктних ситуацій. 

Плани розвитку: плани на найближчу перспективу; плани на подальшу 
перспективу. 
Отримавши початку інформацію, її необхідно оцінити (за ступенем 

достовірності, важливості, стикування, можливості використання; інтерпретувати (в 
світлі інших данних і глибинної інтуїції), виявивши її місце в загальній мозаїці фактів; 
визначити, чи потрібна (і саме яка) додаткова інформація; ефективно вікиростовувати 
(врахувати в своїх планах, передати, кому слід, притримати до потрібного моменту тощо) 
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Для ефективної діяльності та розвитку промислових підприємств необхідно забезпечити 
здатність потенціалу до перманентної трансформації згідно із мінливим середовищем 
функціонування. Основою розвитку потенціалу підприємства справедливо прийнято вважати 
інноваційний потенціал, оскільки його високий рівень забезпечує нарощення конкурентних 
переваг та досягнення стратегічних цілей. Інноваційний потенціал виражається в існуючих 
інноваційних проектах на різних стадіях готовності, а також в інноваційній інфраструктурі, яка 
є сполучною ланкою між усіма елементами розвитку інноваційної діяльності. 

Питанням дослідження різних аспектів поняття інноваційного потенціалу присвячено 
багато наукових робіт вчених-економістів, але прискорені темпи науково-технічного прогресу 
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потребують подальших системних досліджень навіть за існування достатнього теоретичного 
фундаменту. 

В наукових дослідженнях виділяють наступні підходи до визначення поняття 
інноваційного потенціалу [1, с.37]: 

 структурно-функціональний підхід – поняття інноваційного потенціалу відображає 
сукупність ресурсів та/або функціональних можливостей, що можуть бути залучені при 
провадженні інноваційної діяльності; 

 процесний підхід – характеризується економічними та інноваційними можливостями 
підприємства до розвитку на інноваційній основі; 

 поведінковий підхід – передбачає готовність до адаптації ресурсів і можливостей 
підприємства до змін середовищ функціонування; 

 інтегральний підхід – враховує характеристики всіх трьох підходів: сукупність ресурсів, 
можливість та готовність до здійснення інноваційної діяльності в ув’язці із цілями та стратегією 
інноваційного розвитку. 

Погоджуючись з поглядами авторів, пропонуємо визначати інноваційний потенціал за 
інтегральним підходом як здатності підприємства до формування техніко-технологічних, 
виробничих, фінансових та інтелектуальних можливостей з метою забезпечення безперервності 
та ефективності інноваційної діяльності підприємства.  

Всі успішні інноваційні проекти потребують інвестиційного забезпечення через 
обмеження інноваційних можливостей обсягом власних економічних ресурсів підприємства. 
Готовність до реалізації нових для підприємства інноваційних проектів та високий рівень 
виконання поточних проектів забезпечує певний рівень інноваційного потенціалу, який 
обумовлює інвестиційну привабливість підприємства та проекту зокрема. Успішність 
інноваційного проекту також залежить від ступеня реалізації (використання) інноваційного 
потенціалу, що, в свою чергу, забезпечується шляхом прийняття зважених компетентних 
управлінських рішень.  

Для забезпечення ефективності управління інноваційним потенціалом необхідно 
виділити його структуру. В економічній літературі прийнято виділяти фінансову, кадрову, 
виробничо-технологічну, науково-технічну, організаційно-управлінську та маркетингову 
(ринкову) складові. Наявність тих чи інших складових, їх якісний і кількісний склад визначають 
стан інноваційного потенціалу та ефективність інноваційної діяльності. Нарощення 
інноваційного потенціалу неможливе без розвитку всіх його складових. Стан кожної із складових 
безпосередньо впливає на рівень інноваційного потенціалу та надає йому динамічний характер. 

Ефективне управління інноваційним потенціалом компанії дозволяє досягти наступних 
результатів: максимізувати цінність інноваційного потенціалу; збалансувати склад потенціалу за 
ступенем новизни, ризику і очікуваної прибутковості інвестиційних проектів, їх тривалості; 
визначити стратегічний напрямок проектів і здійснити своєчасне вирішення першочергових 
завдань; оптимізувати кількість проектів з урахуванням обмеженості фінансових ресурсів і 
можливостей компанії по їх реалізації (наявність персоналу, науково-технічної бази, знань, 
досвіду) [2]. 

Однією з головних умов, що забезпечує результативність управлінських рішень є якісне 
оцінювання наявного рівня інноваційного потенціалу підприємства. Оцінювання слід починати 
із визначення показників оцінки виділеної структури, що характеризують кожен з елементів 
інноваційного потенціалу: 

 фінансова складова – характеризується річним прирістом на НДДКР і освоєння 
нововведень зі всіх джерел фінансування, коефіцієнтом платоспроможності, фінансування, 
забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнтом маневреності власного капіталу; 

 кадрова складова – розраховують продуктивність праці, коефіцієнт підвищення 
кваліфікації персоналу, коефіцієнт підвищення професійних вимог; 

 виробничо-технологічна складова – оцінюють за коефіцієнтом оновлення, вартістю та 
ступенем зносу основних виробничих фондів; 

 науково-технічна складова – визначають обсяг інноваційної продукції в загальному 
обсягу виробництва у відсотках та кількість отриманих патентів, винаходів, товарних знаків, 
промислових зразків, ноу-хау; 

 організаційно-управлінська – розглядають організацію процесу планування, форми 
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 маркетингова складова – визначають обсяг реалізації інноваційної продукції у вартісному 
виразі і асортименті підприємства, досліджують взаємодію підприємства з постачальниками 
сировини, підприємствами-розробниками інновацій, споживачами продукції, аналізують попит 
на інновації, досліджують можливості щодо подальшого розповсюдження і використання 
новації. 

Після дослідження складових інноваційного потенціалу необхідно розрахувати 
інтегральний показник (ІП), універсальна формула якого має вигляд (формула 1): 

 
ІП = √𝑐𝑐1 ∗ 𝑐𝑐2 ∗ …∗ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛  (1) 

 
де С1, С2, Сn – складники інноваційного потенціалу, 
n – кількість складників. 
 
Розрахунок показника дає можливість оцінити рівень інноваційного потенціалу як дуже 

низький, низький, середній і високий із значенням інтегрального показника > 1,0; 1,0 – 1,3; 1,3 – 
1,6; < 1,6 відповідно.  

Нарощення інноваційного потенціалу в ув’язці із стратегією розвитку є нагальним 
економічним завданням кожного підприємства, здійснення якого можливо забезпечити шляхом 
компетентного управління інноваційними процесами. Якісна оцінка інноваційного потенціалу 
витупає необхідним інструментом забезпечення ефективності управлінських рішень. 
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В умовах посилення дестабілізуючого впливу економічної діяльності суспільства на стан 
навколишнього природного середовища (далі – НПС) виникає необхідність в комплексній оцінці 
інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств у сфері природокористування, як 
аналітичного підґрунтя для розробки механізмів управління. 

За статистичними даними, у 2018 р. величина капітальних інвестицій на охорону 
навколишнього природного середовища (далі – НПС) в Україні досягла 10,07 млрд. грн., що 
склало всього 1,74 % від загального обсягу капітальних інвестицій в економіку та 0,28 % від ВВП 
(табл. 1).  

Сукупні витрати на охорону НПС в 2018 р. склали 34,39 млрд. грн., збільшившись 
порівняно з 2010 р. у 2,6 рази. За 2010-2018 рр. відбулися структурні зміни у складі сукупних 
витрат на охорону НПС: частка капітальних інвестицій зросла з 21 % до 29,3 %, частка поточних 
витрат, навпаки, зменшилася з 79 % до 70,7 % відповідно [1]. 

 
Таблиця 1 – Динаміка капітальних інвестицій на охорону НПС та їх частка в ВВП* 
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Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Капітальні інвестиції на 
охорону НПС, млрд. грн. 2,76 6,45 6,59 6,04 7,96 7,68 13,39 11,03 10,07 

2. У до % до загальних 
капітальних інвестицій в 
економіці України, % 

1,46 3,05 2,70 2,26 3,63 2,81 3,73 2,46 1,74 

3. У до % ВВП 0,26 0,50 0,47 0,41 0,50 0,39 0,56 0,37 0,28 
*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]. 

За джерелами фінансування у структурі сукупних витрат на охорону НПС домінують 
власні кошти підприємств і організацій, частка яких зросла з 67,9 % в 2016 р. до 86,9 % в 2018 р. 
Водночас частка бюджетних коштів досягає всього 6,7 %, інших джерел – 6,4 %, при цьому 
наявна тенденція до їх скорочення (на 19,7 % в 2018 р. порівняно з 2016 р.). Відтак, головним 
джерелом фінансування природоохоронних заходів в Україні залишаються власні кошти 
підприємств, частка зовнішніх джерел є незначною і має скорочувальний тренд. 

Аналітично значимою постає оцінка секторальної структури сукупних витрат на охорону 
НПС (табл. 2). Згідно проведених розрахунків, в Україні найбільша частка екоінвестицій 
припадає на переробну промисловість (30 % в 2018 р.), зокрема металургійне виробництво (17,35 
%), водопостачання (23,88 %), добувну промисловість (22,62 %) та постачання енергії (табл. 2). 
Питома вага сільського господарства і харчової промисловості є незначною і складає 1,22 % та 
1,58 % відповідно. За 2015-2018 рр. відбулися структурні зміни в секторальній структурі витрат 
на охорону НПС: частка енергосектору скоротилася на 9,19 %, натомість зросли частки 
переробної промисловості (на 4,98 %) та сектору водопостачання (на 4,29 %). Загалом 
підприємства промислового сектору національної економіки здійснюють майже 90 % 
капітальних і поточних витрат на охорону НПС. 

 
Таблиця 2 – Секторальна структура сукупних витрат на охорону НПС в Україні * 

 

Види економічної діяльності 
Роки Зміни  

(+, -) 2015 2016 2017 2018 
1.Сільське, лісове та рибне 
господарство 1,42 1,13 1,36 1,22 -0,20 

2.Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 21,24 15,98 18,95 22,62 +1,39 

3. Переробна промисловість, всього, у 
т.ч.: 25,03 23,84 25,42 30,02 +4,98 

- виробництво харчових продуктів 0,84 1,02 1,05 1,58 +0,74 

- металургійне виробництво 3,36 2,48 2,97 3,56 +0,20 
- виробництво коксу та продуктів 

нафтопереробки 14,54 15,44 14,99 17,35 2,81 

4. Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 22,05 29,56 19,52 12,86 -9,19 

5. Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 19,59 18,76 20,71 23,88 +4,29 

6. Інші сектори економіки 10,67 10,72 14,03 9,40 -1,27 
*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]. 

В Україні спостерігається позитивна тенденція зростання кількості впроваджених 
маловідходних та безвідходних технологій у промисловості (табл. 3). У 2018 р. їх загальна 
кількість склала 926 од., збільшившись порівняно з 2010 р. на 93,3 %. При цьому частка 
впроваджених ресурсозберігаючих технологій у загальному обсязі нових технологічних процесів 
зросла з 23,45 % в 2010 р. до 46,25 % в 2018р., перевищивши навіть рівень 1995 р. У 2018 р. 
частка переробної промисловості в обсязі реалізованої інноваційної продукції промислового 
сектору досягла 98,26 %, у т.ч. 25,31 % припадало на харчову промисловість, 15,07 % – 
виробництво автотранспортних засобів, 14,96 % – металургійне виробництво [2]. 
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ІП = √𝑐𝑐1 ∗ 𝑐𝑐2 ∗ …∗ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛  (1) 

 
де С1, С2, Сn – складники інноваційного потенціалу, 
n – кількість складників. 
 
Розрахунок показника дає можливість оцінити рівень інноваційного потенціалу як дуже 

низький, низький, середній і високий із значенням інтегрального показника > 1,0; 1,0 – 1,3; 1,3 – 
1,6; < 1,6 відповідно.  

Нарощення інноваційного потенціалу в ув’язці із стратегією розвитку є нагальним 
економічним завданням кожного підприємства, здійснення якого можливо забезпечити шляхом 
компетентного управління інноваційними процесами. Якісна оцінка інноваційного потенціалу 
витупає необхідним інструментом забезпечення ефективності управлінських рішень. 
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За статистичними даними, у 2018 р. величина капітальних інвестицій на охорону 
навколишнього природного середовища (далі – НПС) в Україні досягла 10,07 млрд. грн., що 
склало всього 1,74 % від загального обсягу капітальних інвестицій в економіку та 0,28 % від ВВП 
(табл. 1).  

Сукупні витрати на охорону НПС в 2018 р. склали 34,39 млрд. грн., збільшившись 
порівняно з 2010 р. у 2,6 рази. За 2010-2018 рр. відбулися структурні зміни у складі сукупних 
витрат на охорону НПС: частка капітальних інвестицій зросла з 21 % до 29,3 %, частка поточних 
витрат, навпаки, зменшилася з 79 % до 70,7 % відповідно [1]. 

 
Таблиця 1 – Динаміка капітальних інвестицій на охорону НПС та їх частка в ВВП* 

 

Секція 4.Оцінка потенціалу промислових підприємств 

 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Капітальні інвестиції на 
охорону НПС, млрд. грн. 2,76 6,45 6,59 6,04 7,96 7,68 13,39 11,03 10,07 

2. У до % до загальних 
капітальних інвестицій в 
економіці України, % 

1,46 3,05 2,70 2,26 3,63 2,81 3,73 2,46 1,74 

3. У до % ВВП 0,26 0,50 0,47 0,41 0,50 0,39 0,56 0,37 0,28 
*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]. 

За джерелами фінансування у структурі сукупних витрат на охорону НПС домінують 
власні кошти підприємств і організацій, частка яких зросла з 67,9 % в 2016 р. до 86,9 % в 2018 р. 
Водночас частка бюджетних коштів досягає всього 6,7 %, інших джерел – 6,4 %, при цьому 
наявна тенденція до їх скорочення (на 19,7 % в 2018 р. порівняно з 2016 р.). Відтак, головним 
джерелом фінансування природоохоронних заходів в Україні залишаються власні кошти 
підприємств, частка зовнішніх джерел є незначною і має скорочувальний тренд. 

Аналітично значимою постає оцінка секторальної структури сукупних витрат на охорону 
НПС (табл. 2). Згідно проведених розрахунків, в Україні найбільша частка екоінвестицій 
припадає на переробну промисловість (30 % в 2018 р.), зокрема металургійне виробництво (17,35 
%), водопостачання (23,88 %), добувну промисловість (22,62 %) та постачання енергії (табл. 2). 
Питома вага сільського господарства і харчової промисловості є незначною і складає 1,22 % та 
1,58 % відповідно. За 2015-2018 рр. відбулися структурні зміни в секторальній структурі витрат 
на охорону НПС: частка енергосектору скоротилася на 9,19 %, натомість зросли частки 
переробної промисловості (на 4,98 %) та сектору водопостачання (на 4,29 %). Загалом 
підприємства промислового сектору національної економіки здійснюють майже 90 % 
капітальних і поточних витрат на охорону НПС. 

 
Таблиця 2 – Секторальна структура сукупних витрат на охорону НПС в Україні * 

 

Види економічної діяльності 
Роки Зміни  

(+, -) 2015 2016 2017 2018 
1.Сільське, лісове та рибне 
господарство 1,42 1,13 1,36 1,22 -0,20 

2.Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 21,24 15,98 18,95 22,62 +1,39 

3. Переробна промисловість, всього, у 
т.ч.: 25,03 23,84 25,42 30,02 +4,98 

- виробництво харчових продуктів 0,84 1,02 1,05 1,58 +0,74 

- металургійне виробництво 3,36 2,48 2,97 3,56 +0,20 
- виробництво коксу та продуктів 

нафтопереробки 14,54 15,44 14,99 17,35 2,81 

4. Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 22,05 29,56 19,52 12,86 -9,19 

5. Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 19,59 18,76 20,71 23,88 +4,29 

6. Інші сектори економіки 10,67 10,72 14,03 9,40 -1,27 
*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]. 

В Україні спостерігається позитивна тенденція зростання кількості впроваджених 
маловідходних та безвідходних технологій у промисловості (табл. 3). У 2018 р. їх загальна 
кількість склала 926 од., збільшившись порівняно з 2010 р. на 93,3 %. При цьому частка 
впроваджених ресурсозберігаючих технологій у загальному обсязі нових технологічних процесів 
зросла з 23,45 % в 2010 р. до 46,25 % в 2018р., перевищивши навіть рівень 1995 р. У 2018 р. 
частка переробної промисловості в обсязі реалізованої інноваційної продукції промислового 
сектору досягла 98,26 %, у т.ч. 25,31 % припадало на харчову промисловість, 15,07 % – 
виробництво автотранспортних засобів, 14,96 % – металургійне виробництво [2]. 
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Водночас частка капітальних інвестицій, вкладених в інтегровані технології, залишається 
на низькому рівні в таких сферах природокористування, як охорона атмосферного повітря (14,7 
% в 2018 р.), очищення зворотних вод (18,2 %), поводження з відходами (3,8 %). Загальна 
вартість НДР природоохоронного спрямування у 2018 р. склала всього 5,7 млн. грн., що на 25 % 
менше рівня 2010 р. [1, с.174]. 

 
Таблиця 3 – Кількість упроваджених нових технологічних процесів 

у промисловості України, одиниць* 
 

Показники 
Роки 2018 р. у 

% до 
2010 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1. Впроваджено нових 
технологічних процесів 2936 1403 1808 2043 1217 3489 1831 2002 98,0 

2. У т.ч. маловідходних 
ресурсозберігаючих і 
безвідходних технологій 

1044 430 690 479 458 748 611 926 193,3 

2.1.У % до технологічних 
процесів 35,56 30,65 38,16 23,45 37,63 21,44 33,37 46,25 Х 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [2]. 

 
Таким чином, реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу суб’єктів у сфері 

раціонального природокористування національної економіки обумовлює необхідність 
впровадження адаптивних стимулюючих механізмів з використанням європейських практик. 
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Актуальність проблеми полягає в тому, що ринкова економіка підтвердила можливість 
свого існування в системі господарювання, чому доказом послужили порівняно кращі, ніж в 
інших системах, показники ефективності виробництва і показники продуктивності праці. Та 
все ж таки не в всіх галузях ці показники задовольняли і задовольняють прискіпливі розрахунки 
економістів та аналітиків. Слід відзначити, що небезпека ототожнення фермерського 
господарства із необхідністю використання великих обсягів земельних площ стане особливо 
відчутною за умов майбутньої лібералізації земельних відносин та створення ринку землі. [3] 

Діяльність будь-якого підприємства має за мету отримання позитивного фінансового 
результату та пошук шляхів його збільшення. Результати діяльності відображається у 
фінансово-економічних показниках, які найбільш точно характеризують фінансовий стан 
суб’єкта господарювання та дають уявлення про економічний потенціал його розвитку. 

Очевидно, що сільськогосподарські підприємства сімейного типу, які використовують 
земельні ділянки переважно на засадах оренди, мають менше шансів отримати їх в процесі 
відкритої конкурентної боротьби із представниками великих агрокомпаній. Окреслені 
перспективи гостро ставлять перед вітчизняними фермерами питання пошуку нових більш 
ефективних способів використання наявного ресурсного потенціалу, а також необхідності 
відходу від традиційних напрямків економічної діяльності 

Агропромисловий бізнес в Україні є одним з небагатьох секторів економіки, що 
достатньо спокійно пережили вплив попередньої світової економічної кризи – тоді об’єми 
вирощеної та виготовленої сільськогосподарської продукції майже не знизились в порівнянні з 
докризовими показниками. Але виклики сьогодення: ситуація на сході країни, світова пандемія 
коронавірусу COVID-19 породжують нові невизначеності, як у всій країні так, зокрема і в 
аграрному секторі. Слід зазначити дуже небезпечну ситуацію пов’язану з кліматичними 
погодними умовами в цьому році, а саме не достаток вологи тобто фактично засуха особливо в 
південних регіонах – по підрахункам спеціалістів призведе до загибелі від 30% до 75% урожаю. 

Державне регулювання в Україні залишається одним із найважливіших факторів впливу 
на розвиток аграрного бізнесу. В той самий час, як квотування експорту зерна обмежило 
можливості для підняття рівня внутрішніх цін до світових показників, збереження в 
Податковому Кодексі основних пільгових режимів оподаткування сільгоспвиробників буде 
підтримувати принадність аграрного виробництва і протягом наступних років [1], [2]. 

Фінансовий результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу 
підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. 
Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток, збільшення якого 
означає примноження фінансових ресурсів та зростання фінансових результатів. Збиток 
підприємства означає втрату фінансових ресурсів підприємств, якщо збитки носять регулярний 
характер, то врешті-решт будуть витрачені всі фінансові ресурси і підприємство збанкрутує. 
Отже, фінансовим результатом діяльності підприємства може бути прибуток або збиток [4]. 

Пропозиції по підвищенню фінансової результативності діяльності було розглянуто на 
прикладі фермерського господарства СФГ «ЕЛІТА». На нашу думку, формування системи 
підвищення фінансових результатів діяльності агропідприємства СФГ «Еліта» повинно 
розвиватися в таких напрямках: 

1. оновлення та підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази 
господарства; 

2. диверсифікація виробничої діяльності з метою використання можливості 
агропідприємства переробки виробленої продукції; 

3. модернізація та впровадження інноваційно-інвестиційних механізмів для підвищення 
продуктивності виробництва та використання новітніх технологій вирощування продукції. 

Секція 5.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств 

 

Конкретні розрахунки для використання в практиці господарської діяльності СФГ «ЕЛІТА» 
по підвищенню фінансових результатів обґрунтування створення автотранспортної ділянки СФГ 
«ЕЛІТА» для перевезення сільськогосподарської продукції та хлібобулочних виробів показали 
наступні результати: балансовий прибуток – 1478728,8 грн.; чистий прибуток – 1035110,2 грн. 
Рентабельність перевезень складе 22%, а загальна рентабельність 39%. 

Наступна пропозиція по створенню малої хлібопекарні, яка більш мобільна і легко 
пристосовується до потреб ринку вона може більш оперативно формувати ь унікальний 
асортимент і змінювати технологію і рецептуру. Устаткування пекарні підібрано для 
прискореної технології виробництва. Пекарня випускає два види хлібобулочних виробів: «Батон 
Селянський» і «Булка Козацька здобна». Вибір даної продукції пояснюється потребою 
населення, школярів і вихованців дитячого садка не тільки в хлібі, а й в здобних виробах, а також 
для різноманітного раціону харчування. При нормальній діяльності підприємства при визначенні 
ціни продукції передбачають оптимальний розмір прибутку. 

Підвищення прибутковості виробництва за рахунок інвестицій у виробництво овочів 
закритого ґрунту – розглянуто два проекти перший модернізація існуючої теплиці, другий 
створення нової із застосуванням новітніх технологій. Порівняння запропонованих проектів дали 
можливість зробити наступні висновки. 

Інвестиції у перший проект складають 620тис. грн., а у другий 2,3 млн. грн. У першому 
випадку чиста приведена вартість через 5 років складає 689785 грн., а у другому 1062812 грн. 
Строк окупності 2,01 та 3,09 відповідно. Як бачимо, другий проект коштує набагато більше та 
має більший строк окупності інвестицій, але ефект від цього проекту буде кращий. У тому разі, 
якщо ці проекти будуть розглянуті на підприємстві, керівництву потрібно буде обрати, вкласти 
менше грошей та отримати менший, але позитивний ефект, чи вкласти більше грошей та 
отримати більший прибуток у перспективі. 
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Актуальність проблеми полягає в тому, що ринкова економіка підтвердила можливість 
свого існування в системі господарювання, чому доказом послужили порівняно кращі, ніж в 
інших системах, показники ефективності виробництва і показники продуктивності праці. Та 
все ж таки не в всіх галузях ці показники задовольняли і задовольняють прискіпливі розрахунки 
економістів та аналітиків. Слід відзначити, що небезпека ототожнення фермерського 
господарства із необхідністю використання великих обсягів земельних площ стане особливо 
відчутною за умов майбутньої лібералізації земельних відносин та створення ринку землі. [3] 

Діяльність будь-якого підприємства має за мету отримання позитивного фінансового 
результату та пошук шляхів його збільшення. Результати діяльності відображається у 
фінансово-економічних показниках, які найбільш точно характеризують фінансовий стан 
суб’єкта господарювання та дають уявлення про економічний потенціал його розвитку. 

Очевидно, що сільськогосподарські підприємства сімейного типу, які використовують 
земельні ділянки переважно на засадах оренди, мають менше шансів отримати їх в процесі 
відкритої конкурентної боротьби із представниками великих агрокомпаній. Окреслені 
перспективи гостро ставлять перед вітчизняними фермерами питання пошуку нових більш 
ефективних способів використання наявного ресурсного потенціалу, а також необхідності 
відходу від традиційних напрямків економічної діяльності 

Агропромисловий бізнес в Україні є одним з небагатьох секторів економіки, що 
достатньо спокійно пережили вплив попередньої світової економічної кризи – тоді об’єми 
вирощеної та виготовленої сільськогосподарської продукції майже не знизились в порівнянні з 
докризовими показниками. Але виклики сьогодення: ситуація на сході країни, світова пандемія 
коронавірусу COVID-19 породжують нові невизначеності, як у всій країні так, зокрема і в 
аграрному секторі. Слід зазначити дуже небезпечну ситуацію пов’язану з кліматичними 
погодними умовами в цьому році, а саме не достаток вологи тобто фактично засуха особливо в 
південних регіонах – по підрахункам спеціалістів призведе до загибелі від 30% до 75% урожаю. 

Державне регулювання в Україні залишається одним із найважливіших факторів впливу 
на розвиток аграрного бізнесу. В той самий час, як квотування експорту зерна обмежило 
можливості для підняття рівня внутрішніх цін до світових показників, збереження в 
Податковому Кодексі основних пільгових режимів оподаткування сільгоспвиробників буде 
підтримувати принадність аграрного виробництва і протягом наступних років [1], [2]. 

Фінансовий результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу 
підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. 
Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток, збільшення якого 
означає примноження фінансових ресурсів та зростання фінансових результатів. Збиток 
підприємства означає втрату фінансових ресурсів підприємств, якщо збитки носять регулярний 
характер, то врешті-решт будуть витрачені всі фінансові ресурси і підприємство збанкрутує. 
Отже, фінансовим результатом діяльності підприємства може бути прибуток або збиток [4]. 

Пропозиції по підвищенню фінансової результативності діяльності було розглянуто на 
прикладі фермерського господарства СФГ «ЕЛІТА». На нашу думку, формування системи 
підвищення фінансових результатів діяльності агропідприємства СФГ «Еліта» повинно 
розвиватися в таких напрямках: 

1. оновлення та підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази 
господарства; 

2. диверсифікація виробничої діяльності з метою використання можливості 
агропідприємства переробки виробленої продукції; 

3. модернізація та впровадження інноваційно-інвестиційних механізмів для підвищення 
продуктивності виробництва та використання новітніх технологій вирощування продукції. 

Секція 5.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств 

 

Конкретні розрахунки для використання в практиці господарської діяльності СФГ «ЕЛІТА» 
по підвищенню фінансових результатів обґрунтування створення автотранспортної ділянки СФГ 
«ЕЛІТА» для перевезення сільськогосподарської продукції та хлібобулочних виробів показали 
наступні результати: балансовий прибуток – 1478728,8 грн.; чистий прибуток – 1035110,2 грн. 
Рентабельність перевезень складе 22%, а загальна рентабельність 39%. 

Наступна пропозиція по створенню малої хлібопекарні, яка більш мобільна і легко 
пристосовується до потреб ринку вона може більш оперативно формувати ь унікальний 
асортимент і змінювати технологію і рецептуру. Устаткування пекарні підібрано для 
прискореної технології виробництва. Пекарня випускає два види хлібобулочних виробів: «Батон 
Селянський» і «Булка Козацька здобна». Вибір даної продукції пояснюється потребою 
населення, школярів і вихованців дитячого садка не тільки в хлібі, а й в здобних виробах, а також 
для різноманітного раціону харчування. При нормальній діяльності підприємства при визначенні 
ціни продукції передбачають оптимальний розмір прибутку. 

Підвищення прибутковості виробництва за рахунок інвестицій у виробництво овочів 
закритого ґрунту – розглянуто два проекти перший модернізація існуючої теплиці, другий 
створення нової із застосуванням новітніх технологій. Порівняння запропонованих проектів дали 
можливість зробити наступні висновки. 

Інвестиції у перший проект складають 620тис. грн., а у другий 2,3 млн. грн. У першому 
випадку чиста приведена вартість через 5 років складає 689785 грн., а у другому 1062812 грн. 
Строк окупності 2,01 та 3,09 відповідно. Як бачимо, другий проект коштує набагато більше та 
має більший строк окупності інвестицій, але ефект від цього проекту буде кращий. У тому разі, 
якщо ці проекти будуть розглянуті на підприємстві, керівництву потрібно буде обрати, вкласти 
менше грошей та отримати менший, але позитивний ефект, чи вкласти більше грошей та 
отримати більший прибуток у перспективі. 
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елементом фінансових ресурсів підприємства, є джерелом формування бюджетів різних рівнів 
[1, с. 85]. 

Ефективність використання всіх ресурсів підприємства характеризується перш за все 
тим, наскільки його діяльність здатна забезпечувати отримання прибутку, що вимагає 
систематичного контролю над чинниками, що впливають на фінансові результати діяльності 
фірми. На розмір прибутку впливають дві групи чинників — зовнішні і внутрішні [2]. До 
зовнішніх чинників належать природні, транспортні та соціально-економічні умови, рівень 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, ціни на виробничі ресурси, державне регулювання цін, 
система оподаткування, та ін. До внутрішніх чинників зміни прибутку належать такі: 

– основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і витрат, 
ціна продукції); 

– неосновні фактори, пов’язані з порушенням господарської дисципліни (цінові 
порушення, порушення умов праці та вимог до якості продукції, що ведуть до штрафів, 
економічних санкцій та ін.). 

Прибуток залежить від обсягу реалізації продукції. Крім того, оскільки прибуток 
обчислюється як різниця між ціною і собівартістю продукції, то очевидно, що на розмір прибутку 
впливають зростання цін і зниження собівартості. 

Визначення резервів зростання прибутку базується на обґрунтованій методики їх 
розрахунку, мобілізації і реалізації. Джерелом інформації служать дані аналізу прибутку: 
тенденції в зміні складу і суми прибули; рівень впливу окремих чинників в цілому по 
підприємству і по окремих виробах на зміну прибутку в звітному періоді; розподіл чистого 
прибутку після оподаткування. Резерви зростання прибутку виявляються як на стадії 
планування, так і в процесі виконання планів.  

Резерви збільшення прибутку визначаються при розробці бізнес-плану підприємства на 
черговий плановий період. Виділяють три етапи цієї роботи:  

 аналітичний, який включає виявлення та кількісну оцінку резервів; 
 організаційний, де розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, 

економічних і соціальних заходів, які забезпечують використання виявлених резервів; 
 функціональний, на цьому етапі практично реалізовують заходи і ведуть контроль над 

їх виконанням. 
 Залежно від того, у якому стані знаходиться підприємство з точки зору фінансового 

забезпечення та положення на ринку, та залежно від його намірів щодо змін, можливо обрати та 
застосувати відповідний набір заходів підвищення прибутковості підприємства [3, с. 13]. 

 На даний час світ увійшов у нову рецесію, тобто почалася нова економічна криза. Інакше 
кажучи, всі складові сукупного попиту — споживання, капітальні витрати, експорт — опинилися 
у стані безпрецедентного вільного падіння. Кризи мають дуже динамічну природу і траєкторію, 
яка вимагає постійного перезавантаження планів. Завдання власника чи керівника підприємства 
– забезпечити безперервність бізнесу, а отже необхідно зробити все, щоб ухвалювати рішення 
швидко, уникнути застрявання у складних процесах внутрішньої координації та повільного 
реагування на зміни обставин. 

Незважаючи на те, що кожне підприємство повинно розробити індивідуальну стратегію 
відновлення, можна виділити декілька універсальних інструментів забезпечення прибутковості 
в кризової ситуації: 

1. Зниження витрат – один з найбільш дієвих інструментів, яким підприємство може 
скористатися для стабілізації фінансового положення. Для цього необхідно наступне: посилення 
процедур авторизації витрат, економія паливно-сировинних ресурсів, матеріальних і трудових 
витрат, зниження частки амортизаційних відрахувань у собівартості, скорочення 
адміністративних витрат мотивування персоналу на зниження витрат і скорочення витрат, не 
пов’язаних з основною діяльністю компанії [4]. 

У рамках перерахованих напрямів діяльності треба виконати такі прийоми: 
‒ формування бюджету компанії. Планування витрат і передача повноважень по їх 

управлінню менеджерам підрозділів дозволять значно понизити витрати компанії. Якщо раніше 
бюджетування не велося, можна порекомендувати обмежитися складанням основних фінансових 
бюджетів (прогнозний баланс, бюджет руху грошових коштів і бюджет доходів і витрат), 
бюджетів ключових виробничих підрозділів, а також сформувати бюджети дебіторською і 
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кредиторською заборгованостей і руху сировини і матеріалів. Це дозволить оптимізувати рух 
грошових потоків і утримати витрати на заданому рівні; 

‒  горизонтальна інтеграція, що припускає пошук можливостей здійснення закупок 
спільно з іншими покупцем. Це дозволить отримати так звані об’ємні знижки;  

‒ вертикальна інтеграція, яка має на увазі тіснішу роботу з постачальниками 
ключових найменувань сировини і матеріалів (своєчасне виконання договірних зобов’язань, 
фінансова прозорість і т. д.);  

‒ аналіз можливостей передачі на аутсорсинг дорогих процесів. Слід оцінити, які 
компоненти вигідно робити самостійно, а які дешевше закуповувати у інших виробників;  

‒ посилення контролю усіх видів витрат. Помічено, що коли компанія, приміром, 
починає реєструвати вихідні міжміські дзвінки співробітників, загальна кількість дзвінків 
знижується за рахунок зменшення розмов з особистих питань;  

‒ оптимізація технологічних процесів. Питання оптимізації можуть бути вирішені 
при обговоренні технології виробництва і якості продукції, що випускається, фінансовим 
директором і директором з виробництва;  

‒ скорочення витрат на оплату праці. Слід розробити сучасну систему оплати праці 
для персоналу компанії і мотивувати його на зниження витрат. За основу може бути прийнята 
схема, при якій частина заощаджених витрат виплачується співробітникові. Необхідно також 
переглянути організаційну структуру на предмет виключення зайвих рівнів управління. 

Однак варто мати на увазі, що зниження собівартості має межу, після якої воно 
неможливе без зниження якості продукції. Те саме стосується адміністративних і комерційних 
витрат, які неможливо звести до нуля, оскільки без них підприємство не зможе нормально 
функціонувати і продукція не буде реалізовуватися. 

1.  Стимулювання продажів, яка повинна виражатися в розвитку стосунків з 
існуючими клієнтами і залученні нових, пропозиції ринку нової продукції, укладенні контрактів 
на роботу з давальницькою сировиною, а також в перегляді існуючої системи знижок і пільг для 
покупців. Для цього можна реалізувати наступні заходи: 

‒ проведення обмеженого маркетингового дослідження – визначення місткості 
ринку, оцінка можливості збільшення об’ємів продажів і відпускних цін. Необхідно виявити і 
споживчі переваги, тобто ранжирувати по мірі значущості ті характеристики товару, на які 
звертають увагу покупці. Це дозволить відмовитися від незатребуваних характеристик, а отже, 
скоротити витрати;  

‒ виділення групи товарів, що приносять компанії найбільший прибуток. 
Проводиться АВС-аналіз прибутковості продукції компанії. При цьому створюється 
диференційована система мотивації, коли менеджери отримують різний відсоток від об’єму 
продажів по різних категоріях товарів;  

‒ перегляд асортиментної і ціновий політик компанії. Необхідно оцінити точку 
беззбитковості для кожної категорії товарів і зіставити її з даними про об’єми продажів за 
декілька попередніх періодів. Якщо точка беззбитковості вище за обсягу продажів якого-небудь 
з найменувань продукції, то слід переглянути цінову політику відносно цього товару або 
проаналізувати можливість зняття його з виробництва. 

2. Оптимізація грошових потоків. В цьому напрямі слід зробити наступне: впровадити 
процедуру щоденного звіряння балансу готівкових грошових коштів; створити реєстр поточних 
платежів і розставити пріоритети; побудувати максимально детальний бюджет руху грошових 
коштів на майбутній звітний період (місяць). Необхідно також розглянути можливість 
збільшення так званих нереалізаційних доходів. Для цього аналізується можливість реалізації 
частини невживаного устаткування або його консервації. Нерідко підприємство може отримати 
додаткові доходи за рахунок здачі в оренду невживаних площ або переміщення офісу в менш 
дороге місце [5]. 

3. Робота з дебіторами і реформування політики комерційного кредитування. В умовах 
фінансової кризи підприємство не повинне повністю відмовлятися від реалізації продукції на 
виплат, оскільки це, викличе різке скорочення обсягу реалізації. Для того, щоб оптимізувати 
роботу з дебіторами, можна виконати наступні дії:  

‒ структуризація дебіторів по термінах платежу. Приміром, можуть бути виділені 
наступні групи дебіторів з терміном погашення : до 15 днів, від 15 до 20 днів і т. д. По кожній з 
груп треба призначити відповідального (як правило, менеджера по продажах), контролюючого 
своєчасність і повноту виконання зобов’язань контрагентами;  
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елементом фінансових ресурсів підприємства, є джерелом формування бюджетів різних рівнів 
[1, с. 85]. 

Ефективність використання всіх ресурсів підприємства характеризується перш за все 
тим, наскільки його діяльність здатна забезпечувати отримання прибутку, що вимагає 
систематичного контролю над чинниками, що впливають на фінансові результати діяльності 
фірми. На розмір прибутку впливають дві групи чинників — зовнішні і внутрішні [2]. До 
зовнішніх чинників належать природні, транспортні та соціально-економічні умови, рівень 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, ціни на виробничі ресурси, державне регулювання цін, 
система оподаткування, та ін. До внутрішніх чинників зміни прибутку належать такі: 

– основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і витрат, 
ціна продукції); 

– неосновні фактори, пов’язані з порушенням господарської дисципліни (цінові 
порушення, порушення умов праці та вимог до якості продукції, що ведуть до штрафів, 
економічних санкцій та ін.). 

Прибуток залежить від обсягу реалізації продукції. Крім того, оскільки прибуток 
обчислюється як різниця між ціною і собівартістю продукції, то очевидно, що на розмір прибутку 
впливають зростання цін і зниження собівартості. 

Визначення резервів зростання прибутку базується на обґрунтованій методики їх 
розрахунку, мобілізації і реалізації. Джерелом інформації служать дані аналізу прибутку: 
тенденції в зміні складу і суми прибули; рівень впливу окремих чинників в цілому по 
підприємству і по окремих виробах на зміну прибутку в звітному періоді; розподіл чистого 
прибутку після оподаткування. Резерви зростання прибутку виявляються як на стадії 
планування, так і в процесі виконання планів.  

Резерви збільшення прибутку визначаються при розробці бізнес-плану підприємства на 
черговий плановий період. Виділяють три етапи цієї роботи:  

 аналітичний, який включає виявлення та кількісну оцінку резервів; 
 організаційний, де розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, 

економічних і соціальних заходів, які забезпечують використання виявлених резервів; 
 функціональний, на цьому етапі практично реалізовують заходи і ведуть контроль над 

їх виконанням. 
 Залежно від того, у якому стані знаходиться підприємство з точки зору фінансового 

забезпечення та положення на ринку, та залежно від його намірів щодо змін, можливо обрати та 
застосувати відповідний набір заходів підвищення прибутковості підприємства [3, с. 13]. 

 На даний час світ увійшов у нову рецесію, тобто почалася нова економічна криза. Інакше 
кажучи, всі складові сукупного попиту — споживання, капітальні витрати, експорт — опинилися 
у стані безпрецедентного вільного падіння. Кризи мають дуже динамічну природу і траєкторію, 
яка вимагає постійного перезавантаження планів. Завдання власника чи керівника підприємства 
– забезпечити безперервність бізнесу, а отже необхідно зробити все, щоб ухвалювати рішення 
швидко, уникнути застрявання у складних процесах внутрішньої координації та повільного 
реагування на зміни обставин. 

Незважаючи на те, що кожне підприємство повинно розробити індивідуальну стратегію 
відновлення, можна виділити декілька універсальних інструментів забезпечення прибутковості 
в кризової ситуації: 

1. Зниження витрат – один з найбільш дієвих інструментів, яким підприємство може 
скористатися для стабілізації фінансового положення. Для цього необхідно наступне: посилення 
процедур авторизації витрат, економія паливно-сировинних ресурсів, матеріальних і трудових 
витрат, зниження частки амортизаційних відрахувань у собівартості, скорочення 
адміністративних витрат мотивування персоналу на зниження витрат і скорочення витрат, не 
пов’язаних з основною діяльністю компанії [4]. 

У рамках перерахованих напрямів діяльності треба виконати такі прийоми: 
‒ формування бюджету компанії. Планування витрат і передача повноважень по їх 

управлінню менеджерам підрозділів дозволять значно понизити витрати компанії. Якщо раніше 
бюджетування не велося, можна порекомендувати обмежитися складанням основних фінансових 
бюджетів (прогнозний баланс, бюджет руху грошових коштів і бюджет доходів і витрат), 
бюджетів ключових виробничих підрозділів, а також сформувати бюджети дебіторською і 
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кредиторською заборгованостей і руху сировини і матеріалів. Це дозволить оптимізувати рух 
грошових потоків і утримати витрати на заданому рівні; 

‒  горизонтальна інтеграція, що припускає пошук можливостей здійснення закупок 
спільно з іншими покупцем. Це дозволить отримати так звані об’ємні знижки;  

‒ вертикальна інтеграція, яка має на увазі тіснішу роботу з постачальниками 
ключових найменувань сировини і матеріалів (своєчасне виконання договірних зобов’язань, 
фінансова прозорість і т. д.);  

‒ аналіз можливостей передачі на аутсорсинг дорогих процесів. Слід оцінити, які 
компоненти вигідно робити самостійно, а які дешевше закуповувати у інших виробників;  

‒ посилення контролю усіх видів витрат. Помічено, що коли компанія, приміром, 
починає реєструвати вихідні міжміські дзвінки співробітників, загальна кількість дзвінків 
знижується за рахунок зменшення розмов з особистих питань;  

‒ оптимізація технологічних процесів. Питання оптимізації можуть бути вирішені 
при обговоренні технології виробництва і якості продукції, що випускається, фінансовим 
директором і директором з виробництва;  

‒ скорочення витрат на оплату праці. Слід розробити сучасну систему оплати праці 
для персоналу компанії і мотивувати його на зниження витрат. За основу може бути прийнята 
схема, при якій частина заощаджених витрат виплачується співробітникові. Необхідно також 
переглянути організаційну структуру на предмет виключення зайвих рівнів управління. 

Однак варто мати на увазі, що зниження собівартості має межу, після якої воно 
неможливе без зниження якості продукції. Те саме стосується адміністративних і комерційних 
витрат, які неможливо звести до нуля, оскільки без них підприємство не зможе нормально 
функціонувати і продукція не буде реалізовуватися. 

1.  Стимулювання продажів, яка повинна виражатися в розвитку стосунків з 
існуючими клієнтами і залученні нових, пропозиції ринку нової продукції, укладенні контрактів 
на роботу з давальницькою сировиною, а також в перегляді існуючої системи знижок і пільг для 
покупців. Для цього можна реалізувати наступні заходи: 

‒ проведення обмеженого маркетингового дослідження – визначення місткості 
ринку, оцінка можливості збільшення об’ємів продажів і відпускних цін. Необхідно виявити і 
споживчі переваги, тобто ранжирувати по мірі значущості ті характеристики товару, на які 
звертають увагу покупці. Це дозволить відмовитися від незатребуваних характеристик, а отже, 
скоротити витрати;  

‒ виділення групи товарів, що приносять компанії найбільший прибуток. 
Проводиться АВС-аналіз прибутковості продукції компанії. При цьому створюється 
диференційована система мотивації, коли менеджери отримують різний відсоток від об’єму 
продажів по різних категоріях товарів;  

‒ перегляд асортиментної і ціновий політик компанії. Необхідно оцінити точку 
беззбитковості для кожної категорії товарів і зіставити її з даними про об’єми продажів за 
декілька попередніх періодів. Якщо точка беззбитковості вище за обсягу продажів якого-небудь 
з найменувань продукції, то слід переглянути цінову політику відносно цього товару або 
проаналізувати можливість зняття його з виробництва. 

2. Оптимізація грошових потоків. В цьому напрямі слід зробити наступне: впровадити 
процедуру щоденного звіряння балансу готівкових грошових коштів; створити реєстр поточних 
платежів і розставити пріоритети; побудувати максимально детальний бюджет руху грошових 
коштів на майбутній звітний період (місяць). Необхідно також розглянути можливість 
збільшення так званих нереалізаційних доходів. Для цього аналізується можливість реалізації 
частини невживаного устаткування або його консервації. Нерідко підприємство може отримати 
додаткові доходи за рахунок здачі в оренду невживаних площ або переміщення офісу в менш 
дороге місце [5]. 

3. Робота з дебіторами і реформування політики комерційного кредитування. В умовах 
фінансової кризи підприємство не повинне повністю відмовлятися від реалізації продукції на 
виплат, оскільки це, викличе різке скорочення обсягу реалізації. Для того, щоб оптимізувати 
роботу з дебіторами, можна виконати наступні дії:  

‒ структуризація дебіторів по термінах платежу. Приміром, можуть бути виділені 
наступні групи дебіторів з терміном погашення : до 15 днів, від 15 до 20 днів і т. д. По кожній з 
груп треба призначити відповідального (як правило, менеджера по продажах), контролюючого 
своєчасність і повноту виконання зобов’язань контрагентами;  
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‒ розгляд варіантів реалізації дебіторської заборгованості компанії-факторингу; 
‒ розробка формалізованих принципів оцінки кредитоспроможності клієнтів. 

Можна вважати покупця кредитоспроможним до тих пір, поки засоби, що поступають від нього 
за раніше відвантажену продукцію, покривають собівартість реалізованого товару. Для знову 
притягнених клієнтів виправдано використання як основна умова постачання повної або 
часткової передоплати;  

‒ формування шкали знижок за дострокове погашення і прогнозування зростання 
потоків грошових коштів. Перш ніж приймати нові умови розрахунків з контрагентами, 
необхідно змоделювати ситуацію, побудувавши бюджет руху грошових коштів і бюджет доходів 
і витрат. Якщо отриманий оптимальний результат, нова схема розрахунків затверджується 
наказом по підприємству. 

4. Реструктуризація кредиторської заборгованості, яка припускає отримання різних 
поступок з боку кредиторів, приміром скорочення суми заборгованості або зменшення 
процентної ставки за кредитом в обмін на різні активи, що належать компанії. Можна виділити 
декілька основних способів реструктуризації кредиторської заборгованості:  

‒ поступка прав власності на основні засоби. Підприємство може домовитися з 
кредитором про погашення частини кредиторської заборгованості в обмін на основні засоби. 
Перш ніж пропонувати які-небудь активи в якості відступного, потрібно оцінити, наскільки вони 
важливі для виробничої діяльності підприємства. Цей метод підходить компаніям з великою 
кількістю основних засобів, які складно продати за прийнятною ціною, або витрати на їх 
зберігання і обслуговування досить великі. Доцільно пропонувати такий метод реструктуризації 
тим кредиторам, які можуть використати або продати отримані активи;  

‒ поступка акцій компанії. Одним з видів відступного є пропозиція пакету акцій, 
підприємства, що знаходиться на балансі. Угода полягає між кредитором і власниками 
підприємства, які готові поступитися частиною акцій підприємства в обмін на поліпшення умов 
кредитування. Кредитори можуть прийняти такий підхід у разі, якщо їх вимоги до цього 
підприємства складають істотну долю його сукупного боргу або вони планують диверсифікувати 
свій бізнес за рахунок придбання пакетів акцій інших компаній;  

‒ проведення взаємозаліків. Взаємозаліки боргів є поширеним методом 
реструктуризації заборгованості. В процесі аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей 
частенько з’ясовується, що підприємство має боргові зобов’язання перед компанією, до якої у 
нього є також зустрічні вимоги. У такій ситуації підприємство може зарахувати обидві суми. 
Більше того, взаємозалік може бути здійснений в односторонньому порядку шляхом 
повідомлення другої сторони (бажано письмово і з підтвердженням доставки листа). 
Підприємство також може спробувати викупити борги кредитора у третьої сторони зі значною 
знижкою, після чого зробити взаємозалік на повну суму;  

‒ переоформлення кредиторської заборгованості. Дуже часто заборгованість перед 
кредиторами нічим не забезпечена. Якщо такі кредитори зажадають відшкодування боргу в 
судовому порядку, то вони ризикують отримати тільки частину або взагалі нічого не отримати, 
оскільки їх претензії задовольнятимуться в останню чергу. Підприємство може запропонувати 
"незабезпеченим" кредиторам переоформити заборгованість в забезпечені зобов’язання в обмін 
на скорочення суми боргу, відсотків і (чи) збільшення терміну погашення боргу.  

‒ погашення кредиторської заборгованості за рахунок надання векселів. Вексель як 
засіб реструктуризації боргів є новим зобов’язанням, яке має бути виконане відповідно до знову 
встановлених термінів і частенько з меншими процентними ставками. Це звільняє підприємство 
від сплати боргу в цьому періоді, сприяючи поліпшенню показників діяльності компанії. 
Підприємства, що знаходяться в скрутному фінансовому становищі, можуть використати векселі 
як інструмент реструктуризації кредиту у тому випадку, якщо є третя сторона, зацікавлена в 
придбанні зобов’язань компанії. 

Отже, резерви зростання прибутку – це можливості збільшення доходів і зниження 
витрат, які можуть бути отримані підприємством за рахунок ефективної організації його 
діяльності. Значення пошуку резервів зростання прибутку пояснюється завданням її 
максимізації, що стоїть перед керівництвом. 
  

Секція 5.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств 
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Найважливішими завданнями для будь-якого підприємства є забезпечення стабільності 
функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Захист діяльності підприємства 
від різних існуючих або можливих загроз може гарантувати система забезпечення економічної 
безпеки, яка представляє собою комплекс заходів, що забезпечують економічну стабільність 
підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників і націлених на 
захищеність діяльності підприємства, його потенціалу (виробничого, організаційно-технічного, 
фінансово-економічного, соціального) від негативних впливів зовнішніх та внутрішніх чинників, 
прямих або непрямих економічних загроз, та спроможність швидко їх усунути [1]. Налагоджена 
система забезпечення економічної безпеки підприємства сприятиме здатності суб’єкта до 
відтворення. 

Однак, на сучасному етапі розвитку економіки діяльність підприємств України пов’язана 
з різноманітними ризиками, які становлять загрозу економічній безпеці підприємства і які в 
більшості випадків не можливо спрогнозувати. 

Ризик це – дія, спрямована на привабливу мету, досягнення якої пов’язане з елементом 
небезпеки, загрозою втрати чи неуспіху. 

Ризик є об’єктивним неминучим елементом прийняття будь-якого рішення та може 
привести підприємство, до наступних результатів: 

– отримання бажаного прибутку; 
– виникнення збитку; 
– нульового результату. 
Підприємницькі ризики являють собою ймовірність того, що підприємець зазнає втрат у 

вигляді додаткових витрат понад передбачених прогнозом, або отримає доходи, нижчі за ті, на 
які він розраховував при здійсненні обраного будь-якого з альтернативних варіантів рішення. 

До найбільш поширених видів підприємницького ризику відносяться: 
– фінансовий ризик, що виникає при проведенні різного роду фінансових операцій; 
– виробничий ризик, пов’язаний із здійсненням виробничої діяльності; 
– комерційний ризик, що виникає при реалізації товарів та послуг; 
– ринковий ризик, пов’язаний з коливанням ринкових процентних ставок, національної 

грошової одиниці. 
Найважливішою складовою підприємницьких ризиків та найбільш поширеним ризиком 

в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, а так само і основною 
причиною відхилення фактичного розвитку підприємства від передбачених стратегічним планом 
є фінансовий ризик, який представляє собою непередбачувану загрозу економічній безпеці 
підприємства і стійкості його функціонування, так як пов’язаний з ймовірністю втрат фінансових 
ресурсів підприємства. Тому аналіз фінансового ризику повинен проводитися при ухваленні 
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‒ розгляд варіантів реалізації дебіторської заборгованості компанії-факторингу; 
‒ розробка формалізованих принципів оцінки кредитоспроможності клієнтів. 

Можна вважати покупця кредитоспроможним до тих пір, поки засоби, що поступають від нього 
за раніше відвантажену продукцію, покривають собівартість реалізованого товару. Для знову 
притягнених клієнтів виправдано використання як основна умова постачання повної або 
часткової передоплати;  

‒ формування шкали знижок за дострокове погашення і прогнозування зростання 
потоків грошових коштів. Перш ніж приймати нові умови розрахунків з контрагентами, 
необхідно змоделювати ситуацію, побудувавши бюджет руху грошових коштів і бюджет доходів 
і витрат. Якщо отриманий оптимальний результат, нова схема розрахунків затверджується 
наказом по підприємству. 

4. Реструктуризація кредиторської заборгованості, яка припускає отримання різних 
поступок з боку кредиторів, приміром скорочення суми заборгованості або зменшення 
процентної ставки за кредитом в обмін на різні активи, що належать компанії. Можна виділити 
декілька основних способів реструктуризації кредиторської заборгованості:  

‒ поступка прав власності на основні засоби. Підприємство може домовитися з 
кредитором про погашення частини кредиторської заборгованості в обмін на основні засоби. 
Перш ніж пропонувати які-небудь активи в якості відступного, потрібно оцінити, наскільки вони 
важливі для виробничої діяльності підприємства. Цей метод підходить компаніям з великою 
кількістю основних засобів, які складно продати за прийнятною ціною, або витрати на їх 
зберігання і обслуговування досить великі. Доцільно пропонувати такий метод реструктуризації 
тим кредиторам, які можуть використати або продати отримані активи;  

‒ поступка акцій компанії. Одним з видів відступного є пропозиція пакету акцій, 
підприємства, що знаходиться на балансі. Угода полягає між кредитором і власниками 
підприємства, які готові поступитися частиною акцій підприємства в обмін на поліпшення умов 
кредитування. Кредитори можуть прийняти такий підхід у разі, якщо їх вимоги до цього 
підприємства складають істотну долю його сукупного боргу або вони планують диверсифікувати 
свій бізнес за рахунок придбання пакетів акцій інших компаній;  

‒ проведення взаємозаліків. Взаємозаліки боргів є поширеним методом 
реструктуризації заборгованості. В процесі аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей 
частенько з’ясовується, що підприємство має боргові зобов’язання перед компанією, до якої у 
нього є також зустрічні вимоги. У такій ситуації підприємство може зарахувати обидві суми. 
Більше того, взаємозалік може бути здійснений в односторонньому порядку шляхом 
повідомлення другої сторони (бажано письмово і з підтвердженням доставки листа). 
Підприємство також може спробувати викупити борги кредитора у третьої сторони зі значною 
знижкою, після чого зробити взаємозалік на повну суму;  

‒ переоформлення кредиторської заборгованості. Дуже часто заборгованість перед 
кредиторами нічим не забезпечена. Якщо такі кредитори зажадають відшкодування боргу в 
судовому порядку, то вони ризикують отримати тільки частину або взагалі нічого не отримати, 
оскільки їх претензії задовольнятимуться в останню чергу. Підприємство може запропонувати 
"незабезпеченим" кредиторам переоформити заборгованість в забезпечені зобов’язання в обмін 
на скорочення суми боргу, відсотків і (чи) збільшення терміну погашення боргу.  

‒ погашення кредиторської заборгованості за рахунок надання векселів. Вексель як 
засіб реструктуризації боргів є новим зобов’язанням, яке має бути виконане відповідно до знову 
встановлених термінів і частенько з меншими процентними ставками. Це звільняє підприємство 
від сплати боргу в цьому періоді, сприяючи поліпшенню показників діяльності компанії. 
Підприємства, що знаходяться в скрутному фінансовому становищі, можуть використати векселі 
як інструмент реструктуризації кредиту у тому випадку, якщо є третя сторона, зацікавлена в 
придбанні зобов’язань компанії. 

Отже, резерви зростання прибутку – це можливості збільшення доходів і зниження 
витрат, які можуть бути отримані підприємством за рахунок ефективної організації його 
діяльності. Значення пошуку резервів зростання прибутку пояснюється завданням її 
максимізації, що стоїть перед керівництвом. 
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Найважливішими завданнями для будь-якого підприємства є забезпечення стабільності 
функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Захист діяльності підприємства 
від різних існуючих або можливих загроз може гарантувати система забезпечення економічної 
безпеки, яка представляє собою комплекс заходів, що забезпечують економічну стабільність 
підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників і націлених на 
захищеність діяльності підприємства, його потенціалу (виробничого, організаційно-технічного, 
фінансово-економічного, соціального) від негативних впливів зовнішніх та внутрішніх чинників, 
прямих або непрямих економічних загроз, та спроможність швидко їх усунути [1]. Налагоджена 
система забезпечення економічної безпеки підприємства сприятиме здатності суб’єкта до 
відтворення. 

Однак, на сучасному етапі розвитку економіки діяльність підприємств України пов’язана 
з різноманітними ризиками, які становлять загрозу економічній безпеці підприємства і які в 
більшості випадків не можливо спрогнозувати. 

Ризик це – дія, спрямована на привабливу мету, досягнення якої пов’язане з елементом 
небезпеки, загрозою втрати чи неуспіху. 

Ризик є об’єктивним неминучим елементом прийняття будь-якого рішення та може 
привести підприємство, до наступних результатів: 

– отримання бажаного прибутку; 
– виникнення збитку; 
– нульового результату. 
Підприємницькі ризики являють собою ймовірність того, що підприємець зазнає втрат у 

вигляді додаткових витрат понад передбачених прогнозом, або отримає доходи, нижчі за ті, на 
які він розраховував при здійсненні обраного будь-якого з альтернативних варіантів рішення. 

До найбільш поширених видів підприємницького ризику відносяться: 
– фінансовий ризик, що виникає при проведенні різного роду фінансових операцій; 
– виробничий ризик, пов’язаний із здійсненням виробничої діяльності; 
– комерційний ризик, що виникає при реалізації товарів та послуг; 
– ринковий ризик, пов’язаний з коливанням ринкових процентних ставок, національної 

грошової одиниці. 
Найважливішою складовою підприємницьких ризиків та найбільш поширеним ризиком 

в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, а так само і основною 
причиною відхилення фактичного розвитку підприємства від передбачених стратегічним планом 
є фінансовий ризик, який представляє собою непередбачувану загрозу економічній безпеці 
підприємства і стійкості його функціонування, так як пов’язаний з ймовірністю втрат фінансових 
ресурсів підприємства. Тому аналіз фінансового ризику повинен проводитися при ухваленні 
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будь-якого фінансового рішення на підприємстві, адже він пов’язаний з ймовірністю втрат будь-
яких грошових коштів або їх недоотриманням. Його суть і значимість, визначається структурою 
довгострокових джерел фінансування, чим вище частка позикового капіталу, тим вище рівень 
ризику. 

Отже, управління фінансовими ризиками займає особливе місце в системі забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства, так як вони тісно пов’язані з фінансовими 
відносинами підприємств, більш ніж інші піддаються впливу зовнішнього середовища, яке є 
досить непередбачуваним. Оскільки на сьогодні фінансові ризики підприємств є найбільш 
загрозливими і руйнівними, то це обумовлює необхідність їх подальшого наукового дослідження 
[4; 5]. 

Одним з найбільш важливих етапів управління ризиками, є їх оцінка. Уміння якісно 
оцінювати фінансові ризики необхідно для забезпечення економічної безпеки підприємства, так 
як його стабільність і фінансова стійкість безпосередньо залежить від правильності оцінки 
ризиків, яка представляє собою натурально матеріальний і вартісний аналіз всіх ризикових 
обставин, що характеризують параметри ризику [2]. 

Оцінка фінансових ризиків підприємства має загальну послідовність і зазвичай 
здійснюється у кілька етапів. 

На першому етапі оцінки фінансових ризиків формується інформаційна база, від якої, на 
пряму, залежить ефективність управління ризиками, перевіряється її повнота, виявляються 
джерела і причини виникнення ризику. На другому етапі ідентифікуються всі фінансові ризики. 
На третьому – проводиться аналіз всіх можливих фінансових ризиків і оцінка найбільш значущих 
ризиків, які можуть зробити істотний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства. 
На четвертому – вибирається метод розрахунку того чи іншого фінансового ризику, який 
дозволяє кількісно або якісно формалізувати загрозу. На заключному етапі розробляється 
комплекс заходів з управління ризиками. 

Всі методи оцінки ризиків діляться на: 
– кількісні (статистичний, аналітичний, метод експертних оцінок), завданням яких є 

визначення числових значень величин окремих ризиків і ризику об’єкта в цілому, також 
виявлення можливих збитків і вартісної оцінки від прояву ризику; 

–  якісні (попередній аналіз, застосування діаграм в системі координат), завданням яких 
є виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, при виконанні, яких виникає ризик. 

Якісні методи оцінки фінансового ризику здійснюються переважно за відсутності 
достатньої бази статистичної інформації. Якісний аналіз, зазвичай, включає три наступних етапи: 

1. визначення потенційних зон; 
2. виявлення ризику; 
3. прогнозування ризиків. 
Результати якісного аналізу зазвичай служать вихідною базою для проведення 

кількісного аналізу. 
Так як фінансовий ризик передбачає фінансові наслідки і залучення фінансових ресурсів, 

актуально розглядати використання фінансового аналізу, як невід’ємну частину аналізу і оцінки 
ризику. Проведення фінансового аналізу дозволяє оцінити поточний фінансовий стан 
підприємства, можливі і доцільні темпи його розвитку з позиції фінансового забезпечення, 
спрогнозувати фінансовий стан і можливі ризики в майбутньому, виявити доступні джерела 
засобів і ризики, яким вони піддаються, а також оцінити доцільність мобілізації коштів, для 
ефективного управління можливою ризиковою ситуацією. 

У такому випадку джерелами фінансових проблем та ризику здебільшого є: 
– порушення та проблеми системного характеру; 
– фінанси та фінансовий менеджмент. 
Аналіз виконується у два етапи. Перший – швидкий аналіз, включає в себе підготовчий 

етап, попередній огляд і читання бухгалтерської звітності підприємства та її аналіз. Другий – 
деталізований аналіз фінансового стану підприємства та ризиків. 

Фінансовий стан оцінюється з точки зору довгострокових і короткострокових перспектив 
та ризиків, а для оцінки вразливих місць підприємства по відношенню щодо фінансових 
наслідків дії ризиків використовують поняття ліквідності та платоспроможності. Так низька 
ліквідність активів збільшує ризик і знижує життєздатність підприємства. Платоспроможність, в 
свою чергу, свідчить про допустимість ризику з фінансової точки зору. 
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Отже, фінансові ризики, які найбільш часто виникають на підприємстві це: 
– ризики втрати платоспроможності; 
– ризики втрати фінансової стійкості та незалежності; 
До основних внутрішніх методів уникнення та нейтралізації фінансових ризиків на 

підприємстві варто віднести наступні: 
– лімітування фінансових ризиків, яке здійснюється шляхом встановлення на 

підприємстві внутрішніх фінансових нормативів (лімітів) за окремими напрямами фінансової 
діяльності з метою фіксації можливих фінансових втрат на допустимому для підприємства рівні 
[2];  

– диверсифікація фінансових ризиків, яка здійснюється шляхом зниження окремих видів 
ризиків і полягає у зменшенні рівня їхньої концентрації, наприклад, при диверсифікації видів 
фінансової діяльності, застосовується пошук нових можливостей отримання підприємством 
доходу від різних фінансових операцій; 

– використання самострахування (утримання) фінансових ризиків, яке передбачає 
резервування підприємством частини фінансових ресурсів, що дозволяє при виникненні ризику 
вчасно подолати або ж нейтралізувати негативні наслідки. Якщо сформованих резервів власних 
грошових коштів не вистачає для компенсації можливих фінансових втрат, ризик утримувати не 
доцільно, його краще передати страховій компанії. 

Таким чином, без механізму нейтралізації фінансових ризиків неможливо ефективно 
забезпечити безперервність та ефективність процесу виробництва на підприємстві та 
підтримувати належний рівень життя людей [2]. 

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що економічна безпека підприємства тісно 
пов’язана з якістю оцінки фінансового ризику в системі управління його фінансовою діяльністю. 

Для більш якісної оцінки фінансових ризиків необхідно використовувати комплекс 
методик, у тому числі використання методики аналізу фінансової звітності підприємства, за 
допомогою якої визначаються ризики втрати його фінансової стійкості та платоспроможності. 
Це дозволяє максимально точно оцінити найбільш значимі для конкретного підприємства ризики 
та на цій основі генерувати адекватні рішення з управління та зниження ступеня впливу цих 
ризиків. А також убезпечити підприємство від можливих складно прогнозованих загроз щодо 
його економічної безпеки. 
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будь-якого фінансового рішення на підприємстві, адже він пов’язаний з ймовірністю втрат будь-
яких грошових коштів або їх недоотриманням. Його суть і значимість, визначається структурою 
довгострокових джерел фінансування, чим вище частка позикового капіталу, тим вище рівень 
ризику. 

Отже, управління фінансовими ризиками займає особливе місце в системі забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства, так як вони тісно пов’язані з фінансовими 
відносинами підприємств, більш ніж інші піддаються впливу зовнішнього середовища, яке є 
досить непередбачуваним. Оскільки на сьогодні фінансові ризики підприємств є найбільш 
загрозливими і руйнівними, то це обумовлює необхідність їх подальшого наукового дослідження 
[4; 5]. 

Одним з найбільш важливих етапів управління ризиками, є їх оцінка. Уміння якісно 
оцінювати фінансові ризики необхідно для забезпечення економічної безпеки підприємства, так 
як його стабільність і фінансова стійкість безпосередньо залежить від правильності оцінки 
ризиків, яка представляє собою натурально матеріальний і вартісний аналіз всіх ризикових 
обставин, що характеризують параметри ризику [2]. 

Оцінка фінансових ризиків підприємства має загальну послідовність і зазвичай 
здійснюється у кілька етапів. 

На першому етапі оцінки фінансових ризиків формується інформаційна база, від якої, на 
пряму, залежить ефективність управління ризиками, перевіряється її повнота, виявляються 
джерела і причини виникнення ризику. На другому етапі ідентифікуються всі фінансові ризики. 
На третьому – проводиться аналіз всіх можливих фінансових ризиків і оцінка найбільш значущих 
ризиків, які можуть зробити істотний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства. 
На четвертому – вибирається метод розрахунку того чи іншого фінансового ризику, який 
дозволяє кількісно або якісно формалізувати загрозу. На заключному етапі розробляється 
комплекс заходів з управління ризиками. 

Всі методи оцінки ризиків діляться на: 
– кількісні (статистичний, аналітичний, метод експертних оцінок), завданням яких є 

визначення числових значень величин окремих ризиків і ризику об’єкта в цілому, також 
виявлення можливих збитків і вартісної оцінки від прояву ризику; 

–  якісні (попередній аналіз, застосування діаграм в системі координат), завданням яких 
є виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, при виконанні, яких виникає ризик. 

Якісні методи оцінки фінансового ризику здійснюються переважно за відсутності 
достатньої бази статистичної інформації. Якісний аналіз, зазвичай, включає три наступних етапи: 

1. визначення потенційних зон; 
2. виявлення ризику; 
3. прогнозування ризиків. 
Результати якісного аналізу зазвичай служать вихідною базою для проведення 

кількісного аналізу. 
Так як фінансовий ризик передбачає фінансові наслідки і залучення фінансових ресурсів, 

актуально розглядати використання фінансового аналізу, як невід’ємну частину аналізу і оцінки 
ризику. Проведення фінансового аналізу дозволяє оцінити поточний фінансовий стан 
підприємства, можливі і доцільні темпи його розвитку з позиції фінансового забезпечення, 
спрогнозувати фінансовий стан і можливі ризики в майбутньому, виявити доступні джерела 
засобів і ризики, яким вони піддаються, а також оцінити доцільність мобілізації коштів, для 
ефективного управління можливою ризиковою ситуацією. 

У такому випадку джерелами фінансових проблем та ризику здебільшого є: 
– порушення та проблеми системного характеру; 
– фінанси та фінансовий менеджмент. 
Аналіз виконується у два етапи. Перший – швидкий аналіз, включає в себе підготовчий 

етап, попередній огляд і читання бухгалтерської звітності підприємства та її аналіз. Другий – 
деталізований аналіз фінансового стану підприємства та ризиків. 

Фінансовий стан оцінюється з точки зору довгострокових і короткострокових перспектив 
та ризиків, а для оцінки вразливих місць підприємства по відношенню щодо фінансових 
наслідків дії ризиків використовують поняття ліквідності та платоспроможності. Так низька 
ліквідність активів збільшує ризик і знижує життєздатність підприємства. Платоспроможність, в 
свою чергу, свідчить про допустимість ризику з фінансової точки зору. 
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Отже, фінансові ризики, які найбільш часто виникають на підприємстві це: 
– ризики втрати платоспроможності; 
– ризики втрати фінансової стійкості та незалежності; 
До основних внутрішніх методів уникнення та нейтралізації фінансових ризиків на 

підприємстві варто віднести наступні: 
– лімітування фінансових ризиків, яке здійснюється шляхом встановлення на 

підприємстві внутрішніх фінансових нормативів (лімітів) за окремими напрямами фінансової 
діяльності з метою фіксації можливих фінансових втрат на допустимому для підприємства рівні 
[2];  

– диверсифікація фінансових ризиків, яка здійснюється шляхом зниження окремих видів 
ризиків і полягає у зменшенні рівня їхньої концентрації, наприклад, при диверсифікації видів 
фінансової діяльності, застосовується пошук нових можливостей отримання підприємством 
доходу від різних фінансових операцій; 

– використання самострахування (утримання) фінансових ризиків, яке передбачає 
резервування підприємством частини фінансових ресурсів, що дозволяє при виникненні ризику 
вчасно подолати або ж нейтралізувати негативні наслідки. Якщо сформованих резервів власних 
грошових коштів не вистачає для компенсації можливих фінансових втрат, ризик утримувати не 
доцільно, його краще передати страховій компанії. 

Таким чином, без механізму нейтралізації фінансових ризиків неможливо ефективно 
забезпечити безперервність та ефективність процесу виробництва на підприємстві та 
підтримувати належний рівень життя людей [2]. 

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що економічна безпека підприємства тісно 
пов’язана з якістю оцінки фінансового ризику в системі управління його фінансовою діяльністю. 

Для більш якісної оцінки фінансових ризиків необхідно використовувати комплекс 
методик, у тому числі використання методики аналізу фінансової звітності підприємства, за 
допомогою якої визначаються ризики втрати його фінансової стійкості та платоспроможності. 
Це дозволяє максимально точно оцінити найбільш значимі для конкретного підприємства ризики 
та на цій основі генерувати адекватні рішення з управління та зниження ступеня впливу цих 
ризиків. А також убезпечити підприємство від можливих складно прогнозованих загроз щодо 
його економічної безпеки. 
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Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку економіки України важливе 
значення відводиться підприємствам, які формують більшу частину надходжень грошових 
коштів до Державного бюджету. Здійснення ефективної інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств значною мірою обумовлюється наявністю необхідної величини фінансових 
ресурсів. У цьому зв’язку пошук раціонального забезпечення джерелами фінансування 
підприємницької діяльності, встановлення оптимальної структури капіталу залишається 
актуальним питанням.  

 Проведення всебічного оцінювання умов формування та використання капіталу 
підприємства, а також необхідних джерел фінансування капіталу підприємств, розроблення 
універсального підходу до оптимізації вибору джерел фінансування інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємств. Підприємство для своєї діяльності потребує постійного поновлення 
своїх фінансових ресурсів. Існують такі способи фінансування діяльності підприємства:  

– за рахунок власного капіталу; 
– за рахунок позичкового капіталу; 
– за рахунок залучених засобів (спеціальні фонди та програми, гранти). 
На практиці потреби у фінансуванні часто задовольняють, комбінуючи всі джерела 

фінансування. Необхідно врахувати, що фінансування за рахунок власного капіталу не 
приводить до виникнення зобов’язань, а за рахунок позичкового капіталу викликає фінансові 
зобов’язання підприємства. Водночас треба мати на увазі, що за всі зовнішні фінансові ресурси 
підприємства необхідно платити проценти. Тому ці ресурси є предметом особливої уваги 
менеджерів підприємства. Структура джерел фінансування підприємства залежить від багатьох 
факторів: 

1) від оподаткування доходів підприємства; 
2) від темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; 
3) від структури активів підприємства; 
4) від стану ринку капіталу; 
5) відсоткової політики комерційних банків; 
6) від рівня управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Найпоширенішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел 
фінансування. Раціоналізація використання власного капіталу відкриває джерела фінансування 
діяльності не так для економістів, як для юристів і стосується розподілу корпоративних прав між 
власниками. При цьому очікуваний результат від такої оптимізації полягатиме у головному – у 
зміні доходу визначених власників, а не прибутковості підприємства в цілому. Управління 
позичковим та залученим капіталом викликає більшого економічного зацікавлення, оскільки 
нераціональне використання позичкового капіталу знижує економічну ефективність його 
використання. Незважаючи на те, що оптимізація управління джерелами фінансування має 
охоплювати усі три переліченні аспекти, вона не обов’язково повинна виконуватись поетапно – 
цей процес може здійснюватись одноразово, в єдиному комплексі. Спочатку проаналізуємо 
підходи, що традиційно застосовуються для оцінки різних варіантів фінансування: 
 1. Здебільшого береться до уваги лише одна група витрат – плата безпосередньо за використання 
позикових коштів. Інші витрати, пов’язані із залученням і використанням коштів, при аналізі не 
враховуються, незважаючи на те, що їхній розмір також може бути досить вагомим. 
 2. При виборі способу фінансування не враховуються часові графіки залучення коштів, платежів 
за їхнє використання й повернення боргу. 
 3. У самій процедурі вибору раціонального варіанта не використовуються методи оптимізації 
вартості фінансування. 

Спочатку відвернемося від фактору часу і розглянемо сам показник вартості. Вартість 
фінансування не є показником унітарним. Він містить у собі такі елементи, як: 
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а) плата безпосередньо за використання коштів (ƒ). Це процентні платежі за банківськими 
кредитами, векселями, облігаціями, дивіденди за акціями тощо; 

б) додаткові витрати, пов’язані із залученням фінансування, розмір яких залежить від 
суми коштів, що залучаються (γ). Вони можуть включати витрати наст рахування застави (у разі, 
коли вона передбачена), комісію банку, витрати на емісію і поширення цінних паперів та інше; 

в) додаткові витрати, пов’язані із залученням фінансування, розмір яких не залежить від 
суми коштів, що залучаються (λ), – це витрати на нотаріальне оформлення договору 
фінансування, придбання або виготовлення бланків цінних паперів та інші витрати, пов’язані з 
оплатою супутніх послуг. 

Різні джерела (способи) фінансування мають свою специфіку. Вона знаходить своє 
відображення і у визначенні перерахованих вище елементів. Щодо потреби врахування фактора 
часу, хотілося б зауважити, що на практиці усі витрати, пов’язані з фінансуванням, здійснюються 
здебільшого не одноразово, а частинами упродовж певного часу. Надходження коштів із 
зовнішніх джерел також дуже часто розглядається в часі і залежить, з одного боку, від потреби в 
них, а з іншого – від можливості надання їх кредитором. Перераховані недоліки дають нам 
підстави припускати, що традиційні підходи до оптимізації управління джерелами фінансування 
не досить коректні, а результати, що можуть бути отримані при їх застосуванні, можуть 
виявитися помилковими. З огляду на це маємо модель, в основі якої є критерій оптимальності 
FEI (financing efficiency index) – показник ефективності фінансування: 
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де FEI – показник ефективності фінансування; 
χi j – обсяг фінансування, що залучається з i-го джерела в j-ий період часу, грош.од.; 
ƒ(χ i) j – сума прямих виплат за використання коштів, що залучаються з i-го джерела в j-ий 
період часу, грош.од.; 
γ(χ i) j – сума інших виплат, пов’язаних із залученням коштів з i-го джерела в j-ий період часу, 
розмір яких залежить від суми коштів, що залучаються, грош.од.; 
λ i j – сума інших виплат, пов’язаних із залученням коштів з i-го джерела в j-ий період часу, розмір 
яких не залежить від суми коштів, що залучаються, грош.од.; 
χ` i j – сума повернення позикових коштів, що залучені з i-го джерела в j-ий період часу, грош.од.; 
d j – коефіцієнт дисконтування для j-го періоду часу; 
FRj (financing requirement) – потреба у фінансових ресурсах в j-ий період часу, грош.од.; 
FVi (financing volume) – можливий обсяг залучення фінансових ресурсів з i-го джерела, грош.од. 

Відповідно до представленої економіко-математичної моделі оптимальним буде таке 
поєднання джерел фінансування, за якого значення цільової функції буде максимальним. При 
цьому сума фінансових ресурсів, що використовуються в j-ий період часу, має дорівнювати 
потребам у них у цей же період, а сума коштів, що залучаються з i-го джерела, не повинна 
перевищувати можливого потенціалу цього джерела з урахуванням графіків залучення коштів і 
повернення позики.  

Запропонована модель має такі переваги:  
– дає змогу здійснювати комплексну оптимізацію управління джерелами фінансування; 
– відображає чистий фінансовий результат залучення ресурсів; 
– враховує графік руху фінансових потоків і зміну вартості коштів у часі; 
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Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку економіки України важливе 
значення відводиться підприємствам, які формують більшу частину надходжень грошових 
коштів до Державного бюджету. Здійснення ефективної інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств значною мірою обумовлюється наявністю необхідної величини фінансових 
ресурсів. У цьому зв’язку пошук раціонального забезпечення джерелами фінансування 
підприємницької діяльності, встановлення оптимальної структури капіталу залишається 
актуальним питанням.  

 Проведення всебічного оцінювання умов формування та використання капіталу 
підприємства, а також необхідних джерел фінансування капіталу підприємств, розроблення 
універсального підходу до оптимізації вибору джерел фінансування інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємств. Підприємство для своєї діяльності потребує постійного поновлення 
своїх фінансових ресурсів. Існують такі способи фінансування діяльності підприємства:  

– за рахунок власного капіталу; 
– за рахунок позичкового капіталу; 
– за рахунок залучених засобів (спеціальні фонди та програми, гранти). 
На практиці потреби у фінансуванні часто задовольняють, комбінуючи всі джерела 

фінансування. Необхідно врахувати, що фінансування за рахунок власного капіталу не 
приводить до виникнення зобов’язань, а за рахунок позичкового капіталу викликає фінансові 
зобов’язання підприємства. Водночас треба мати на увазі, що за всі зовнішні фінансові ресурси 
підприємства необхідно платити проценти. Тому ці ресурси є предметом особливої уваги 
менеджерів підприємства. Структура джерел фінансування підприємства залежить від багатьох 
факторів: 

1) від оподаткування доходів підприємства; 
2) від темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; 
3) від структури активів підприємства; 
4) від стану ринку капіталу; 
5) відсоткової політики комерційних банків; 
6) від рівня управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Найпоширенішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел 
фінансування. Раціоналізація використання власного капіталу відкриває джерела фінансування 
діяльності не так для економістів, як для юристів і стосується розподілу корпоративних прав між 
власниками. При цьому очікуваний результат від такої оптимізації полягатиме у головному – у 
зміні доходу визначених власників, а не прибутковості підприємства в цілому. Управління 
позичковим та залученим капіталом викликає більшого економічного зацікавлення, оскільки 
нераціональне використання позичкового капіталу знижує економічну ефективність його 
використання. Незважаючи на те, що оптимізація управління джерелами фінансування має 
охоплювати усі три переліченні аспекти, вона не обов’язково повинна виконуватись поетапно – 
цей процес може здійснюватись одноразово, в єдиному комплексі. Спочатку проаналізуємо 
підходи, що традиційно застосовуються для оцінки різних варіантів фінансування: 
 1. Здебільшого береться до уваги лише одна група витрат – плата безпосередньо за використання 
позикових коштів. Інші витрати, пов’язані із залученням і використанням коштів, при аналізі не 
враховуються, незважаючи на те, що їхній розмір також може бути досить вагомим. 
 2. При виборі способу фінансування не враховуються часові графіки залучення коштів, платежів 
за їхнє використання й повернення боргу. 
 3. У самій процедурі вибору раціонального варіанта не використовуються методи оптимізації 
вартості фінансування. 

Спочатку відвернемося від фактору часу і розглянемо сам показник вартості. Вартість 
фінансування не є показником унітарним. Він містить у собі такі елементи, як: 

Секція 5.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств 

 

а) плата безпосередньо за використання коштів (ƒ). Це процентні платежі за банківськими 
кредитами, векселями, облігаціями, дивіденди за акціями тощо; 

б) додаткові витрати, пов’язані із залученням фінансування, розмір яких залежить від 
суми коштів, що залучаються (γ). Вони можуть включати витрати наст рахування застави (у разі, 
коли вона передбачена), комісію банку, витрати на емісію і поширення цінних паперів та інше; 

в) додаткові витрати, пов’язані із залученням фінансування, розмір яких не залежить від 
суми коштів, що залучаються (λ), – це витрати на нотаріальне оформлення договору 
фінансування, придбання або виготовлення бланків цінних паперів та інші витрати, пов’язані з 
оплатою супутніх послуг. 

Різні джерела (способи) фінансування мають свою специфіку. Вона знаходить своє 
відображення і у визначенні перерахованих вище елементів. Щодо потреби врахування фактора 
часу, хотілося б зауважити, що на практиці усі витрати, пов’язані з фінансуванням, здійснюються 
здебільшого не одноразово, а частинами упродовж певного часу. Надходження коштів із 
зовнішніх джерел також дуже часто розглядається в часі і залежить, з одного боку, від потреби в 
них, а з іншого – від можливості надання їх кредитором. Перераховані недоліки дають нам 
підстави припускати, що традиційні підходи до оптимізації управління джерелами фінансування 
не досить коректні, а результати, що можуть бути отримані при їх застосуванні, можуть 
виявитися помилковими. З огляду на це маємо модель, в основі якої є критерій оптимальності 
FEI (financing efficiency index) – показник ефективності фінансування: 
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де FEI – показник ефективності фінансування; 
χi j – обсяг фінансування, що залучається з i-го джерела в j-ий період часу, грош.од.; 
ƒ(χ i) j – сума прямих виплат за використання коштів, що залучаються з i-го джерела в j-ий 
період часу, грош.од.; 
γ(χ i) j – сума інших виплат, пов’язаних із залученням коштів з i-го джерела в j-ий період часу, 
розмір яких залежить від суми коштів, що залучаються, грош.од.; 
λ i j – сума інших виплат, пов’язаних із залученням коштів з i-го джерела в j-ий період часу, розмір 
яких не залежить від суми коштів, що залучаються, грош.од.; 
χ` i j – сума повернення позикових коштів, що залучені з i-го джерела в j-ий період часу, грош.од.; 
d j – коефіцієнт дисконтування для j-го періоду часу; 
FRj (financing requirement) – потреба у фінансових ресурсах в j-ий період часу, грош.од.; 
FVi (financing volume) – можливий обсяг залучення фінансових ресурсів з i-го джерела, грош.од. 

Відповідно до представленої економіко-математичної моделі оптимальним буде таке 
поєднання джерел фінансування, за якого значення цільової функції буде максимальним. При 
цьому сума фінансових ресурсів, що використовуються в j-ий період часу, має дорівнювати 
потребам у них у цей же період, а сума коштів, що залучаються з i-го джерела, не повинна 
перевищувати можливого потенціалу цього джерела з урахуванням графіків залучення коштів і 
повернення позики.  

Запропонована модель має такі переваги:  
– дає змогу здійснювати комплексну оптимізацію управління джерелами фінансування; 
– відображає чистий фінансовий результат залучення ресурсів; 
– враховує графік руху фінансових потоків і зміну вартості коштів у часі; 
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– найповніше враховує усі витрати, пов’язані із залученням і використанням 
фінансування; 

– дає змогу робити оцінку при будь-якому типі та будь-якій кількості джерел 
фінансування; 

– дає можливість аналізувати й порівнювати різні варіанти фінансування, структуру 
вартості кожного варіанта, окремі елементи вартості кожного джерела тощо. 

Висновки. Сьогодні успішне функціонування підприємств значною мірою залежить від 
якості управління фінансовими потоками. І незалежно від масштабів та напрямків цих потоків 
(чи то підвищення якості продукції, чи розроблення її нових видів, нарощування обсягів 
виробництва, здійснення будь-яких заходів для виходу на нові ринки і т.д.) керівництво 
підприємства має прийняти рішення, за рахунок яких коштів фінансуватиметься той чи інший 
проект. У більшості випадків власних вільних коштів виявляється не достатньо. У зв’язку з цим 
оптимізація управління джерелами фінансування є надзвичайно актуальною. 
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Всесвітня глобалізація накладає свій відбиток на усі сфери, у тому числі і те, що кадрів 
організації. Персонал організації впливає на всі аспекти її життєдіяльності, а також невід’ємно 
пов’язаний із її економічною безпекою. Це викликано тим, що основні ризики компанії, як 
правило, генеруються її власним кадрами. За даними статистичних досліджень близько 51% 
випадків економічних злочинів здійснюють співробітники компаній, а ефективна організація 
роботи щодо забезпечення кадрової безпеки може майже на 60% знизити прямі та передбачити 
непрямі збитки підприємства, пов’язані з людським фактором [1; 4]. Тому процес забезпечення 
кадрової безпеки є одним із важливих аспектів, оскільки є необхідним при ліквідації соціальних 
та економічних загроз. Відсутність організаційних та концептуальних засад управління 
кадровою безпекою зумовлюють необхідність та актуальність системного дослідження цієї 
проблеми. 

Разом з тим, існують різні підходи щодо визначення та розуміння сутності поняття 
«кадрова безпека». Для того, щоб сформувати власне тлумачення «кадрової безпеки 
підприємства», необхідно проаналізувати всі морфологічні аспекти поняття (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Морфологічний аналіз тлумачення «кадрова безпека 

 підприємства» (доповнено за [9]) 
 

Автор поняття Визначення Морфологія 
визначення 

Алькеман В.Г. 
[2] 

процес запобігання негативним впливам на економічну 
безпеку підприємства через ризики і погрози, пов’язані 
з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і 
трудовими відносинами загалом.  

процес 
запобігання 
негативним 

впливам 

Ареф’єва О.В. 
[3] 

така робота з персоналом, що націлена на 
встановлення таких трудових і етичних відносин, які 
можна було б визначити як «беззбиткові». Вся ця 
діяльність не є окремим напрямком у функціоналі 
менеджера з персоналу, а лише органічно вписується в 
нього. І тут практично не залучаються будь-які 
додаткові ресурси, за умови, що в компанії присутні 
всі етапи організації та управління персоналом.  

робота з 
персоналом 

Кавун С.В. [5] 

це заходи спрямовані на запобігання економічних 
загроз і ризиків, пов’язаних з персоналом 
підприємства, вирішення конфліктних ситуацій в 
колективі.  

заходи 
спрямовані на 
запобігання 
економічних 

загроз і ризиків 

Козаченко Г.В., 
Пономарьов 

В.П., 
Ляшенко О.М. 

[6] 

це забезпечення економічної безпеки підприємства за 
рахунок зниження ризиків і загроз, пов’язаних з 
недоброякісної роботою персоналу, його 
інтелектуальним потенціалом і трудовими 
відносинами загалом. Саме вона повинна займати 
домінуюче положення щодо відношення до інших 
елементів системи безпеки компанії.  

забезпечення 
економічної 

безпеки 
підприємства 

Секція 6.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств 

 

Продовження таблиці 1 

Автор поняття Визначення Морфологія 
визначення 

Лазаршина І.Д., 
Оренчин О.В. 

[7] 

це люди, яким роботодавець довіряє свої активи, 
ресурси і делегує повноваження для виконання всіх 
вище функціональних заходів. 

люди, яким 
роботодавець 
довіряє свої 

активи, ресурси 
і делегує 

повноваження 

Назарова Г.В. 
[8] 

це не просто певні заходи, а система взаємодії, носіями 
якої є люди, тому важко визначитись із значенням та 
термінами етапів реформування системи, адже кадрова 
безпека це адаптивна система, що завжди перебуває в 
динамічному розвитку, пристосовуючись до 
виникаючих загроз і розвиваючись під їхнім впливом, 
по можливості попереджаючи їх. 

система 
взаємодії, 

носіями якої є 
люди 

 
Тобто, визначення поняття «кадрова безпека підприємства» має об’єднувати всі аспекти даного 
явища (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Морфологічні аспекти поняття «кадрової безпеки підприємства» 

 
Таким чином, під кадровою безпекою будемо розуміти процес запобігання негативних 

впливів за рахунок ризиків і загроз, пов’язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом 
і трудовими відносинами в цілому. 
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«кадрова безпека». Для того, щоб сформувати власне тлумачення «кадрової безпеки 
підприємства», необхідно проаналізувати всі морфологічні аспекти поняття (табл. 1). 
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Тобто, визначення поняття «кадрова безпека підприємства» має об’єднувати всі аспекти даного 
явища (рис. 1). 
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Erfolgreicher der Funktion der beliebigen Geselschaft abhängt von das, inwiefern sie rechtzeitig 
und in beleibter Entsprechung mit Bedürfnissen kann versorgen ihrige Kunden. Daraufhin Mehr der 
großen Gaschäfte, derart als General Motors, Ford Motors, Johnson & Johnson, Proctor & Gamble und 
IBM, einsend zu Auffassung, daß kardinale Ressource des Aufsteigens ihrer Konkurrenzfähigkeit spukt 
derart immaterielles Werkzeug, als kompetenter in логистике. 

Kompetenter muß versorgen zugänglicher, Verlaß, funktionaler, Effektivität, Verlaß der 
логистических Ketten. Dieser abfordert Aufstellung der engen Interaktion zwischen all Anteilhabern 
der логистической Kette. 

Ist allbekannt Faktum, daß Arbeitsgemeinschaft, Abtausch Information zwischen Anteilhabern 
der логистической Kette versorgt sehr wägbares Aufsteigen der Effektivität des логистического 
Processes in dem Gesamten, daß letzlich, dient Schöpfung der kompetitiven Bevorzugungen für all 
Glieder der логистической Kette. 

Derart Arbeitsgemeinschaft erlaubt, unproduktive Kosten und dubliert der Operationen zu 
entgehen, und also optimiert Niveau der Materialienschwalle. Gültig, herkömmlichen Kanälen der 
Aufschlüsselung anhängen überhöhte Niveaus der Vorräte, bedingte Risiko Nichterfüllungen der 
Bedürfnisse der Kunden. 

Optimierung des Informationabtausches, daß spukt notwendige Bedingung bei логистической 
Neuorganisation der материалопроводящих Gebäude, erlaubt, Niveau der Vorräte по all Kette an 
mindestem Niveau zu halten. Und an Zwischenräumelandstücken der Kette ab größerem Anteil der 
Vorräte es darf ausschlagen durchgängig. Und bei respektierlicher Länge der логистической Kette 
Ergebnisse das derart gegenübertritt beweisen sehr ansehnliche. 

По Angaben der durchgeführten Durchforschung, Weg der KOlonialwarenprodukte ab 
Produzenten bis Abnehmer in супермаркете einnimmt 104 Tag. Zufolge selber Durchforschung, 
Ablauf по all Landstücke der логистической Kette — ab Rohstoffquelle durch Betrieb in Detailhandel 
— abfordert in dem Gesamten 66 Wochen [1]. 

Optimierung der логистической Kette gar nicht bedeutet beleibten Verzicht auf Vorräten, 
insofern begründetes Niveau der Vorräte ist bedingt wie wirtschaftliche Sachlichkeit, dermaßen und 
Versorgung des bestimmten Niveaus der Servicebedienung der Kontrahenten. Алгоритм der 
Optimierung muß ausströmen aus Ansteigen des Quantums der notwendigen Operationen, aber all mit 
geringem und geringer Aufwand, daß versorgt respektierliche kompetitive Bevorzugungen.  

Иначе bespricht, Optimierung логистики abfordert Kräftigung der Interaktion zwischen all 
Anteilhabern der konkreten логистической Kette : an Niveau des Betriebs, Engros und Einzel Gaschäft, 
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У комплексі заходів, спрямованих на переклад вітчизняної економіки на рейки 
інноваційного розвитку, одними з найбільш слабких ланок можна вважати забезпечення якості 
сучасного менеджменту і зміст програм підготовки професійних управлінців. 

Менеджмент повинен бути цілісним і збалансованим. Причому мова йде не про 
статичний, а про динамічний баланс. Перший означає відсутність змін, що можливо лише в 
неживих, непрацюючих системах; другий, навпаки, асоціюється з життям і активним 
поведінкою. В реальності менеджмент відхиляється в ту або іншу сторону від точки рівноваги в 
залежності від уподобань менеджерів і вимог часу. 

На сьогоднішній момент існують різні моделі менеджменту. В основному виділяють 
американську модель, яка ввібрала в себе основи класичної школи, європейську модель, що 
будується на «дослідження операцій», і азіатську модель менеджменту, орієнтовану на людський 
фактор. Всі ці моделі використовуються при створенні управління в організаціях. Всі вони 
ґрунтуються на певних власних підходах і парадигмах. Абсолютно кожна з них пройшла період 
формування і є повноцінною концепцією, але в силу розвитку і появи нових інноваційних 
технологій з’явилася потреба в додаткових підходах до менеджменту. Стали необхідні методи, 
за допомогою яких найбільші національні та транснаціональні компанії змогли б, з одного боку, 
оптимізувати прийняті ними рішення, оптимально використовувати всі ресурси компанії, з 
іншого – допомагали б зберегти складні організаційні відносини між усіма структурами 
підрозділів. 

З кожним роком діяльність українських організацій стає все більш багатогранною і 
здатної конкурувати з європейськими та американськими організаціями. Беручи досвід 
зарубіжних партнерів, Україна переконалася в ефективності такої стратегії, як лідерство, яка 
дозволяє регулювати діяльність співробітників. Лідерство – це один з найефективніших способів 
впливу на підлеглих, що передбачає всебічний самоаналіз, метод активізації і мотивації 
співробітників. 

Слово лідер (leader) походить від англійського lead – вести. Лідер – це той, хто веде за 
собою, йде попереду. О.С. Виханский, А.І. Наумов дають наступне визначення: лідер – це член 
організації, що володіє високим особистим статусом, що робить сильний вплив на думку і 
поведінку оточуючих його людей, членів якого-небудь об’єднання, організації та виконує 
комплекс функцій. [1]. 

Вперше поняття «лідерство» було виділено італійським письменником і політичним 
діячом Н. Макіавеллі. Він говорив, що політичний лідер – це государ, який об’єднує і представляє 
все суспільство і використовує будь-які засоби для підтримання громадського порядку та 
збереження свого панування. 

О.В. Євтихій під організаційним лідером розуміє певного члена групи, який краще за 
інших здатний об’єднати і організувати на виконання будь-якої діяльності на основі спільних 
інтересів і прихильності загальним цінностям. При цьому група наділяє лідера правом прийняття 
групового рішення [2]. 

Перше визначення лідерства в управлінській думки належить Р. Стогдаллу, який в 1948 
році охарактеризував його як властивість обдарованої особистості, що забезпечує їй центральне 
положення в будь-якій групі і будь-якій ситуації [3]. Т. Буш і Д. Гловер визначають лідерство як 
процес впливу, який веде до досягнення бажаного результату [4]. 

Романовський О.Г. вважає, що всі люди у світі поділяються на лідерів і тих, хто слідує за 
лідером. І ті, й інші однаково важливі. Без підлеглих робота лідерів не мала б сенсу, а без лідера 
підлеглі не змогли б нічого зробити. Де двоє або троє зібрані разом – там має бути лідер. Мета 
лідерства – внести порядок і зуміти організувати. Мета лідерства визначає його відповідальність. 
Для того щоб нести відповідальність – відповідати за порядок і правильне керівництво – лідерам 
повинна бути надана влада. [5]. 

Секція 6.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в даний час лідерство є однією з 
центральних проблем менеджменту. Стало закономірним зростання ролі індивідуального 
лідируючого початку в управлінні. У всіх найбільших реорганізаціях зарубіжних організацій 
чітко проглядається визначальна роль лідерів. Однак лідери залишаються і, мабуть, в доступній 
для огляду перспективі так і залишаться найдефіцитнішим ресурсом. 

Зараз у країні відбуваються глибокі демократичні перетворення. Нинішні зміни неминуче 
викликають серйозні структурні зміни в економіці та соціальній стратифікації, способах і 
характері функціонування керівників і соціальних груп, але разом з тим створюють умови для 
переосмислення громадського призначення лідерства, а можливо і його трансформації в якісно 
новий соціальний інститут, який регулює комунікаційні процеси в сучасній організації [6]. 

Незважаючи на існування різних підходів до трактування сутнісного змісту поняття 
«лідерство», більшість дослідників виділяють такі ключові ознаки, що характеризують 
розглянутий феномен: 

1. Лідерство як вплив. Центральним елементом у багатьох визначеннях лідерства є 
надання лідером впливу на групу. 

2. Лідерство як втілення певних цінностей. Лідерство ґрунтується на індивідуальних і 
колективних цінностях, що дозволяють визначити кінцеву мету спільної діяльності та шляхи 
досягнення цієї мети. 

3. Лідерство як бачення. Лідерство ґрунтується на чітко визначеному образі бажаного 
майбутнього, до якого лідер веде свою групу або організацію. Відштовхуючись від цього, 
лідерство можна визначити як процесу соціального впливу індивіда на інших членів спільноти, 
орієнтованого на досягнення певної мети, що відповідає загальним інтересам і спільного бачення 
майбутнього. 

Лідерство як необхідний компонент менеджменту пов’язаний з посадовими 
повноваженнями і здатністю неформального впливу менеджера. Лідер несе відповідальність, 
мотивує, надихає, шокує, захоплює і трансформує все це в успіх керованої системи. Саме тут 
виникає відмінність між «лідерами» і «менеджерами»: перші приймають правильні рішення і 
справляються зі змінами, другі приймають рішення правильно і справляються з поточними 
проблемами. Отже, в менеджменті лідерство з’явилося в епоху змін. Однак тотальне захоплення 
лідерством в науці, освіті та інших суміжних сферах діяльності зовсім не сприяє його 
становленню та збільшенню числа лідерів. Навпаки, справжніх лідерів стає все менше. 
Авторитет лідера треба заслужити, його не можна отримати, просто підвищивши рівень 
кваліфікації. 
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У комплексі заходів, спрямованих на переклад вітчизняної економіки на рейки 
інноваційного розвитку, одними з найбільш слабких ланок можна вважати забезпечення якості 
сучасного менеджменту і зміст програм підготовки професійних управлінців. 

Менеджмент повинен бути цілісним і збалансованим. Причому мова йде не про 
статичний, а про динамічний баланс. Перший означає відсутність змін, що можливо лише в 
неживих, непрацюючих системах; другий, навпаки, асоціюється з життям і активним 
поведінкою. В реальності менеджмент відхиляється в ту або іншу сторону від точки рівноваги в 
залежності від уподобань менеджерів і вимог часу. 

На сьогоднішній момент існують різні моделі менеджменту. В основному виділяють 
американську модель, яка ввібрала в себе основи класичної школи, європейську модель, що 
будується на «дослідження операцій», і азіатську модель менеджменту, орієнтовану на людський 
фактор. Всі ці моделі використовуються при створенні управління в організаціях. Всі вони 
ґрунтуються на певних власних підходах і парадигмах. Абсолютно кожна з них пройшла період 
формування і є повноцінною концепцією, але в силу розвитку і появи нових інноваційних 
технологій з’явилася потреба в додаткових підходах до менеджменту. Стали необхідні методи, 
за допомогою яких найбільші національні та транснаціональні компанії змогли б, з одного боку, 
оптимізувати прийняті ними рішення, оптимально використовувати всі ресурси компанії, з 
іншого – допомагали б зберегти складні організаційні відносини між усіма структурами 
підрозділів. 

З кожним роком діяльність українських організацій стає все більш багатогранною і 
здатної конкурувати з європейськими та американськими організаціями. Беручи досвід 
зарубіжних партнерів, Україна переконалася в ефективності такої стратегії, як лідерство, яка 
дозволяє регулювати діяльність співробітників. Лідерство – це один з найефективніших способів 
впливу на підлеглих, що передбачає всебічний самоаналіз, метод активізації і мотивації 
співробітників. 

Слово лідер (leader) походить від англійського lead – вести. Лідер – це той, хто веде за 
собою, йде попереду. О.С. Виханский, А.І. Наумов дають наступне визначення: лідер – це член 
організації, що володіє високим особистим статусом, що робить сильний вплив на думку і 
поведінку оточуючих його людей, членів якого-небудь об’єднання, організації та виконує 
комплекс функцій. [1]. 

Вперше поняття «лідерство» було виділено італійським письменником і політичним 
діячом Н. Макіавеллі. Він говорив, що політичний лідер – це государ, який об’єднує і представляє 
все суспільство і використовує будь-які засоби для підтримання громадського порядку та 
збереження свого панування. 

О.В. Євтихій під організаційним лідером розуміє певного члена групи, який краще за 
інших здатний об’єднати і організувати на виконання будь-якої діяльності на основі спільних 
інтересів і прихильності загальним цінностям. При цьому група наділяє лідера правом прийняття 
групового рішення [2]. 

Перше визначення лідерства в управлінській думки належить Р. Стогдаллу, який в 1948 
році охарактеризував його як властивість обдарованої особистості, що забезпечує їй центральне 
положення в будь-якій групі і будь-якій ситуації [3]. Т. Буш і Д. Гловер визначають лідерство як 
процес впливу, який веде до досягнення бажаного результату [4]. 

Романовський О.Г. вважає, що всі люди у світі поділяються на лідерів і тих, хто слідує за 
лідером. І ті, й інші однаково важливі. Без підлеглих робота лідерів не мала б сенсу, а без лідера 
підлеглі не змогли б нічого зробити. Де двоє або троє зібрані разом – там має бути лідер. Мета 
лідерства – внести порядок і зуміти організувати. Мета лідерства визначає його відповідальність. 
Для того щоб нести відповідальність – відповідати за порядок і правильне керівництво – лідерам 
повинна бути надана влада. [5]. 
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лідируючого початку в управлінні. У всіх найбільших реорганізаціях зарубіжних організацій 
чітко проглядається визначальна роль лідерів. Однак лідери залишаються і, мабуть, в доступній 
для огляду перспективі так і залишаться найдефіцитнішим ресурсом. 

Зараз у країні відбуваються глибокі демократичні перетворення. Нинішні зміни неминуче 
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2. Лідерство як втілення певних цінностей. Лідерство ґрунтується на індивідуальних і 
колективних цінностях, що дозволяють визначити кінцеву мету спільної діяльності та шляхи 
досягнення цієї мети. 

3. Лідерство як бачення. Лідерство ґрунтується на чітко визначеному образі бажаного 
майбутнього, до якого лідер веде свою групу або організацію. Відштовхуючись від цього, 
лідерство можна визначити як процесу соціального впливу індивіда на інших членів спільноти, 
орієнтованого на досягнення певної мети, що відповідає загальним інтересам і спільного бачення 
майбутнього. 

Лідерство як необхідний компонент менеджменту пов’язаний з посадовими 
повноваженнями і здатністю неформального впливу менеджера. Лідер несе відповідальність, 
мотивує, надихає, шокує, захоплює і трансформує все це в успіх керованої системи. Саме тут 
виникає відмінність між «лідерами» і «менеджерами»: перші приймають правильні рішення і 
справляються зі змінами, другі приймають рішення правильно і справляються з поточними 
проблемами. Отже, в менеджменті лідерство з’явилося в епоху змін. Однак тотальне захоплення 
лідерством в науці, освіті та інших суміжних сферах діяльності зовсім не сприяє його 
становленню та збільшенню числа лідерів. Навпаки, справжніх лідерів стає все менше. 
Авторитет лідера треба заслужити, його не можна отримати, просто підвищивши рівень 
кваліфікації. 
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У ХХІ столітті світовими лідерами стають країни, які навчилися краще за інші 
використовувати знання, вміння, компетенції людей, їх здатності до подальшого навчання – усе 
те, що охоплюється категорією “людський капітал”. Людський капітал є головним драйвером 
створення та розвитку інноваційної економіки. 

На сьогодні стан людського капіталу України є досить сумним: населення стрімко 
скорочується та старіє, кількість померлих перевищує кількість народжених майже в два рази, 
частка працездатного населення зменшується, зростає трудова міграція, погіршується стан 
здоров’я населення та відбувається зниження якості освіти [1]. Все це призводить до нестачі 
кваліфікованого людського капіталу у всіх галузях економіки. 

Людський капітал є здатністю індивіда приносити певний доход як завдяки природженим 
здібностям і талантам, так і придбаним рисам, якостям і властивостям впродовж усього життя. 
Сюди ж можна віднести потенційну трудову мобільність людини, репутацію, його життєві 
мотивації і потреби. Велике значення також мають особисті якості, властиві людині, – 
дисципліна, совість, здатність проявляти ініціативу, чесність і так далі. Існує дві відмінності 
людського капіталу від будь-якого іншого. По-перше, капітал не можна відокремити від самої 
людини – купити, зробити власністю, існує тільки можливість віддати його в наймання. По-
друге, певний багаж знань і навичок можна придбати без зайвих вкладень, людина набуває 
досвіду і вчиться на роботі. При цьому слід пам’ятати, що людський, як і фізичний капітал, 
схильний до зносу: рівень знань, психологічний стан, фізична форма знижуються [2]. 

Інвестиції в людський капітал є витратами часу і грошей, які потрібні для розвитку 
людських якостей, знань, умінь і навичок: здоров’я, рівень культури, освіта, професійна 
підготовка, досвід трудової діяльності. 

Необхідно розглянути основні функції, які вони виконують. Серед них:  
1. Регулююча. Вкладення коригують процес відтворення людського капіталу і 

підтримують темпи його зростання, враховуючи важливі галузі господарства, структурні зміни 
в економіці, розвиток науково-технічного прогресу, соціальний добробут. 

2. Відтворювальна. Вона відповідає за постійний процес розвитку людини, його освітніх, 
фізичних здібностей, здоров’я. 

3. Розподільна. Під час інвестицій громадський продукт у вигляді грошей розподіляється 
між різними власниками, видами виробництва. Звичайне рішення про розподіл приймається на 
державному рівні, виходячи з основних пріоритетів його розвитку. В даному випадку інвестиції 
в людський капітал повинні відповідати меті розвитку суспільства. Крім того, вони є одним із 
способів рішення протиріч, існуючих в суспільстві. 

4. Диференціююча. Різні галузі розвитку господарства розвиваються нерівномірно, 
попит і пропозиція на працю може бути різним залежно від відрізків часів. У зв’язку з цим і 
інвестиції в людський капітал можуть бути більші або менше в різні періоди. 

5. Стимулююча. Інвестиції в людський капітал завжди націлені на активізацію різних 
процесів – постійно оновлюються засоби виробництва, розвиваються наука і техніка. У рамках 
стимулюючої функції інвестиції в людський капітал націлені на розвиток різних галузей, 
враховуючи кількість і якість людських ресурсів. 

6. Інформаційна. Функція допомагає формувати і використати інвестиції, спираючись на 
дані попиту і пропозиції числа і якості робітників і службовців, розмірі оплати праці, на відомості 
про послуги в медицині, освіті, культурі, соціально-побутовій сфері і тому подібне. 

К. Макконнелл і С. Брю визначили декілька видів інвестицій: витрати на освіту; витрати 
на охорону здоров’я; витрати на мобільність [3]. Американський економіст Джоуля Кондрик 
висунув свою теорію відносно видів інвестицій в людський капітал і визначив їх таким чином:  

1. матеріальний капітал, втілений в людях, представляється найбільш важливим, він 
включає витрати на формування людського капіталу, пов’язані з вихованням дитини до 14 років, 
причому тут не враховуються витрати на освіту; 
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2. матеріальний капітал, не втілений в людях, відноситься до чинників виробництва, 
поміщених в поняття "багатство". Сюди входять різні будівлі, конструкції, земельні угіддя і інші 
– механізовані засоби, устаткування тривалого користування, товарні і матеріальні запаси; 

3. нематеріальний капітал, втілений в людях включає сукупність витрат на початкову, 
загальну, середню освіту, професійну підготовку, деякі витрати, що відносяться до охорони 
здоров’я і міграційні процеси працівників; 

4. нематеріальний капітал, не втілений в людях, – це витрати, пов’язані з накопиченням 
знань і практичного досвіду, причому знання мають бути втілені в досконаліших споживчих 
товарах і засобах виробництва [3]. 

Відмінність речового від нематеріального капіталу полягає в тому, що перший має 
матеріальну форму, а у другого немає власної матеріальної форми, і він втілюється в першому. 

Вкладення в освіту визнані науковим співтовариством найпоширенішими і 
дослідженими серед усіх видів інвестування в людину. За відомостями ЮНЕСКО близько 60% 
різниці в доходах людини залежить від його рівня освіти, інший відсоток доводиться на чинники, 
що залишилися, включаючи здоров’я, природжені здібності і так далі [4]. 

Існує декілька етапів процесу інвестицій в людину. 
1. Витрати на професійну орієнтацію. Вони передбачають здобуття освіти майбутніми 

фахівцями і кваліфікованими робітниками. Етап потребує значних коштів, фінансування йде з 
державних бюджетів, своїх засобів індивіда або компаній-працедавців. 

2. Витрати на пошук кадрів, їх відбір і наймання на роботу. Ці витрати постійні, оскільки 
служби HR працюють систематично. Вони займаються плануванням потреби в співробітниках, 
розробляють відповідну документацію, готують тестові завдання, роблять висновок угоди з 
різними організаціями, які надають інформацію по кадрах. 

3. Витрати на співробітників в період їх адаптації на робочому місці. Вони обумовлені 
заробітною платою нового співробітника і включають випробувальний термін – звичайно до 
трьох місяців. Новий співробітник повинен адаптуватися до умов праці, звикнути до нового 
колективу. Витрати на період адаптації на 30-40% нижче майбутньої оплати праці. Після 
закінчення випробувального терміну співробітника починається окупність інвестицій, 
витрачених на нього. 

4. Витрати на співробітників в період накопичення досвіду і навичок. На цьому етапі 
об’єм витрат приблизно дорівнює витратам на зарплату працівника. У цьому періоді 
професійний рівень співробітника ще не дає основу працедавцеві отримати додатковий продукт, 
значить, і доход. 

5. Витрати на співробітника в період досягнення професіоналізму. На цьому етапі 
співробітник вже стає повноцінним членом команди. Для працедавця до витрат на оплату праці 
в цьому випадку додаються витрати на всілякі заходи, які спрямовані на мотиваційне 
вдосконалення і трудове стимулювання. Засоби йдуть з додаткових доходів організації, вони 
створюються за рахунок економії або інноваційних рішень в організації трудового процесу. 
Витрати на п’ятому етапі нижче прибутку. 

6. Витрати на співробітника у момент його навчання. Цей етап цікавий деякими своїми 
особливостями. Працедавцеві треба витратити стільки засобів, скільки він бажає отримати від 
результатів навчання, тому тут йде скрупульозна оцінка освітніх програм, їх ефективність, 
наскільки співробітник здатний по них навчатися. Іноді вистачає певних умов для самоосвіти 
співробітника, в інших випадках потрібно створення мотиваційної системи, щоб стимулювати 
працівників підвищувати кваліфікацію. 

7. Витрати на співробітника у момент "капіталізації" знань при підвищенні кваліфікації. 
У цей період підприємство отримує максимально можливий доход від кваліфікаційних якостей 
працівників. 

8. Витрати на працівника в період зниження продуктивності із-за старіння і зменшення 
професійного рівня. У цей період відбувається повернення до п’ятого етапу. Мотивація і 
стимулювання вже не приносить результатів. Науково-технічний прогрес, застарілі знання і 
навички призводять до зниження продуктивності, і підприємство втрачає прибуток. 

Отже, в сучасних умовах розвитку економіки постійно росте значення людського 
капіталу. Ідеї, що лежать в основі теорії капіталу, серйозно впливають на політику будь-якої 
держави. Суспільство також змінило своє відношення до інвестицій в людський капітал, оскільки 
вони забезпечують довготривалий виробничий ефект. Інвестиції в людський капітал носять 
виправданий характер, вони високо рентабельні і окупаються. Формують капітал людини багато 
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У ХХІ столітті світовими лідерами стають країни, які навчилися краще за інші 
використовувати знання, вміння, компетенції людей, їх здатності до подальшого навчання – усе 
те, що охоплюється категорією “людський капітал”. Людський капітал є головним драйвером 
створення та розвитку інноваційної економіки. 

На сьогодні стан людського капіталу України є досить сумним: населення стрімко 
скорочується та старіє, кількість померлих перевищує кількість народжених майже в два рази, 
частка працездатного населення зменшується, зростає трудова міграція, погіршується стан 
здоров’я населення та відбувається зниження якості освіти [1]. Все це призводить до нестачі 
кваліфікованого людського капіталу у всіх галузях економіки. 

Людський капітал є здатністю індивіда приносити певний доход як завдяки природженим 
здібностям і талантам, так і придбаним рисам, якостям і властивостям впродовж усього життя. 
Сюди ж можна віднести потенційну трудову мобільність людини, репутацію, його життєві 
мотивації і потреби. Велике значення також мають особисті якості, властиві людині, – 
дисципліна, совість, здатність проявляти ініціативу, чесність і так далі. Існує дві відмінності 
людського капіталу від будь-якого іншого. По-перше, капітал не можна відокремити від самої 
людини – купити, зробити власністю, існує тільки можливість віддати його в наймання. По-
друге, певний багаж знань і навичок можна придбати без зайвих вкладень, людина набуває 
досвіду і вчиться на роботі. При цьому слід пам’ятати, що людський, як і фізичний капітал, 
схильний до зносу: рівень знань, психологічний стан, фізична форма знижуються [2]. 

Інвестиції в людський капітал є витратами часу і грошей, які потрібні для розвитку 
людських якостей, знань, умінь і навичок: здоров’я, рівень культури, освіта, професійна 
підготовка, досвід трудової діяльності. 

Необхідно розглянути основні функції, які вони виконують. Серед них:  
1. Регулююча. Вкладення коригують процес відтворення людського капіталу і 

підтримують темпи його зростання, враховуючи важливі галузі господарства, структурні зміни 
в економіці, розвиток науково-технічного прогресу, соціальний добробут. 

2. Відтворювальна. Вона відповідає за постійний процес розвитку людини, його освітніх, 
фізичних здібностей, здоров’я. 

3. Розподільна. Під час інвестицій громадський продукт у вигляді грошей розподіляється 
між різними власниками, видами виробництва. Звичайне рішення про розподіл приймається на 
державному рівні, виходячи з основних пріоритетів його розвитку. В даному випадку інвестиції 
в людський капітал повинні відповідати меті розвитку суспільства. Крім того, вони є одним із 
способів рішення протиріч, існуючих в суспільстві. 

4. Диференціююча. Різні галузі розвитку господарства розвиваються нерівномірно, 
попит і пропозиція на працю може бути різним залежно від відрізків часів. У зв’язку з цим і 
інвестиції в людський капітал можуть бути більші або менше в різні періоди. 

5. Стимулююча. Інвестиції в людський капітал завжди націлені на активізацію різних 
процесів – постійно оновлюються засоби виробництва, розвиваються наука і техніка. У рамках 
стимулюючої функції інвестиції в людський капітал націлені на розвиток різних галузей, 
враховуючи кількість і якість людських ресурсів. 

6. Інформаційна. Функція допомагає формувати і використати інвестиції, спираючись на 
дані попиту і пропозиції числа і якості робітників і службовців, розмірі оплати праці, на відомості 
про послуги в медицині, освіті, культурі, соціально-побутовій сфері і тому подібне. 

К. Макконнелл і С. Брю визначили декілька видів інвестицій: витрати на освіту; витрати 
на охорону здоров’я; витрати на мобільність [3]. Американський економіст Джоуля Кондрик 
висунув свою теорію відносно видів інвестицій в людський капітал і визначив їх таким чином:  

1. матеріальний капітал, втілений в людях, представляється найбільш важливим, він 
включає витрати на формування людського капіталу, пов’язані з вихованням дитини до 14 років, 
причому тут не враховуються витрати на освіту; 
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2. матеріальний капітал, не втілений в людях, відноситься до чинників виробництва, 
поміщених в поняття "багатство". Сюди входять різні будівлі, конструкції, земельні угіддя і інші 
– механізовані засоби, устаткування тривалого користування, товарні і матеріальні запаси; 

3. нематеріальний капітал, втілений в людях включає сукупність витрат на початкову, 
загальну, середню освіту, професійну підготовку, деякі витрати, що відносяться до охорони 
здоров’я і міграційні процеси працівників; 

4. нематеріальний капітал, не втілений в людях, – це витрати, пов’язані з накопиченням 
знань і практичного досвіду, причому знання мають бути втілені в досконаліших споживчих 
товарах і засобах виробництва [3]. 

Відмінність речового від нематеріального капіталу полягає в тому, що перший має 
матеріальну форму, а у другого немає власної матеріальної форми, і він втілюється в першому. 

Вкладення в освіту визнані науковим співтовариством найпоширенішими і 
дослідженими серед усіх видів інвестування в людину. За відомостями ЮНЕСКО близько 60% 
різниці в доходах людини залежить від його рівня освіти, інший відсоток доводиться на чинники, 
що залишилися, включаючи здоров’я, природжені здібності і так далі [4]. 

Існує декілька етапів процесу інвестицій в людину. 
1. Витрати на професійну орієнтацію. Вони передбачають здобуття освіти майбутніми 

фахівцями і кваліфікованими робітниками. Етап потребує значних коштів, фінансування йде з 
державних бюджетів, своїх засобів індивіда або компаній-працедавців. 

2. Витрати на пошук кадрів, їх відбір і наймання на роботу. Ці витрати постійні, оскільки 
служби HR працюють систематично. Вони займаються плануванням потреби в співробітниках, 
розробляють відповідну документацію, готують тестові завдання, роблять висновок угоди з 
різними організаціями, які надають інформацію по кадрах. 

3. Витрати на співробітників в період їх адаптації на робочому місці. Вони обумовлені 
заробітною платою нового співробітника і включають випробувальний термін – звичайно до 
трьох місяців. Новий співробітник повинен адаптуватися до умов праці, звикнути до нового 
колективу. Витрати на період адаптації на 30-40% нижче майбутньої оплати праці. Після 
закінчення випробувального терміну співробітника починається окупність інвестицій, 
витрачених на нього. 

4. Витрати на співробітників в період накопичення досвіду і навичок. На цьому етапі 
об’єм витрат приблизно дорівнює витратам на зарплату працівника. У цьому періоді 
професійний рівень співробітника ще не дає основу працедавцеві отримати додатковий продукт, 
значить, і доход. 

5. Витрати на співробітника в період досягнення професіоналізму. На цьому етапі 
співробітник вже стає повноцінним членом команди. Для працедавця до витрат на оплату праці 
в цьому випадку додаються витрати на всілякі заходи, які спрямовані на мотиваційне 
вдосконалення і трудове стимулювання. Засоби йдуть з додаткових доходів організації, вони 
створюються за рахунок економії або інноваційних рішень в організації трудового процесу. 
Витрати на п’ятому етапі нижче прибутку. 

6. Витрати на співробітника у момент його навчання. Цей етап цікавий деякими своїми 
особливостями. Працедавцеві треба витратити стільки засобів, скільки він бажає отримати від 
результатів навчання, тому тут йде скрупульозна оцінка освітніх програм, їх ефективність, 
наскільки співробітник здатний по них навчатися. Іноді вистачає певних умов для самоосвіти 
співробітника, в інших випадках потрібно створення мотиваційної системи, щоб стимулювати 
працівників підвищувати кваліфікацію. 

7. Витрати на співробітника у момент "капіталізації" знань при підвищенні кваліфікації. 
У цей період підприємство отримує максимально можливий доход від кваліфікаційних якостей 
працівників. 

8. Витрати на працівника в період зниження продуктивності із-за старіння і зменшення 
професійного рівня. У цей період відбувається повернення до п’ятого етапу. Мотивація і 
стимулювання вже не приносить результатів. Науково-технічний прогрес, застарілі знання і 
навички призводять до зниження продуктивності, і підприємство втрачає прибуток. 

Отже, в сучасних умовах розвитку економіки постійно росте значення людського 
капіталу. Ідеї, що лежать в основі теорії капіталу, серйозно впливають на політику будь-якої 
держави. Суспільство також змінило своє відношення до інвестицій в людський капітал, оскільки 
вони забезпечують довготривалий виробничий ефект. Інвестиції в людський капітал носять 
виправданий характер, вони високо рентабельні і окупаються. Формують капітал людини багато 
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чинників, і жоден з них не можна упускати з уваги, коли йде підрахунок прибутку. Інвестиції в 
людський капітал складають основу соціального і економічного розвитку країни. Більше того, їх 
можна назвати чинником національної безпеки. 
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Сучасний етап розвитку країни, що характризується ускладненнями політичного, 
соціально-економічного характеру, на який ще додатково накладаються проблеми світової 
пандемії, найбільш гострим постає питання збереження потенціалу підприємств та недопущення 
процесів масового банкрутства та втрати можливості відновлення виробництва. [1] Початок 2020 
року став найбільш негативним в історіїї світової економіки та економіки України. За даними 
прогнозів Агентства Standard&Poor’s та Інституту міжнародних фінансів IIF, які були зроблені 
ще на початку року, очікувалось замедлення зроствання світової економіки до 0.4% до кінця 
року, але, вже наприкінці першого кварталу 2020 року прогнози значно погіршились і мова йде 
не про зниженння росту, а падіння глобальної економіки на 2.5. – 3% по завершенню 1 півріччя 
2020 року[2]. Падіння очікується і в Україні. За оцінками відомих аналітиків та економістів, 
наслідки пандеміїї невтішні, консенсус-прогноз на 1 квартал – падіння на 3.4% , у 2 кварталі 
падіння продовжиться і може бути від 3 до 15% . Одним з перших, негативні наслідки падіння 
економіки відбиваються на бюджеті, доходи якого скоротилися майже на 14% порявняно з 
показниками аналогічного періоду 2019р. Рівень безробіття суттєво зріс на 48%, а кількість 
вакансій впала майже на 60% від показників 1 кварталу 2019 року. Таке суттєве скорочення 
сталося у звязку із закриттям підприємств малого та середнього бізнесу. Отже, негайно потрібні 
заходи антикризової терапії щодо недопущення подальшого сповзання вітчизняної економіки, 
значну частку якої складають саме підприємства малого та середнього бізнесу, приватні 
підприємства, ФОПи, які особливо потерпають від кризи [3]. 

Традиційно, перше, що рекомендують фахівці та з чого підприємства починають 
реформування бізнесу в умовах кризи – пошук джерел скорочення витрат і можливостей 
стабілізації фінансового стану підприємства. Однак, реальні можливості компанії обмежені: 
банки не дають довгострокових кредитів, попит на продукцію падає, заборгованість покупців 
зростає, а постачальники не тільки не дають товарних кредитів, а й посилюють умови оплати та 
підвищують ціни. 

В умовах зростання цін на сировину і матеріали, підвищення тарифів, можливості 
скорочення витрат також є обмеженими. В першу чергу компанії відмовляються від таких статей 
як представницькі та комерційні витрати, рекламні бюджети, витрати на консалтинг, програми 
навчання персоналу. Однак, великою помилкою є відмова від фінансування інвестиційних 
проектів, які забезпечать розвиток компанії та підвищення її конкурентоспроможності в 
довгостроковій перспективі. 

Одним з інструментів, що дозволяють зменшити постійні витрати, може стати розвиток 
аутсорсингу, який передбачає передачу певних виробничих функцій або бізнес-процесів іншим 
організаціям, що спеціалізуються в даній області. Застосування аутсорсингу дозволяє організації 
вивільнити фінансові, людські та організаційні ресурси та сконцентруватися на напрямках своєї 
ключової компетенції. 

Витрати на персонал в компанії будь-якого розміру і профілю є достатньо великими, 
тому, в умовах кризи компанії прагнуть до їх скорочення. Як правило, компанії використовують 
дві основні можливості: зменшення рівня зарплат (в тому числі відмова від премій, зменшення 
окладів, відмова від ндексації заробітної плати) та скорочення кількості персоналу. Однак такі 
дії можуть привести до негативних наслідків, таких як збільшення навантаження на персонал, 
падіння мотивації, падіння якості виконання замовлень. Крім того, в умовах нестабільного 
попиту компанія зазнає труднощів з плануванням людських ресурсів: звільнення фахівців може 
привести до збоїв у виробництві в рази, якщо надійде велике замовлення. Виходом для компанії 
може стати зміна структури персоналу: переведення частини співробітників на віддалену 
зайнятість і неповний робочий день, застосування принципів проектної роботи, коли 
співробітники залучаються для роботи за конкретним проектом, а після завершення проекту 
команда розпускається. 
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Якщо компанія йде шляхом серйозної зміни бізнес-процесів, то на цьому етапі вона 
приходить до необхідності перебудовувати організаційну структуру підприємства. Саме в період 
кризи, що характеризується зміною економічних умов діяльності підприємств та фінансовою 
нестабільністю, компанії реалізують проекти організаційних змін в області реформування 
структури організації. Як правило, зміни спрямовані на скорочення числа підрозділів, 
скорочення кількості рівнів управління, застосування аутсорсингу та впровадження методів 
проектної роботи. 

Великі можливості для компанії, яка бажає знизити витрати та підвищити ефективність 
діяльності дає застосування сучасних інформаційних технологій. Розвиток мережі Інтернет 
призвел до появи так званих віртуальних організацій – мережевих структур, що використовують 
інформаційні технології для спільної роботи географічно віддалених один від одного людей. 
Застосування таких структур усуває географічні бар’єри та дозволяє залучати до реалізації 
проектів професійні команди з найменшими витратами. Комбінуючи ресурси та ключові 
компетенції учасників мережі, такі організації можуть в найкоротші терміни створювати 
необхідний споживачеві продукт. Більш того, споживач сам може ставати учасником мережі та 
безпосередньо брати участь в створенні продукту. Така організація дозволяє мінімізувати 
витрати та створити продукт, який максимально задовольняє потреби споживача. 

Традиційно в період кризи найбільша увага приділяється таким аспектам діяльності 
підприємства як виробництво, фінанси, маркетинг. Однак найчастіше, керівництво організації 
забуває, що основу успіху підприємства, в першу чергу, становлять кваліфіковані кадри. Тривала 
криза формує у співробітників почуття незахищеності, відсутності стабільності. В умовах страху 
звільнення і скорочення доходів персонал стає демотивованим. Підприємство ж, у свою чергу, 
змушене знижувати витрати на персонал, скорочувати його чисельність. 

Таким чином, антикризова терапія передбачає низку заходів стабілізаційного напряму, а 
саме: 

1. Оптимізація витрат, тобто скорочення зайвих закупівель, гнучке управління витратами. 
Реалізація можлива за допомогою MRP (планування потреб у матеріалах), Just in Time, а також 
сучасних методів обліку й аналізу витрат – АВС-costing,Direct- costing, ТТ, КК тощо[4]. 

2. Ретельне управління грошовими коштами, тобто, у першу чергу запобігати передчасним 
проплатам, підвищувати рівень планування грошових коштів, своєчасно перевіряти банківські 
рахунки, можливо автоматизувати фунуції казначейства щодо заперечення поставок тим 
контрагентам, які своєчасно не сплачують за своїми зобов’язаннями. 

3. Оптимізація термінів заборгованості завдяки аналізу її складу, рівня та динаміки; 
застосування гнучкої системи знижок та підвищень в політиці ціноутворення. 

4. Проведення не тільки поточного, але й перспективного (прогнозного) ситуативного 
фінансового аналізу, відповідая на питання “що, якщо”, тобто, як складеться ситуація, якщо буде 
мати місце зниження попиту на продукцію, девальвація чи навпаки, ревальвація грошової 
одиниці або курсу валют. Залежно від прогнозу та різних ситуацій мати варианти подальших дій. 

5. Стримання існуючої клієнтної бази, що передбачає деякі стримання у боротьбі за 
підвищення долі ринку та скорочення деяких, пов’язаних з цими цілями витрат, наприклад, 
агресивного маркетингу. Замість цього, сконцентруватись на ефективній співпраці з постійними 
клієнтами, існуючими секторами ринку задля підвищення індексу задоволення саме цих клієнтів. 

Це дозволить запобігти розбалансуванню ресурсного потенціалу підприємства, 
сконцентрувати зусилля на збереженні фінансових позицій та підготуватись до поступової 
активізації діяльності у перспективі. Можливо, саме криза стане тим поштовхом, завдяки якому 
компанії зможуть вийти на новий рівень розвитку, сформувати більш ефективну модель 
управління, підвищити конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі. 
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Сучасний етап розвитку країни, що характризується ускладненнями політичного, 
соціально-економічного характеру, на який ще додатково накладаються проблеми світової 
пандемії, найбільш гострим постає питання збереження потенціалу підприємств та недопущення 
процесів масового банкрутства та втрати можливості відновлення виробництва. [1] Початок 2020 
року став найбільш негативним в історіїї світової економіки та економіки України. За даними 
прогнозів Агентства Standard&Poor’s та Інституту міжнародних фінансів IIF, які були зроблені 
ще на початку року, очікувалось замедлення зроствання світової економіки до 0.4% до кінця 
року, але, вже наприкінці першого кварталу 2020 року прогнози значно погіршились і мова йде 
не про зниженння росту, а падіння глобальної економіки на 2.5. – 3% по завершенню 1 півріччя 
2020 року[2]. Падіння очікується і в Україні. За оцінками відомих аналітиків та економістів, 
наслідки пандеміїї невтішні, консенсус-прогноз на 1 квартал – падіння на 3.4% , у 2 кварталі 
падіння продовжиться і може бути від 3 до 15% . Одним з перших, негативні наслідки падіння 
економіки відбиваються на бюджеті, доходи якого скоротилися майже на 14% порявняно з 
показниками аналогічного періоду 2019р. Рівень безробіття суттєво зріс на 48%, а кількість 
вакансій впала майже на 60% від показників 1 кварталу 2019 року. Таке суттєве скорочення 
сталося у звязку із закриттям підприємств малого та середнього бізнесу. Отже, негайно потрібні 
заходи антикризової терапії щодо недопущення подальшого сповзання вітчизняної економіки, 
значну частку якої складають саме підприємства малого та середнього бізнесу, приватні 
підприємства, ФОПи, які особливо потерпають від кризи [3]. 

Традиційно, перше, що рекомендують фахівці та з чого підприємства починають 
реформування бізнесу в умовах кризи – пошук джерел скорочення витрат і можливостей 
стабілізації фінансового стану підприємства. Однак, реальні можливості компанії обмежені: 
банки не дають довгострокових кредитів, попит на продукцію падає, заборгованість покупців 
зростає, а постачальники не тільки не дають товарних кредитів, а й посилюють умови оплати та 
підвищують ціни. 

В умовах зростання цін на сировину і матеріали, підвищення тарифів, можливості 
скорочення витрат також є обмеженими. В першу чергу компанії відмовляються від таких статей 
як представницькі та комерційні витрати, рекламні бюджети, витрати на консалтинг, програми 
навчання персоналу. Однак, великою помилкою є відмова від фінансування інвестиційних 
проектів, які забезпечать розвиток компанії та підвищення її конкурентоспроможності в 
довгостроковій перспективі. 

Одним з інструментів, що дозволяють зменшити постійні витрати, може стати розвиток 
аутсорсингу, який передбачає передачу певних виробничих функцій або бізнес-процесів іншим 
організаціям, що спеціалізуються в даній області. Застосування аутсорсингу дозволяє організації 
вивільнити фінансові, людські та організаційні ресурси та сконцентруватися на напрямках своєї 
ключової компетенції. 

Витрати на персонал в компанії будь-якого розміру і профілю є достатньо великими, 
тому, в умовах кризи компанії прагнуть до їх скорочення. Як правило, компанії використовують 
дві основні можливості: зменшення рівня зарплат (в тому числі відмова від премій, зменшення 
окладів, відмова від ндексації заробітної плати) та скорочення кількості персоналу. Однак такі 
дії можуть привести до негативних наслідків, таких як збільшення навантаження на персонал, 
падіння мотивації, падіння якості виконання замовлень. Крім того, в умовах нестабільного 
попиту компанія зазнає труднощів з плануванням людських ресурсів: звільнення фахівців може 
привести до збоїв у виробництві в рази, якщо надійде велике замовлення. Виходом для компанії 
може стати зміна структури персоналу: переведення частини співробітників на віддалену 
зайнятість і неповний робочий день, застосування принципів проектної роботи, коли 
співробітники залучаються для роботи за конкретним проектом, а після завершення проекту 
команда розпускається. 
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Якщо компанія йде шляхом серйозної зміни бізнес-процесів, то на цьому етапі вона 
приходить до необхідності перебудовувати організаційну структуру підприємства. Саме в період 
кризи, що характеризується зміною економічних умов діяльності підприємств та фінансовою 
нестабільністю, компанії реалізують проекти організаційних змін в області реформування 
структури організації. Як правило, зміни спрямовані на скорочення числа підрозділів, 
скорочення кількості рівнів управління, застосування аутсорсингу та впровадження методів 
проектної роботи. 

Великі можливості для компанії, яка бажає знизити витрати та підвищити ефективність 
діяльності дає застосування сучасних інформаційних технологій. Розвиток мережі Інтернет 
призвел до появи так званих віртуальних організацій – мережевих структур, що використовують 
інформаційні технології для спільної роботи географічно віддалених один від одного людей. 
Застосування таких структур усуває географічні бар’єри та дозволяє залучати до реалізації 
проектів професійні команди з найменшими витратами. Комбінуючи ресурси та ключові 
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забуває, що основу успіху підприємства, в першу чергу, становлять кваліфіковані кадри. Тривала 
криза формує у співробітників почуття незахищеності, відсутності стабільності. В умовах страху 
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змушене знижувати витрати на персонал, скорочувати його чисельність. 

Таким чином, антикризова терапія передбачає низку заходів стабілізаційного напряму, а 
саме: 

1. Оптимізація витрат, тобто скорочення зайвих закупівель, гнучке управління витратами. 
Реалізація можлива за допомогою MRP (планування потреб у матеріалах), Just in Time, а також 
сучасних методів обліку й аналізу витрат – АВС-costing,Direct- costing, ТТ, КК тощо[4]. 

2. Ретельне управління грошовими коштами, тобто, у першу чергу запобігати передчасним 
проплатам, підвищувати рівень планування грошових коштів, своєчасно перевіряти банківські 
рахунки, можливо автоматизувати фунуції казначейства щодо заперечення поставок тим 
контрагентам, які своєчасно не сплачують за своїми зобов’язаннями. 

3. Оптимізація термінів заборгованості завдяки аналізу її складу, рівня та динаміки; 
застосування гнучкої системи знижок та підвищень в політиці ціноутворення. 

4. Проведення не тільки поточного, але й перспективного (прогнозного) ситуативного 
фінансового аналізу, відповідая на питання “що, якщо”, тобто, як складеться ситуація, якщо буде 
мати місце зниження попиту на продукцію, девальвація чи навпаки, ревальвація грошової 
одиниці або курсу валют. Залежно від прогнозу та різних ситуацій мати варианти подальших дій. 

5. Стримання існуючої клієнтної бази, що передбачає деякі стримання у боротьбі за 
підвищення долі ринку та скорочення деяких, пов’язаних з цими цілями витрат, наприклад, 
агресивного маркетингу. Замість цього, сконцентруватись на ефективній співпраці з постійними 
клієнтами, існуючими секторами ринку задля підвищення індексу задоволення саме цих клієнтів. 

Це дозволить запобігти розбалансуванню ресурсного потенціалу підприємства, 
сконцентрувати зусилля на збереженні фінансових позицій та підготуватись до поступової 
активізації діяльності у перспективі. Можливо, саме криза стане тим поштовхом, завдяки якому 
компанії зможуть вийти на новий рівень розвитку, сформувати більш ефективну модель 
управління, підвищити конкурентоспроможність в довгостроковій перспективі. 
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Today it is already clear that Ukraine’s transport industry is in need of change. Because it has 
long been not fully satisfy the basic needs of passengers significantly affect the financial and economic 
state of the industry as a whole. The ever-increasing problems of the transport industry require the 
definition of the right development strategy, which will be aimed at improving the conditions of 
passenger transportation, especially in large cities where this problem needs priority solutions. 

One of the objectives of this strategy is the implementation of an «integrated tariff-ticket system 
for passenger transportation» or «intermodal transport system». Integrated tariff-ticket system for 
passenger transportation is defined as a combination in one unit different types of vehicles (buses, 
trolleybuses, trams and railways), creation of their combined timetable, tariff system expansion and the 
emergence of the category of «single ticket» [1]. 

The main purpose of this system implementation is increasing the using efficiency of the 
existing transport system by creating a convenient infrastructure for public passenger transport. 

However, there is no unique definition for this tariff system. It’s characterized as a «single 
ticket» that allows transport users to use different modes of transport, with the size of the tariff depending 
on the distance and zone of transportation, i.e. zoning. 

Integrated tariff-ticket system for passenger transportation is designed to increase the efficiency 
of the transport system as a whole and to facilitate using of urban transport by passengers, because most 
of them travel with different modes of urban transport with different tariffs for one trip. The 
simplification is that a single tariff system (or «single ticket») is created for different types of passenger 
traffic. This tariff system includes a system of tariffs that are most often differentiated depending on the 
area of transportation [2]. At the same time, there is a clear mechanism for controlling the use of 
passengers of various types of urban passenger transport, which is practically absent at the moment. 

One of the important elements of this system of passenger transportation is the use of 
«validators»– specially designed electronic equipment, with which you can make a non-cash payment 
for travel, which began to use in the late 1970’s. It is used for displaying and/or checking of public 
transport tickets recorded on contactless or contact electronic carriers for operational control over the 
legality of passenger travel in the bus, trolleybus, tram and other similar types of land transport [3]. The 
advantage of the validator is the high degree of accounting for passenger traffic in transport, the ability 
to accurately control the passenger flow and the relatively inexpensive cost of servicing the device. Also, 
due to the capabilities of the validators, the probable fixing of the non-cash cash flow, which in turn 
allows for full control and collection of taxes. 

The initial step for the adaptation of the integrated tariff system was a complete analysis of the 
existing tariff systems with comparison with the provided cities in Europe, on the basis of which a new 
approach to the single ticket system in Ukraine could be proposed. The next step is to justify the 
distribution of special ticket varieties for each user category. 

The biggest challenge of pricing policy is to define a tariff structure that would match the user’s 
need for accessible public service with the commercial interests of the operators and at the same time 
pursue the social goals of the authorities. 

A step-by-step plan for the implementation of integrated tariff-ticket system for passenger 
transportation includes: 

1. a complete analysis of the existing tariff-ticket system systems (conducting a comprehensive 
consumer survey, analysis of demand for individual destinations, modes of transport and collection of 
transportation statistics); 

2. distribution justification of special ticket varieties for each users category (unification of 
tariffs for all modes of transport and differentiation by time, zone and consumers category), including 
preferential tariffs (for children, pensioners, large families, disabled persons, veterans, etc.); 

3. conducting zoning, as well as creating schedules of transportation with maximum passenger 
traffic and rhythm. 
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In der modernen Marktwirtschaft sind Beratungsdienstleistungen seit langem das wichtigste 
Element für das Funktionieren ihrer Infrastruktur. Keine seriösen Wirtschafts- und 
Managementlösungen in Ländern mit entwickelten Marktwirtschaften kommen ohne den Einsatz 
einzelner beratender Fachleute (Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Marketingexperten usw.) aus. 

Unter einer Beratung – oder auch Konsultation (aus Englisch Consulting,- Beratung, aus 
lateinisch Consultere – zugehöriges Verb konsultieren) wird eine Tätigkeit verstanden, die sich auf die 
Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Produzenten, Verkäufer und Käufer in einer Vielzahl von 
wirtschaftlichen (einschließlich außenwirtschaftlichen), rechtlichen, organisatorischen und anderen 
Fragen (z.B. Marktforschung und -prognosen, Analyse der Produktion und der wirtschaftlichen 
Aktivitäten des Unternehmens, Bewertung von wirtschaftlichen und technischen Projekten, 
Besteuerung, Produktionsmanagement usw.) bezieht. Sie wird von natürlichen oder juristischen 
Personen durchgeführt und ist durch entsprechende Vereinbarungen (Verträge) geregelt, die zwischen 
den zu beratenden Kunden und ihrem Auftragnehmer abgeschlossen werden. [1] 

Die ukrainische Gesetzgebung definiert weder den Begriff "Beratung" noch eine klare 
Klassifizierung der Beratungsleistungen. Die Beratungsdienstleistungen werden nur in der "Verordnung 
über das Verfahren zur Organisation und Durchführung von Ausschreibungen für das Recht auf die 
Erbringung von Beratungsdienstleistungen (Beratung, Prüfung, Rechts- und Bewertungsleistungen)" 
erwähnt, die durch die Verordnung der Nationalen Agentur der Ukraine für die Verwaltung der Rechte 
von Unternehmen vom 15.07.99 genehmigt wurde. № 131. So enthält der Anhang zu diesem Reglement 
ein Muster für eine Kooperationsvereinbarung über die Durchführung von Beratungsleistungen 
(Prüfung, Rechts- und Bewertungsleistungen). [2] Auch im Gesetz der Ukraine Nr. 858-IV vom 
22.05.2003 "Über die Bodenordnung" wird Artikel 41 erläutert, der Beratungsdienste zu Fragen der 
Bodenverwaltung vorsieht. [3] Wir können jedoch feststellen, dass es noch immer keinen speziellen 
Rechtsakt über die Beratung im Landesrecht gibt. 

Beratung ist die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen für die Lösung eines bestimmten 
Problems des Kunden auf der Grundlage von Untersuchungen und Analysen einer bestimmten Situation. 

 Sie löst die Fragen von Verwaltung, Wirtschafts- und Finanztätigkeiten, Investitionstätigkeiten 
von Organisationen, strategischen Planungen, der Optimierung von allgemeinen Funktionsweisen 
jeweiliger Unternehmen, Geschäftstätigkeiten, Forschung und Prognosen der Absatzmärkte, der 
Preisbewegungen usw. 
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Today it is already clear that Ukraine’s transport industry is in need of change. Because it has 
long been not fully satisfy the basic needs of passengers significantly affect the financial and economic 
state of the industry as a whole. The ever-increasing problems of the transport industry require the 
definition of the right development strategy, which will be aimed at improving the conditions of 
passenger transportation, especially in large cities where this problem needs priority solutions. 

One of the objectives of this strategy is the implementation of an «integrated tariff-ticket system 
for passenger transportation» or «intermodal transport system». Integrated tariff-ticket system for 
passenger transportation is defined as a combination in one unit different types of vehicles (buses, 
trolleybuses, trams and railways), creation of their combined timetable, tariff system expansion and the 
emergence of the category of «single ticket» [1]. 

The main purpose of this system implementation is increasing the using efficiency of the 
existing transport system by creating a convenient infrastructure for public passenger transport. 

However, there is no unique definition for this tariff system. It’s characterized as a «single 
ticket» that allows transport users to use different modes of transport, with the size of the tariff depending 
on the distance and zone of transportation, i.e. zoning. 

Integrated tariff-ticket system for passenger transportation is designed to increase the efficiency 
of the transport system as a whole and to facilitate using of urban transport by passengers, because most 
of them travel with different modes of urban transport with different tariffs for one trip. The 
simplification is that a single tariff system (or «single ticket») is created for different types of passenger 
traffic. This tariff system includes a system of tariffs that are most often differentiated depending on the 
area of transportation [2]. At the same time, there is a clear mechanism for controlling the use of 
passengers of various types of urban passenger transport, which is practically absent at the moment. 

One of the important elements of this system of passenger transportation is the use of 
«validators»– specially designed electronic equipment, with which you can make a non-cash payment 
for travel, which began to use in the late 1970’s. It is used for displaying and/or checking of public 
transport tickets recorded on contactless or contact electronic carriers for operational control over the 
legality of passenger travel in the bus, trolleybus, tram and other similar types of land transport [3]. The 
advantage of the validator is the high degree of accounting for passenger traffic in transport, the ability 
to accurately control the passenger flow and the relatively inexpensive cost of servicing the device. Also, 
due to the capabilities of the validators, the probable fixing of the non-cash cash flow, which in turn 
allows for full control and collection of taxes. 

The initial step for the adaptation of the integrated tariff system was a complete analysis of the 
existing tariff systems with comparison with the provided cities in Europe, on the basis of which a new 
approach to the single ticket system in Ukraine could be proposed. The next step is to justify the 
distribution of special ticket varieties for each user category. 

The biggest challenge of pricing policy is to define a tariff structure that would match the user’s 
need for accessible public service with the commercial interests of the operators and at the same time 
pursue the social goals of the authorities. 

A step-by-step plan for the implementation of integrated tariff-ticket system for passenger 
transportation includes: 

1. a complete analysis of the existing tariff-ticket system systems (conducting a comprehensive 
consumer survey, analysis of demand for individual destinations, modes of transport and collection of 
transportation statistics); 

2. distribution justification of special ticket varieties for each users category (unification of 
tariffs for all modes of transport and differentiation by time, zone and consumers category), including 
preferential tariffs (for children, pensioners, large families, disabled persons, veterans, etc.); 

3. conducting zoning, as well as creating schedules of transportation with maximum passenger 
traffic and rhythm. 
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In der modernen Marktwirtschaft sind Beratungsdienstleistungen seit langem das wichtigste 
Element für das Funktionieren ihrer Infrastruktur. Keine seriösen Wirtschafts- und 
Managementlösungen in Ländern mit entwickelten Marktwirtschaften kommen ohne den Einsatz 
einzelner beratender Fachleute (Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Marketingexperten usw.) aus. 

Unter einer Beratung – oder auch Konsultation (aus Englisch Consulting,- Beratung, aus 
lateinisch Consultere – zugehöriges Verb konsultieren) wird eine Tätigkeit verstanden, die sich auf die 
Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Produzenten, Verkäufer und Käufer in einer Vielzahl von 
wirtschaftlichen (einschließlich außenwirtschaftlichen), rechtlichen, organisatorischen und anderen 
Fragen (z.B. Marktforschung und -prognosen, Analyse der Produktion und der wirtschaftlichen 
Aktivitäten des Unternehmens, Bewertung von wirtschaftlichen und technischen Projekten, 
Besteuerung, Produktionsmanagement usw.) bezieht. Sie wird von natürlichen oder juristischen 
Personen durchgeführt und ist durch entsprechende Vereinbarungen (Verträge) geregelt, die zwischen 
den zu beratenden Kunden und ihrem Auftragnehmer abgeschlossen werden. [1] 

Die ukrainische Gesetzgebung definiert weder den Begriff "Beratung" noch eine klare 
Klassifizierung der Beratungsleistungen. Die Beratungsdienstleistungen werden nur in der "Verordnung 
über das Verfahren zur Organisation und Durchführung von Ausschreibungen für das Recht auf die 
Erbringung von Beratungsdienstleistungen (Beratung, Prüfung, Rechts- und Bewertungsleistungen)" 
erwähnt, die durch die Verordnung der Nationalen Agentur der Ukraine für die Verwaltung der Rechte 
von Unternehmen vom 15.07.99 genehmigt wurde. № 131. So enthält der Anhang zu diesem Reglement 
ein Muster für eine Kooperationsvereinbarung über die Durchführung von Beratungsleistungen 
(Prüfung, Rechts- und Bewertungsleistungen). [2] Auch im Gesetz der Ukraine Nr. 858-IV vom 
22.05.2003 "Über die Bodenordnung" wird Artikel 41 erläutert, der Beratungsdienste zu Fragen der 
Bodenverwaltung vorsieht. [3] Wir können jedoch feststellen, dass es noch immer keinen speziellen 
Rechtsakt über die Beratung im Landesrecht gibt. 

Beratung ist die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen für die Lösung eines bestimmten 
Problems des Kunden auf der Grundlage von Untersuchungen und Analysen einer bestimmten Situation. 

 Sie löst die Fragen von Verwaltung, Wirtschafts- und Finanztätigkeiten, Investitionstätigkeiten 
von Organisationen, strategischen Planungen, der Optimierung von allgemeinen Funktionsweisen 
jeweiliger Unternehmen, Geschäftstätigkeiten, Forschung und Prognosen der Absatzmärkte, der 
Preisbewegungen usw. 
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Das moderne Beratungsangebot im Westen wurde in den 60er Jahren zusammengestellt, was 
als "goldenes Zeitalter der Beratung" bezeichnet wird. Das European Directory of Management 
Consultants identifiziert 84 Arten von Beratungsdienstleistungen, die in 8 Gruppen eingeteilt sind: 
allgemeines Management; Verwaltung; Finanzmanagement; Personalmanagement; Marketing; 
Industrie; Informationstechnologie; spezialisierte Dienstleistungen. [4] 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Beratung in der Ukraine trotz ihrer extremen Bedeutung für 
die Marktinfrastruktur der entwickelten Länder noch immer nicht in eine separate Klasse von 
Dienstleistungen unterteilt ist, was wiederum die Schaffung eines einheitlichen 
Regulierungsmechanismus und – was am wichtigsten ist – die Förderung und Unterstützung der 
Beratung als Industrie durch den Staat erschwert. [2] 

Der Markt für Beratungsdienstleistungen in der Ukraine ist chaotisch. In einer instabilen 
Wirtschaft gibt es eine gewisse Verflechtung von Beratungsdienstleistungen und anderen Arten von 
professionellen Dienstleistungen, die nicht immer unmittelbar auf die Beratung zurückgeführt werden 
können. Diese Verflechtung hat als Kernbereich die Managementberatung, die die Aktien-, Investitions-
, Marketing-, Rechts- und Personalberatung, Werbung, PR-Beratung, IT- und TQM-Beratung, sowie 
Auditing, Schulung, Sicherheitsorganisation und Engineering enthält [4]. 

Die internationale Klassifikation von Beratungsdienstleistungen ist in Tabelle 1 aufgeführt. [2]. 
Angesichts der Ausrichtung der Tätigkeit und des Zielspektrums wäre es sinnvoll, im Rahmen 

der Beratungsleistungen eine obligatorische Zuweisung von Unternehmensberatungsleistungen 
vorzunehmen. 

Business-Consulting ist eine Form der fachlichen Unterstützung für Unternehmer und 
Management, um die Effizienz des Unternehmens zu verbessern, die Produktivität der Prozesse zu 
steigern und die Unternehmensgewinne zu erhöhen. 

Traditionell umfasst sie folgende Bereiche der Beratungstätigkeit: 
Managementberatung (Organisationsberatung) – konzentriert sich auf die Entwicklung der 

Organisation als Ganzes, um ihre Finanz-, Marketing-, Prozess- oder Managementstabilität zu erhöhen. 
Die Betriebsberatung konzentriert sich auf die Optimierung der einzelnen Betriebs- und 

Interaktionsprozesse, d.h. auf die Effizienz von Geschäftsprozessen. 
Strategieberatung – eine Richtung, die sich auf die Entwicklung von Strategien für 

Unternehmen vor allem in der Perspektive von 1-3 Jahren konzentriert. In der Regel beschränkt sie sich 
auf die Entwicklung von Zielen und Aktionsplänen des Unternehmens zur Erreichung dieser Ziele unter 
Berücksichtigung der Möglichkeiten und Realitäten des Marktes. 

 
Tabelle 1-Internationale Klassifikation von Beratungsdienstleistungen 

 
Arten der Beratung Leistungsangebot 

Management-Beratung Beratung mit dem Ziel, die Managementbereiche des Unternehmens zu 
verbessern: Entwicklung und Unterstützung von Investitionsprojekten, 
Geschäftsprozess management, Feststellung der Effizienz des 
Managementsystems, Innovationsmanagement, Outsourcing. 

Strategieberatung Die Beratung zielt auf die Verbesserung des strategischen Zustands des 
Unternehmens: Strategieplanung, Technologieplanung, PR-Consulting, 
Marketingstrategie, Logistik, Vertrieb, Finanzstrategie, Rechtsberatung. 

ІT- Beratung Beratung über Informationstechnologien zur Verbesserung der Organisation 
der Speicherung, Aktualisierung, Verteilung und Vernichtung von 
Informationen: Entwicklung, Analyse, Einsatz und Unterstützung von IT-
Systemen 

HR- Beratung Personalberatung: Rekrutierung, Entwicklung und Management der 
Mitarbeitermotivation, Personalabrechnung 
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Zu den Hauptzielen des Business-Consulting gehören: 
 Schaffung einer Geschäftsstrategie; 
 Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Erreichung strategischer Ziele; 
 Entwicklung von Geschäftsmodellen; 
 Definition von ausgewogenen Indikatoren; 
 Entwicklung von KPIs für verschiedene Geschäftszweige; 
 Schaffung von Organisationsstrukturen und Funktionsmatrizen; 
 Steigerung der operativen Effizienz des Unternehmens; 
 Schaffung von Personalverwaltungssystemen; 
 Schaffung und Umsetzung von Unternehmenskulturen, Normen und Werten; 
 Beschreibung und Einsatz von neuen Geschäftsprozessen; 
 Erhöhung der Arbeitsproduktivität; 
 Schaffung von Firmenuniversitäten und Ausbildungszentren. [5] 
Eine der erfolgversprechenden Arten der Beratung auf unserem Markt ist das Outsourcing und 

die "Vermietung von Direktoren". Outsourcing basiert auf der vollständigen oder teilweisen 
Übertragung von Routinefunktionen des Unternehmens (z.B. Buchhaltung, Steuerberechnung, 
Personalverwaltung usw.) an eine Beratungsfirma, um die eigenen Anstrengungen auf die wichtigsten 
strategischen Aufgaben zu konzentrieren. Die "Anmietung von Direktoren" wird in Fällen 
vorübergehender Abwesenheit des Managements oder bei kürzlicher Entlassung verwendet. 
Organisationsentwicklung und Büromanagement oder -verwaltung sind zwar getrennte Arten von 
Beratung, werden aber aufgrund der unterentwickelten Nachfrage in der Ukraine an die 
Managementberatung verwiesen. 

Dienstleistungen wie das Finanzmanagement und die Unternehmensbuchhaltung sind ebenfalls 
sehr gefragt und für den Übergang zu westlichen Standards der Finanzverwaltung von großer 
Bedeutung. Der Hauptzweck der Schaffung eines Management-Berichtssystems besteht darin, den 
Managern des Unternehmens zeitnahe und notwendige Informationen für effektive 
Managemententscheidungen zur Verfügung zu stellen. [4] 

Das Spektrum der Probleme, die durch die Beratung gelöst werden, ist also recht breit. Die 
Spezialisierung von Beratungsunternehmen kann entweder eng (z.B. IT-Consulting) oder weit verbreitet 
sein – mit einer vollständigen Palette von Dienstleistungen in dieser Branche. Zu den Hauptarten der 
Dienstleistungen gehören die Einschätzung des festen Zustandes, die finanzwirtschaftliche Analyse, die 
Erarbeitung eines Plans zur Gewinnsteigerung, die Suche und die Einführung neuer administrativer 
Beschlüss und die Marktforschung. Es gibt verschiedene Ansätze zur Klassifizierung von 
Beratungsarten oder auch der Definition ihrer Funktionalität. Aber unserer Meinung nach muss die 
Unternehmensberatung die Grundlage für eine normative, allgemein anerkannte Klassifizierung von 
Beratungsleistungen bilden, die derzeit leider im Landesrecht nicht vorhanden ist. Dies erschwert die 
Analyse des Entwicklungsstands dieses wichtigen Dienstleistungssektors, was zum Einen die Schaffung 
eines einheitlichen Regulierungsmechanismus und zum Zweiten – die Stimulierung und Unterstützung 
der Beratung als Sektor durch den Staat erschwert. 

Nach der internationalen Klassifikation ist die Unternehmensberatung auch eine Kombination 
von mehreren Arten der Beratungsdienstleistungen. Und es ist diejenige Art der Beratung, die im 
modernen Marktumfeld die größte Nachfrage erhält. Es ist durch seine Orientierung auf die Realisierung 
des Komplexes der Maßnamen (oder einiger von ihnen) auf die Effizienzsteigerung der Tätigkeit von 
den Kunden der Beratungsdienste bedingt. 
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Organisationsentwicklung und Büromanagement oder -verwaltung sind zwar getrennte Arten von 
Beratung, werden aber aufgrund der unterentwickelten Nachfrage in der Ukraine an die 
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sehr gefragt und für den Übergang zu westlichen Standards der Finanzverwaltung von großer 
Bedeutung. Der Hauptzweck der Schaffung eines Management-Berichtssystems besteht darin, den 
Managern des Unternehmens zeitnahe und notwendige Informationen für effektive 
Managemententscheidungen zur Verfügung zu stellen. [4] 

Das Spektrum der Probleme, die durch die Beratung gelöst werden, ist also recht breit. Die 
Spezialisierung von Beratungsunternehmen kann entweder eng (z.B. IT-Consulting) oder weit verbreitet 
sein – mit einer vollständigen Palette von Dienstleistungen in dieser Branche. Zu den Hauptarten der 
Dienstleistungen gehören die Einschätzung des festen Zustandes, die finanzwirtschaftliche Analyse, die 
Erarbeitung eines Plans zur Gewinnsteigerung, die Suche und die Einführung neuer administrativer 
Beschlüss und die Marktforschung. Es gibt verschiedene Ansätze zur Klassifizierung von 
Beratungsarten oder auch der Definition ihrer Funktionalität. Aber unserer Meinung nach muss die 
Unternehmensberatung die Grundlage für eine normative, allgemein anerkannte Klassifizierung von 
Beratungsleistungen bilden, die derzeit leider im Landesrecht nicht vorhanden ist. Dies erschwert die 
Analyse des Entwicklungsstands dieses wichtigen Dienstleistungssektors, was zum Einen die Schaffung 
eines einheitlichen Regulierungsmechanismus und zum Zweiten – die Stimulierung und Unterstützung 
der Beratung als Sektor durch den Staat erschwert. 

Nach der internationalen Klassifikation ist die Unternehmensberatung auch eine Kombination 
von mehreren Arten der Beratungsdienstleistungen. Und es ist diejenige Art der Beratung, die im 
modernen Marktumfeld die größte Nachfrage erhält. Es ist durch seine Orientierung auf die Realisierung 
des Komplexes der Maßnamen (oder einiger von ihnen) auf die Effizienzsteigerung der Tätigkeit von 
den Kunden der Beratungsdienste bedingt. 
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Сфера консалтингових послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових 

світової економіки. Сфера інформаційно-консалтингових послуг стає одним із впливових 
чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни 
на світових ринках, покращення добробуту населення. Розвиток науки, технологій і 
висококваліфікована робоча сила є необхідними передумовами для динамічного розвитку 
консалтингової діяльності як складової ринкової інфраструктури, що може стимулювати 
розвиток всієї національної економіки, забезпечити міцні конкурентні переваги на світових 
ринках. [1] 

За даними Федеральної асоціації німецьких управлінських консультантів (BDU), оборот 
галузі управлінського консалтингу Німеччини у 2017 році становив близько 31,5 млрд євро. 
Загальний обсяг продажу галузевих консультантів із стратегічних, організаційних, 
інформаційних та кадрових ресурсів збільшився на 8,5 % , що складало 31,5 млрд євро у 
порівнянні з 29,0 млрд євро у 2016 році. Середній приріст галузі за період 2010-2017 р.р. 
становить 7,5%. Зокрема, виробничий сектор та постачальники фінансових послуг користуються 
консультаційними послугами. [2] 

У структурі послуг управлінського консалтингу Німеччини домінує бізнес-консалтинг. 
Слід зазначити, що попит на IT-консалтинг у європейських країнах за останнє десятиріччя 
значно скоротився. Причинами цього є те, що в штабі багатьох компаній з’явилися кваліфіковані 
IT-фахівці, які взяли на себе вирішення питань стосовно впровадження інформаційних 
технологій. [3] 

У діяльності різноманітних консультаційних фірм України відбуваються якісні зміни, 
пов’язані зі зміною спеціалізації послуг, що надаються. Основними видами послуг 
консультаційного обслуговування стають постприватизаційна підтримка підприємств, 
маркетингові дослідження, організація маркетингу на підприємствах, розробка ділових стратегій 
розвитку, пошук партнерів та інвесторів, формування «public relations», проведення рекламної 
кампанії. Стимулювання розвитку вітчизняного консультаційного бізнесу пов’язане з 
необхідністю зменшити залежність української економіки від іноземних експертів та знизити 
витрати на іноземних високооплачуваних спеціалістів. [4] 

У табл.1 надано обсяг реалізованих послуг по всім видам діяльності, його розподіл за 
категоріям споживачів у 2018-2019 р.р. 

 
Таблиця 1 – Обсяг реалізованих послуг та його розподіл за категоріям 

 споживачів у 2018-2019 р.р. 
 

Показник 

Роки Зміни 

2018 2019 тис.грн. у 
структурі 

темп 
росту, % 

Обсяг реалізованих послуг, 
тис.грн, у т.ч.: 773141702,3 912665440,6 139523738,3 — 118,0 

 населенню 172065632,2 196175907,4 24110275,2 — 114,0 

 підприємствам 
(установам) 423763658,6 622750789,4 198987130,8 — 147,0 

 іншим категоріям 
споживачів 90878858,2 93738743,8 2859885,6 — 103,1 

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

Розподіл обсягу реалізованих 
послуг за категоріями 
споживачів 
(у % до загального обсягу), у 
т.ч.: 

— — — — — 

 населенню 22,3 21,5 — - 0,8 — 

 підприємствам 
(установам) 54,8 68,2 — 13,4 — 

 іншим категоріям 
споживачів 11,8 10,3 — 1,5 — 

 
Загальний обсяг реалізованих послуг по всім видам діяльності у 2019 році демонструє 

позитивну динаміку – збільшився на 18%. Найбільша питома вага в ньому у ці роки припадає на 
підприємства – 54,8% й 68,2% відповідно, темп росту обсягу реалізованих їм послуг складає 
147%. 

До другого кварталу 2019 р. інформація щодо реалізованих послуг державними органами 
статистики надавалася у агрегованому виді, що значно ускладнювала здійснення аналізу за 
конкретними підвидами послуг такими як, наприклад, послуги з консультування з питань 
керування, з рекламної діяльності, з дослідження кон’юнктури ринку (табл.2). Так, темп росту 
обсягу реалізації всіх зазначених видів послуг у четвертому кварталі 2019 р. мають позитивну 
динаміку. 

 
Таблиця 2 – Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг різним споживачам 

за деякими видами економічної діяльності за кварталами 2019 році. 
 

Види реалізованих 
послуг (код за 
КВЕД-2010) 

Обсяг реалізованих послуг за кварталами 2019 року, 
тис.грн. Темп росту, % 

I II III IV II до І III до ІІ IV до 
ІІІ 

Всього реалізованих 
послуг по всім 
видам діяльності,  
у т.ч.: 

215197449,4 221108628,8 236992474,7 239366887,7 102,7 107,2 101,0 

Консультування з 
питань керування 
(70.2) 

* 1767950,6 1739523,3 1923029,4  98,4 110,5 

Рекламна діяльність 
(73.1) * 8191636,1 8859896,1 10140493,1  108,2 114,5 

Дослідження 
кон’юнктури ринку 
та виявлення 
громадської думки 
(73.2) 

* 1353275,5 1279162,9 1501579,9  94,5 117,4 

* – немає даних 
Розроблено авторами на основі [5] 
 

Збільшення витрат вітчизняних компаній на консалтинг є індикатором зростання 
економіки будь-якої країни. Але динаміку росту обсягів консультаційних послуг в Україні в 
перші десять років незалежності неможливо характеризувати як ефективну: ринок 
консалтингових послуг розвивався завдяки приватизації, яка почалася наприкінці 1992 р., 
набрала динаміки у 1994 році. і яка триває у теперішний час і збільшення обсягів 
консультативних послуг був пов’язаний зі замовленнями Фонду державного майна України, 
збільшенню попиту на обов’язковий аудит по міжнародним стандартам з боку банків. [6] 

У теперішній час більшість приватизованих підприємств, у тому числі й ті, які можна 
позиціонувати як успішні, але які працюють неефективно через використання неадекватних 
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2018 2019 тис.грн. у 
структурі 
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росту, % 

Обсяг реалізованих послуг, 
тис.грн, у т.ч.: 773141702,3 912665440,6 139523738,3 — 118,0 
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споживачів 90878858,2 93738743,8 2859885,6 — 103,1 

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

Розподіл обсягу реалізованих 
послуг за категоріями 
споживачів 
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— — — — — 
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Всього реалізованих 
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215197449,4 221108628,8 236992474,7 239366887,7 102,7 107,2 101,0 
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* 1353275,5 1279162,9 1501579,9  94,5 117,4 

* – немає даних 
Розроблено авторами на основі [5] 
 

Збільшення витрат вітчизняних компаній на консалтинг є індикатором зростання 
економіки будь-якої країни. Але динаміку росту обсягів консультаційних послуг в Україні в 
перші десять років незалежності неможливо характеризувати як ефективну: ринок 
консалтингових послуг розвивався завдяки приватизації, яка почалася наприкінці 1992 р., 
набрала динаміки у 1994 році. і яка триває у теперішний час і збільшення обсягів 
консультативних послуг був пов’язаний зі замовленнями Фонду державного майна України, 
збільшенню попиту на обов’язковий аудит по міжнародним стандартам з боку банків. [6] 

У теперішній час більшість приватизованих підприємств, у тому числі й ті, які можна 
позиціонувати як успішні, але які працюють неефективно через використання неадекватних 
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вимогам часу застарілих методів управління, і ті підприємства, які функціонують успішно, але 
потребують серйозного перегляду систем управління своїм підприємством, слід розглядати у 
числі кандидатів-споживачі консалтингових послуг, у тому числі, послуг бізнес-консалтингу, 
який, на наш погляд, є ядром сфери консалтингу.  

У консалтингових послугах задіяні двоє учасників: консалтингові компанії; фізичні 
та юридичні особи – клієнти консалтингових компаній. Їхня взаємодія подана на рис.1. [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Схема взаємодії учасників консалтингової діяльності 
Відповідно до схеми взаємодії учасників консалтингової діяльності проблеми розвитку 

консалтингової діяльності також можна поділити за її учасниками (таблиця 3). 
 

 
Таблиця 3 – Класифікація проблем розвитку консалтингової діяльності в Україні 

 
Учасники консалтингової 

діяльності Проблеми 

Консалтингові компанії 1) Загальне зниження ділової активності в Україні.  
2) Низька платоспроможність клієнтів.  
3) Нечітка ідентифікація спектру консалтингових послуг. 

Клієнти консалтингових 
компаній (фізичні та 
юридичні особи) 

1) Відсутність культури роботи з незалежними експертами.  
2) Неспроможність оцінити корисність консалтингових послуг.  
3) Побоювання щодо порушення конфіденційності; відсутність 

гарантій конкретних результатів і позитивного ефекту від 
консультування.  

4) Складність отримання об’єктивної інформації про консультаційні 
фірми та їх можливості. 

 
Отже, можна констатувати наступне. На сьогоднішній день рівень розвитку 

консалтингової діяльності в Україні значно поступається рівню країн Західної Європи, які у 
більшості постають основними постачальниками консалтингових послуг. Але 
консалтингові послуги в Україні знаходяться на стадії розвитку, мають достатні позитивні 
перспективи, щодо нарощування обсягів реалізації. Основними проблемами розвитку 
консалтингової галузі в Україні є: нестабільна макроекономічна ситуація в країні, для якої  
характерним є стійке зниження ділової активності і як наслідок – низька платоспроможність 
потенційних клієнтів, які потребують якісні консультаційні послуги; тінізація економіки; 
відсутність законодавчої бази в якої консалтингова діяльність була би нормативно зазначена 
та відокремлена в Державному класифікаторі видів економічної діяльності.  
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Будівництво є специфічною галуззю, що обумовлено великою кількістю номенклатури 
сировини, матеріалів, полуфабрикатів, конструкцій для будь-якого об’єкт. Часто їх кількість 
перевищує тисячу найменувань, це викликає потребу в чіткій їх організації. Матеріально-
технічне постачання зумовлює ритмічність і результативність будівельного виробництва, на 
пряму впливає на використання активної частини основних виробничих фондів будівельних 
організацій, зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці і багато інших 
показників. 

Конкуренція на товарному ринку будівельних матеріалів змушує будівельні підприємства 
та організації працювати в умовах, що характеризуються достатньою свободою підприємницької 
діяльності. 

Будівельним підприємствам у розрізі матеріально-технічного забезпечення доводиться 
вирішувати такі основні завдання: встановлення та контроль рівня якості матеріальних ресурсів 
у відповідності до їх стандартів, оптимального співвідношення між засобами будівництва; 
оптимальне управління переміщенням матеріальних ресурсів від постачальників до 
підприємства або безпосередньо на будівельні майданчики; оптимізація періодичності поставок 
відповідно до запланованими обсягами будівельно-монтажних робіт і потрібних для їх реалізації 
ресурсів. 

Визначення витрат на утримання, формування та поповнення запасів – важливий фактор в 
управлінні запасами. Витрати на утримання запасів пов’язані зі зберіганням запасів, готової 
продукції та інших видів. При цьому процес зберігання викликає витрати, які можна представити 
у вигляді двох груп: витрати, пов’язані з фізичним змістом запасів і витрати, що виникають у 
зв’язку з недоліком вкладених в запаси засобів. У таблиці 1 надано зміст зведених витрат на 
зберігання і формування запасів. 

 
Таблиця 1− Зміст витрат на зберігання і формування запасів [1] 

Назва витрат Зміст витрат 

Витрати, пов’язані з 
фізичним 
утриманням запасів 

Витрати на утримання складських приміщень, витрати на утримання 
складського персоналу, втрати від втрати первісної якості, різні витрати і 
втрати при зберіганні. 

Витрати, пов’язані з 
недоліком 
коштів 

Пов’язані з браком коштів, є змінною величиною, так як збільшення 
розміру запасів неминуче викликає відволікання коштів від обороту і 
призводить до уповільнення оборотності оборотних коштів, що є 
небажаним явищем 

Витрати на 
формування та 
поповнення 

Залежать від виробничо-технологічних, оформлювальних та інших видів 
робіт, виконуваних при створенні і поповнення 
запасів 
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вимогам часу застарілих методів управління, і ті підприємства, які функціонують успішно, але 
потребують серйозного перегляду систем управління своїм підприємством, слід розглядати у 
числі кандидатів-споживачі консалтингових послуг, у тому числі, послуг бізнес-консалтингу, 
який, на наш погляд, є ядром сфери консалтингу.  

У консалтингових послугах задіяні двоє учасників: консалтингові компанії; фізичні 
та юридичні особи – клієнти консалтингових компаній. Їхня взаємодія подана на рис.1. [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Схема взаємодії учасників консалтингової діяльності 
Відповідно до схеми взаємодії учасників консалтингової діяльності проблеми розвитку 

консалтингової діяльності також можна поділити за її учасниками (таблиця 3). 
 

 
Таблиця 3 – Класифікація проблем розвитку консалтингової діяльності в Україні 

 
Учасники консалтингової 

діяльності Проблеми 

Консалтингові компанії 1) Загальне зниження ділової активності в Україні.  
2) Низька платоспроможність клієнтів.  
3) Нечітка ідентифікація спектру консалтингових послуг. 

Клієнти консалтингових 
компаній (фізичні та 
юридичні особи) 

1) Відсутність культури роботи з незалежними експертами.  
2) Неспроможність оцінити корисність консалтингових послуг.  
3) Побоювання щодо порушення конфіденційності; відсутність 

гарантій конкретних результатів і позитивного ефекту від 
консультування.  

4) Складність отримання об’єктивної інформації про консультаційні 
фірми та їх можливості. 

 
Отже, можна констатувати наступне. На сьогоднішній день рівень розвитку 

консалтингової діяльності в Україні значно поступається рівню країн Західної Європи, які у 
більшості постають основними постачальниками консалтингових послуг. Але 
консалтингові послуги в Україні знаходяться на стадії розвитку, мають достатні позитивні 
перспективи, щодо нарощування обсягів реалізації. Основними проблемами розвитку 
консалтингової галузі в Україні є: нестабільна макроекономічна ситуація в країні, для якої  
характерним є стійке зниження ділової активності і як наслідок – низька платоспроможність 
потенційних клієнтів, які потребують якісні консультаційні послуги; тінізація економіки; 
відсутність законодавчої бази в якої консалтингова діяльність була би нормативно зазначена 
та відокремлена в Державному класифікаторі видів економічної діяльності.  
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Будівництво є специфічною галуззю, що обумовлено великою кількістю номенклатури 
сировини, матеріалів, полуфабрикатів, конструкцій для будь-якого об’єкт. Часто їх кількість 
перевищує тисячу найменувань, це викликає потребу в чіткій їх організації. Матеріально-
технічне постачання зумовлює ритмічність і результативність будівельного виробництва, на 
пряму впливає на використання активної частини основних виробничих фондів будівельних 
організацій, зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці і багато інших 
показників. 

Конкуренція на товарному ринку будівельних матеріалів змушує будівельні підприємства 
та організації працювати в умовах, що характеризуються достатньою свободою підприємницької 
діяльності. 

Будівельним підприємствам у розрізі матеріально-технічного забезпечення доводиться 
вирішувати такі основні завдання: встановлення та контроль рівня якості матеріальних ресурсів 
у відповідності до їх стандартів, оптимального співвідношення між засобами будівництва; 
оптимальне управління переміщенням матеріальних ресурсів від постачальників до 
підприємства або безпосередньо на будівельні майданчики; оптимізація періодичності поставок 
відповідно до запланованими обсягами будівельно-монтажних робіт і потрібних для їх реалізації 
ресурсів. 

Визначення витрат на утримання, формування та поповнення запасів – важливий фактор в 
управлінні запасами. Витрати на утримання запасів пов’язані зі зберіганням запасів, готової 
продукції та інших видів. При цьому процес зберігання викликає витрати, які можна представити 
у вигляді двох груп: витрати, пов’язані з фізичним змістом запасів і витрати, що виникають у 
зв’язку з недоліком вкладених в запаси засобів. У таблиці 1 надано зміст зведених витрат на 
зберігання і формування запасів. 

 
Таблиця 1− Зміст витрат на зберігання і формування запасів [1] 

Назва витрат Зміст витрат 

Витрати, пов’язані з 
фізичним 
утриманням запасів 

Витрати на утримання складських приміщень, витрати на утримання 
складського персоналу, втрати від втрати первісної якості, різні витрати і 
втрати при зберіганні. 

Витрати, пов’язані з 
недоліком 
коштів 

Пов’язані з браком коштів, є змінною величиною, так як збільшення 
розміру запасів неминуче викликає відволікання коштів від обороту і 
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Мінімізація сумарних витрат матеріально-технічного постачання досягається при 
мінімумі всіх вхідних в них складових. Вирішення задач багатофункціональної оптимізації з 
пошуком рішень, що дозволить знизити сумарні втрати. Розглянуто необхідність створення 
запасів у будівництві у наступних чинниках (рис.1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Чинники створення запасів в будівництві (Розроблено авторами на основі [3]) 
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матеріалів. Розрахувавши обсяги гарантованих запасів в процентному відношенні до загального 
обсягу потреби будівельного підприємства у відповідному виді матеріалів, зміну запасів у часі 
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моделі, дослідити їх переваги та недоліки, а також можливість їх впровадження на підприємстві. 
[4] 

Таким чином, важливим фактором, що визначає своєчасність виконання будівельних 
робіт, є оптимальне управління запасами ресурсів. Таке управління повинно бути 
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Будівництво – одна з найстаріших галузей народного господарства, рівень розвитку якої 
сигналізує про розвиток всієї економічної системи країни та рівень життя її населення. Визначна 
роль у створенні умов динамічного розвитку економіки країни. Галузь будівництва призначена 
для введення в дію нових, а також реконструкції, розширення, ремонту і технічного 
переозброєння діючих об’єктів виробничого та невиробничого призначення. [1] 

Будівельна галузь формує велику кількість робочих місць, використовує продукцію інших 
галузей, що сприяє їх розвитку, що позитивно впливає на загальний стан економіки країни. Тому 
дослідження наукового напрямку щодо забезпечення, розвитку, організації ефективної роботи 
кадрів будівельного підприємства є актуальним. 

Людський капітал будівельного підприємства є складовою виробничого процесу, 
об’єднуючий економічні та технічні фактори. Персонал – ресурс, що забезпечує 
конкурентоспроможність підприємства, тому постає питання ефективного інвестування, 
управління та нарощування людського капіталу. 

У таблиці 1 наведені деякі визначення категорія «людський капітал підприємства». 
 

Таблиця 1 – Визначення категорії «людський капітал підприємства» 
Автор Визначення 

Антонюк В.П [2] 

Людський капітал підприємства можна визначити як сукупність всіх 
працівників підприємства з притаманними їм загальними та 
професійними знаннями, уміннями, досвідом, мотивацією та енергією, 
культурою праці. 

Коркіна Т.А. [3] 
Людський капітал підприємства – це невідчутний актив, що включає 
сукупність особистісних якостей людини та інституційних умов 
підприємства, яка зумовлює розвиток здібностей працівників 

Ревуцький Л.Д. [3] Людський капітал підприємства представляється у вигляді вартості 
річного обсягу фізичної та інтелектуальної живої праці його основних 
і допоміжних робітників, службовців, його адміністративно-
управлінського персоналу в нормальних умовах виробничої діяльності 
при повному завантаженні. 

 
Якісні кадри виступають основною ланкою ефективності будівництва; досвід персоналу, 

соціально-психологічний клімат колективу, знання, ініціатива, те, на скільки ефективно будуть 
прийняті управлінські рішення визначають якість виконаної роботи. Основні кадрові проблеми 
будівельного підприємства, що потребують вирішення надані на рис.1.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1 – Основні кадрові проблеми підприємства будівельної галузі [4] 
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Однією з проблем є мотивація людського капіталу, її неефективність та низький рівень. 
На підприємстві має бути запроваджена ефективна система мотивації, яка включатиме такі 
елементи [3]: 

1. відповідний рівень зарплати; 
2. нарахування премій; 
3. забезпечення житлом; 
4. оплата лікарняних; 
5. участь у прийнятті важливих рішень; 
6. сприяння досягненню цілей підприємства; 
7. розвиток корпоративної культури. 

Відзначимо вплив особливості організації роботи будівельного підприємства на 
ефективність роботи працівників (рис. 2). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2− Вплив галузевих особливостей організації праці на ефективність використання 
персоналу на будівельних підприємствах (Розроблено авторами на основі [2-5]) 

 
Однак, підприємствам притаманний прагматичний підхід: вони здійснюють інвестиції в 

людський капітал лише доти, доки вони приносять економічну віддачу. Моральні зиски, 
інтегрований соціальний ефект від цих інвестицій є в основному суспільним благом, що 
зацікавлює державу, а не конкретне підприємство. В цивілізованому світі держава економічними 
методами заохочує підприємства до інвестування в людський капітал. [5] 

Для якісного виконання будівельно-монтажних робіт, необхідним є наявність 
висококваліфікованих кадрів та вміння ними управляти. Отже, головний критерій, що впливає 
на розвиток будівельних підприємств є постійне навчання працівників, підвищення їх 
кваліфікації та практичні навички, що є результатом досвіду роботи. Для того, щоб людський 
капітал на підприємстві був ефективним, необхідно його аналізувати та мотивувати з метою 
подальшого розвитку. 

Рівень якості, управління та організації кадрів є ключовим моментом, що застосовується 
для оцінки підприємств будівельної галузі в цілому, її можливостей для виконання певного виду 
робіт, доцільності інвестування, вибору надійного партнера і т.д. Дійсно, саме від кваліфікації й 
досвіду персоналу підприємства, соціально-психологічного клімату в колективі, винахідливості 
окремих співробітників залежить якість виконаних робіт, ефективність прийнятих управлінських 
рішень, а отже і кінцеві результати діяльності підприємства. 
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Аналіз практики свідчить про те, що підприємства, які усвідомлюють цінність і 
необхідність конкурентної розвідки, виявляють найбільшу цікавість до таких відомостей про 
своїх конкурентів таких як: компрометуюча інформація; інформація про укладення контрактів; 
перепродаж комерційних секретів; інформація, що сприяє захопленню ринків збуту і сировини 
[1, с. 106].  

Їх цікавить також фінансове становище конкурентів в партнерів, фінансові звіти та 
прогнози, можливості доступу до інформаційних мереж, маркетинг і стратегія цін, умови 
продажу підприємств і можливість їх злиття, технічна специфіка продукції, перспективи 
розвитку підприємства, система безпеки підприємства, організаційна структура підприємства, 
провідні фахівці, фінансові операції конкурентів і партнерів, замовники та постачальники, звіти 
від реалізації продукції та їх ціни, введення в дію нових виробничих потужностей, модернізація 
і розширення діючих, об’єднання з іншими підприємствами, стратегія і тактика ведення бізнесу 
конкурентами. Сюди входять юридичний та фінансово-економічний аналіз планованої 
комерційної операції, аналіз об’єктивних можливостей партнерів і учасників угоди 
(платоспроможність, правоздатність і т.п.), суб’єктивні характеристики партнерів і учасників 
(ймовірність обману, професійна грамотність і т.п.), виявлення зв’язків з кримінальними 
структурами, ступінь контрольованості ними партнерів і учасників угоди, визначення форм і 
способів захисту використовуваних засобів і майна (технологія переміщення коштів і товару, 
можливість оформлення застави і т.п.), а також методів контролю за окремими боками угоди на 
всіх етапах, протидія спробам нанесення збитку від сторонніх юридичних і фізичних осіб. 

Як правило, інформаційні потоки про зовнішнє середовище структуровані таким чином: 
 Законодавство і його планові зміни в сферах, регіонах, країнах діяльністі 

підприємства. 
 Теорія і практика роботи державних адміністративних органів, включаючи 

правозастосовних та контролюючих структур. 
 Потоковий стан секторів ринку підприємницької активності підприємства, прогноз їх 

розвитку.  
 Конкуренти та партнери: стан і прогноз.  
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Рис. 2− Вплив галузевих особливостей організації праці на ефективність використання 
персоналу на будівельних підприємствах (Розроблено авторами на основі [2-5]) 
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 Стан та прогноз криміногенної обстановки. 
 Інвестиційний клімат в регіонах і секторах ринка передбачуваних капіталовкладень 

[1, с. 107]. 
Середньостатистичний набір джерел виглядає так: 
–  Матеріали ЗМІ, у т. ч. бази даних архівів преси. 
–  Інтернет (за умови застосування професійних методів пошуку, селекції та обробки). 
–  Бази даних по суб’єктах економічної діяльності різних країн з характеристиками їх 

економічного становища (система інформації та зв’язку має можливість працювати в режимі on-
line приблизно з 10 тис. таких баз даних, дислокованих в різних країнах). 

–  Бази даних аналітичних звітів щодо політичного й економічного становища різних 
регіонів і секторів ринку, у т. ч. професійні видання, включаючи спеціалізовану періодику 
(книги, журнали, газети, монографії, огляди, доповіді, тези виступів). 

–  Адресно-довідкові бази даних. 
–  Детективи та їх об’єднання. 
–  Експерти, практики, консультанти в різних галузях, напрямках, сегментах (у т. ч. у 

правоохоронній сфері); активні гравці на тих чи інших секторах ринку (одним словом – 
експерти).  

–  Аналітичні підрозділи, спеціалізовані, галузеві НДІ і т. п., що генерують вихідну 
інформацію, та ін. 

–  Маркетингові агенства, маркетологи [3, с. 294-295]. 
Розглядаючи проблему джерел інформації крізь призму технології її видобутку, 

отримаємо такий перелік: люди; документація; відкриті публікації; технічні та електронні носії; 
технічні засоби керування; продукція; виробничі відходи [2]. 

На перший погляд, схема виглядає просто. Складність – у створенні та налаштуванні 
комплексу надійних і достовірних джерел-каналів, а також в їх професійній обробці (аналізі 
вихідної сировини). Ізольований канал або навіть їх сукупність серйозної цінності не становить.  

Якісний продукт створюється на базі системної роботи спеціалізованої структури. Саме 
тоді можливий якісний перехід від попередніх, сирих відомостей (information) до вихідної дієвої 
аналітики (intelligence). 

Не завжди економічно виправдано містити повний комплекс конкурентної розвідки, 
спиратися тільки на власні сили та засоби (особливо суб’єктам малого і середнього бізнесу). В 
першу чергу, це стосується системи інформаційних потоків. Нерідко «авральний» характер 
роботи вимагає висококваліфікованих і певною мірою універсальних (а значить, 
високооплачуваних) фахівців. Потрібна сучасна апаратура. Непросто забезпечити підтримку 
дійсно актуальних баз даних (а це зовсім інше, ніж примітивні диски, придбані на сірих ринках). 
І навіть за наявності всього цього ймовірність якісного і своєчасного виконання роботи власними 
силами все одно значною мірою – елемент удачі. Щоб правильно орієнтуватися в сфері загроз 
бізнесу, необхідно займатися цими проблемами постійно. 

Поширення отримує аутсорсинг: для побудови системи безпеки або окремих її блоків 
(особливою інформаційних) часто вигідно звернутися до спеціалізованих підприємств, що 
виробляють продукт в зовсім іншому режимі. Назвемо цей режим виробничим. Для нього 
характерний великий регулярний потік вхідної та вихідної інформації. 

У такому режимі працюють великі консалтингові та інформаційні агентства, у т.ч. і 
система інформації та зв’язку (обробляє від 800 до 1500 інформаційних потоків щомісяця). Це 
дозволяє забезпечити спеціалізацію виконавців (перш за все – аналітиків) і підрозділів, 
сформувати єдину потужну інформаційну базу, систему обліку та контролю виробничого 
процесу, максимально автоматизувати процеси обробки та зберігання інформації на основі 
сучасних технологій, забезпечити телекомунікаційні можливості доступу до найбільших 
інформаційних центрів, партнерських організацій. Від такої компанії потрібно входження до 
розвиненої інформаційної інфраструктури, ефективний алгоритм залучення профільних 
зовнішніх експертів. 

Слід йти шляхом організації інформаційного конвеєра, коли всі етапи виконуються 
різними службами. 

Чисельність і спеціалізація кожної визначається завданнями обробки відповідних 
інформаційних потоків. 

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 
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Обґрунтування актуальності проблеми. Актуальність даного дослідження 
обґрунтовується тим, що в умовах нестабільної економіки розробка перспективних програм 
зниження ризику допомагає стабільній роботі підприємств та збільшує прибутки.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор. Проблема прийняття 
рішень в умовах невизначеності і ризику була розглянута багатьма вченими. Ризик притаманний 
всім сферам. Для обґрунтування рішень в умовах ризику, коли ймовірності можливих варіантів 
обстановки невідомі, розроблені спеціальні математичні методи, які розглядаються в теорії ігор 

У сучасній економічній літературі існують різні підходи, які можливо застосовувати для 
економіко-математичних методів обґрунтування вибору оптимальної стратегії компанії в умовах 
ризику. У даній роботі для обґрунтування вибору оптимальної стратегії з метою зменшення 
ступеня ризику проекту пропонується використовувати ігрову модель і критерії теорії ігор для 
оптимізації цієї моделі. 

 Формулювання мети роботи. Метою роботи являється дослідження процесу формування 
вибору оптимальної стратегії управління ризиками в умовах невизначеності. Ставиться задача 
розробити економіко-математичну модель діяльності фірми щодо вибору оптимальної стратегії 
для управління ризиками проекту використовуючи принципи і методи теорії ігор. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.  
Управління ризиками зводиться до того, щоб нівелювати їх вплив на проект, а в ідеалі – 

повністю прибрати потенційну проблему з проекту. Це в першу чергу пов’язано з тим, що велика 
частина проектів спочатку невірно оцінюється за термінами і бюджетами. В результаті 
витрачається занадто багато зусиль на боротьбу з наслідками матеріалізації ризиків. В підсумку 
плановий термін проекту і витрати на нього часто істотно перевищуються. 

Обираючи замовлення, менеджеру важливо зіставляти вартість наслідків від 
матеріалізації ризиків і вартість заходів по управлінню ризиками (реагуванню). 

Економічна суть управління ризиками зводиться до вибору антиризикових заходів, які 
коштують менше, ніж наслідки ризику, але при цьому зводять ймовірність або вплив ризику на 
проект до мінімального значення (в ідеалі – до нуля). [1]. Тому мета даного дослідження – 
розробити принципи виділення декількох альтернативних варіантів антиризикових заходів 
(стратегій) і розробити методи вибору оптимальних. При цьому під стратегією управління 
ризиками будемо розуміти варіанти антиризикових заходів при оформленні замовлення на 
розробку замовлення. 

Розглянемо тепер методику розробки стратегій з управління ризиками підприємства та 
алгоритм вибору оптимальної (найменш ризикованої) стратегії при формуванні замовлення на 
розробку програмного продукту. 

На вибір стратегії впливає фактор невизначеності, пов’язаний з можливими ризиками, які 
присутні в кожному проекті. Залежно від величини та рівня втрат (часу і прибутку), будемо в 
даному дослідженні розглядати три ступені ризику проектів: високий ступінь ризику; середній 
ступінь ризику; низький ступінь ризику. Описані ступені ризику потрапляють в зони ризику [2]. 

Виділимо тепер стратегії з управління ризиками. На підприємствах найчастіше 
використовуються: стратегія ухилення; передачі; зниження; стратегія прийняття ризику. 

Наступний етап – вибір оптимальної стратегії управління ризиком. Він передбачає 
розробку методу вибору найкращої стратегії з описаних вище стратегій. Підприємство повинно 
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 Стан та прогноз криміногенної обстановки. 
 Інвестиційний клімат в регіонах і секторах ринка передбачуваних капіталовкладень 

[1, с. 107]. 
Середньостатистичний набір джерел виглядає так: 
–  Матеріали ЗМІ, у т. ч. бази даних архівів преси. 
–  Інтернет (за умови застосування професійних методів пошуку, селекції та обробки). 
–  Бази даних по суб’єктах економічної діяльності різних країн з характеристиками їх 

економічного становища (система інформації та зв’язку має можливість працювати в режимі on-
line приблизно з 10 тис. таких баз даних, дислокованих в різних країнах). 

–  Бази даних аналітичних звітів щодо політичного й економічного становища різних 
регіонів і секторів ринку, у т. ч. професійні видання, включаючи спеціалізовану періодику 
(книги, журнали, газети, монографії, огляди, доповіді, тези виступів). 

–  Адресно-довідкові бази даних. 
–  Детективи та їх об’єднання. 
–  Експерти, практики, консультанти в різних галузях, напрямках, сегментах (у т. ч. у 

правоохоронній сфері); активні гравці на тих чи інших секторах ринку (одним словом – 
експерти).  

–  Аналітичні підрозділи, спеціалізовані, галузеві НДІ і т. п., що генерують вихідну 
інформацію, та ін. 

–  Маркетингові агенства, маркетологи [3, с. 294-295]. 
Розглядаючи проблему джерел інформації крізь призму технології її видобутку, 

отримаємо такий перелік: люди; документація; відкриті публікації; технічні та електронні носії; 
технічні засоби керування; продукція; виробничі відходи [2]. 

На перший погляд, схема виглядає просто. Складність – у створенні та налаштуванні 
комплексу надійних і достовірних джерел-каналів, а також в їх професійній обробці (аналізі 
вихідної сировини). Ізольований канал або навіть їх сукупність серйозної цінності не становить.  

Якісний продукт створюється на базі системної роботи спеціалізованої структури. Саме 
тоді можливий якісний перехід від попередніх, сирих відомостей (information) до вихідної дієвої 
аналітики (intelligence). 

Не завжди економічно виправдано містити повний комплекс конкурентної розвідки, 
спиратися тільки на власні сили та засоби (особливо суб’єктам малого і середнього бізнесу). В 
першу чергу, це стосується системи інформаційних потоків. Нерідко «авральний» характер 
роботи вимагає висококваліфікованих і певною мірою універсальних (а значить, 
високооплачуваних) фахівців. Потрібна сучасна апаратура. Непросто забезпечити підтримку 
дійсно актуальних баз даних (а це зовсім інше, ніж примітивні диски, придбані на сірих ринках). 
І навіть за наявності всього цього ймовірність якісного і своєчасного виконання роботи власними 
силами все одно значною мірою – елемент удачі. Щоб правильно орієнтуватися в сфері загроз 
бізнесу, необхідно займатися цими проблемами постійно. 

Поширення отримує аутсорсинг: для побудови системи безпеки або окремих її блоків 
(особливою інформаційних) часто вигідно звернутися до спеціалізованих підприємств, що 
виробляють продукт в зовсім іншому режимі. Назвемо цей режим виробничим. Для нього 
характерний великий регулярний потік вхідної та вихідної інформації. 

У такому режимі працюють великі консалтингові та інформаційні агентства, у т.ч. і 
система інформації та зв’язку (обробляє від 800 до 1500 інформаційних потоків щомісяця). Це 
дозволяє забезпечити спеціалізацію виконавців (перш за все – аналітиків) і підрозділів, 
сформувати єдину потужну інформаційну базу, систему обліку та контролю виробничого 
процесу, максимально автоматизувати процеси обробки та зберігання інформації на основі 
сучасних технологій, забезпечити телекомунікаційні можливості доступу до найбільших 
інформаційних центрів, партнерських організацій. Від такої компанії потрібно входження до 
розвиненої інформаційної інфраструктури, ефективний алгоритм залучення профільних 
зовнішніх експертів. 

Слід йти шляхом організації інформаційного конвеєра, коли всі етапи виконуються 
різними службами. 

Чисельність і спеціалізація кожної визначається завданнями обробки відповідних 
інформаційних потоків. 

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 
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Обґрунтування актуальності проблеми. Актуальність даного дослідження 
обґрунтовується тим, що в умовах нестабільної економіки розробка перспективних програм 
зниження ризику допомагає стабільній роботі підприємств та збільшує прибутки.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор. Проблема прийняття 
рішень в умовах невизначеності і ризику була розглянута багатьма вченими. Ризик притаманний 
всім сферам. Для обґрунтування рішень в умовах ризику, коли ймовірності можливих варіантів 
обстановки невідомі, розроблені спеціальні математичні методи, які розглядаються в теорії ігор 

У сучасній економічній літературі існують різні підходи, які можливо застосовувати для 
економіко-математичних методів обґрунтування вибору оптимальної стратегії компанії в умовах 
ризику. У даній роботі для обґрунтування вибору оптимальної стратегії з метою зменшення 
ступеня ризику проекту пропонується використовувати ігрову модель і критерії теорії ігор для 
оптимізації цієї моделі. 

 Формулювання мети роботи. Метою роботи являється дослідження процесу формування 
вибору оптимальної стратегії управління ризиками в умовах невизначеності. Ставиться задача 
розробити економіко-математичну модель діяльності фірми щодо вибору оптимальної стратегії 
для управління ризиками проекту використовуючи принципи і методи теорії ігор. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.  
Управління ризиками зводиться до того, щоб нівелювати їх вплив на проект, а в ідеалі – 

повністю прибрати потенційну проблему з проекту. Це в першу чергу пов’язано з тим, що велика 
частина проектів спочатку невірно оцінюється за термінами і бюджетами. В результаті 
витрачається занадто багато зусиль на боротьбу з наслідками матеріалізації ризиків. В підсумку 
плановий термін проекту і витрати на нього часто істотно перевищуються. 

Обираючи замовлення, менеджеру важливо зіставляти вартість наслідків від 
матеріалізації ризиків і вартість заходів по управлінню ризиками (реагуванню). 

Економічна суть управління ризиками зводиться до вибору антиризикових заходів, які 
коштують менше, ніж наслідки ризику, але при цьому зводять ймовірність або вплив ризику на 
проект до мінімального значення (в ідеалі – до нуля). [1]. Тому мета даного дослідження – 
розробити принципи виділення декількох альтернативних варіантів антиризикових заходів 
(стратегій) і розробити методи вибору оптимальних. При цьому під стратегією управління 
ризиками будемо розуміти варіанти антиризикових заходів при оформленні замовлення на 
розробку замовлення. 

Розглянемо тепер методику розробки стратегій з управління ризиками підприємства та 
алгоритм вибору оптимальної (найменш ризикованої) стратегії при формуванні замовлення на 
розробку програмного продукту. 

На вибір стратегії впливає фактор невизначеності, пов’язаний з можливими ризиками, які 
присутні в кожному проекті. Залежно від величини та рівня втрат (часу і прибутку), будемо в 
даному дослідженні розглядати три ступені ризику проектів: високий ступінь ризику; середній 
ступінь ризику; низький ступінь ризику. Описані ступені ризику потрапляють в зони ризику [2]. 

Виділимо тепер стратегії з управління ризиками. На підприємствах найчастіше 
використовуються: стратегія ухилення; передачі; зниження; стратегія прийняття ризику. 

Наступний етап – вибір оптимальної стратегії управління ризиком. Він передбачає 
розробку методу вибору найкращої стратегії з описаних вище стратегій. Підприємство повинно 
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обирати для кожного проекту таку стратегію, яка найбільш адекватно підходить з точки зору 
вартості втілення цієї стратегії для боротьби з наслідками матеріалізації ризиків. 

Після того, як розраховані ступені ризиків для проектів і сформульовані стратегії 
управління ризиками, виникає задача визначення оптимальної стратегії управління ризиками. 

В даному дослідженні сформулюємо математичну модель ситуації вибору оптимальної 
стратегії управління ризиками проектів в термінах теорії ігор. 

Постановку задачі оптимізації в умовах ризику рішень, прийнятих бізнес-аналітиком, 
представимо в такий спосіб: 

– ризик-менеджер розробив m можливих рішень (стратегій управління ризиками) S = (s1, 
s2 , … ,sm); 
– маємо n допущень Q = (q1, q2, … ,qn) про ступені ризику проекту; 
– вартість стратегій з управлення ризиками задамо у вигляді платіжної матриці А =
‖аij‖«матеріалізація» ризиків. В ній елементи aij відповідають парам поєднань (si, qj), 
тобто парам (стратегія управління; ступінь ризику). 
Введемо також показник ступеня збитку rij, який показує величину збитку від ризиків при 

несприятливих умовах. 
Необхідно обрати оптимальну стратегію управління ризиками проекту. Тобто потрібно 

визначити як найкращим способом (з найменшою величиною «матеріалізації») впливати на 
ризик в залежності від його ступеня і розміру збитку, який він може принести підприємству. 

Ціль поставленої задачі – оптимізувати значення функції і обрати відповідну цій функції 
стратегію управління ризиками Sопт. 

 
Алгоритм рішення сформульованої задачі зводиться до використання песимістичних та 

оптимістичних критеріїв теорії статистичних ігор [2, 3]. 
Висновки. Таким чином, ігрова модель дозволяє сформувати певний клас очікуваних 

сценаріїв дій підприємства і зробити вибір з безлічі таких сценаріїв, в яких розглянутий показник 
ефективності досягає оптимального значення. Перевагою розглянутого методу являється 
простота розрахунків, прозора економічна інтерпретація логіки і одержуваних результатів. 

Подальший розвиток розглянутої моделі можливий як за рахунок більш змістовної 
постановки задачі (шляхом додавання додаткових обмежень), так і більш глибокого 
використання ігрових методів. Застосування апарату теорії ігор дозволяє краще розуміти 
конкурентну обстановку на ринку і мінімізувати ступінь ризику. 
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На сьогоднішній день більшість підприємств в Україні являють собою сукупність 
окремих відносно самостійних підрозділів, що виконують певні функції. Між даними 
підрозділами виникають економічні відносини з приводу внутрішньофірмового обороту 

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

напівфабрикатів, виробів або послуг. Завдяки введенню системи внутрішньофірмових 
розрахунків, самостійні підрозділи будують відносини між собою на комерційних засадах. 
Тобто, вони не передають один одному свої вироби і не надають безкоштовних послуг, а 
стягують за них певну плату. Внутрішня розрахункова ціна, по якій відбувається продаж товару 
(послуги) і називається трансфертною ціною. 

Трансферні ціни – це ціни, що застосовуються всередині фірми при реалізації продукції 
між підрозділами компанії, а також різних компаній, але якщо вони входять в одне об’єднання. 
Під трансфертними маються на увазі ціни, за якими відбувається купівля-продаж сировини, 
комплектуючих та інших ресурсів родинними компаніями. 

Трансфертне ціноутворення – це процес визначення трансфертної ціни, сукупність 
економічних відносин, які виникають у процесі визначення ціни на будь-який об’єкт торгівлі 
(товари, послуги або фактори виробництва) між пов’язаними компаніями або структурними 
підрозділами однієї компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає митний кордон [1]. 

Вагомий внесок в розвиток теми трансфертного ціноутворення було зроблено 
дослідженнями багатьох науковців, серед яких: А. Вагенгофер, Дж. Дірден, К. Друрі, Р. Ентоні, 
Г. Кюппера, Д. Пфаффа, А.А. Пороховская, В.Ю. Пашкус, А.С. Плещинський, та ін. Проте 
вивчення ролі трансфертного ціноутворення, як дієвого механізму забезпечення ефективності 
функціонування всієї компанії, потребує подальших досліджень. 

Актуальність дослідження теми трансфертного ціноутворення обумовлена тим, що 
вивченню даної сфери економічної діяльності на сьогодні відводиться недостатньо уваги, хоча 
від ефективності застосування трансфертних цін значною мірою залежить ефективність 
функціонування підприємства. 

 Трансфертне ціноутворення застосовують з метою впливати на показники роботи 
кожного підрозділу, зайнятого виготовленням продукції, сприяти збільшенню прибутку 
підрозділів фірми, що має в цілому вести до збільшення прибутку підприємства. Використання 
трансфертного ціноутворення створює можливості оперативного контролю витрат та результатів 
діяльності на різних рівнях підприємства. 

 Для трансфертних цін характерним є те, що вони не є вільно ринковими, а є внутрішніми 
регульованими цінами компанії; базуються на витратах на виробництво або індикаторах 
ринкових цін, але водночас встановлюються на рівні, який відповідає певним потребам компанії 
(мінімізації податків та митних витрат). 

У світовій економічній практиці застосовуються чотири основні методи трансфертного 
ціноутворення: метод розрахунку на основі поточної ринкової ціни товару; метод розрахунку, 
орієнтований на граничні витрати; метод розрахунку на основі витрат виробництва; метод 
розрахунку, орієнтований на договірні ціни. 

Критеріями вибору методу трансфертного ціноутворення є: 
– сприяння узгодження загальної мети компанії; 
– мотивація керівництва; 
– сприяння автономії підрозділів в умовах децентралізації управління [2]. 
Вибір методу трансфертного ціноутворення залежить від багатьох факторів, всю 

сукупність яких можна умовно розділити на дві основні групи: організаційні чинники і фактори 
навколишнього середовища. 

В країнах з розвиненою ринковою економікою набув поширення метод трансфертного 
ціноутворення на основі ринкових цін. Саме використання даного методу для здійснення 
внутрішнього контролю діяльності підрозділів дозволяє створити певний конкурентний ринок 
всередині підприємства та оцінити ефективність діяльність центрів відповідальності та їх 
керівників [3]. В той же час в Україні найчастіше трансфертні ціни встановлюються на основі 
методу витрат виробництва. 

В основу трансфертного ціноутворення як в міжнародній, так і в українській практиці 
покладено «принцип витягнутої руки». Він полягає в тому, що якщо між двома підприємствами 
в господарській та фінансовій діяльності створюються умови відмінні від тих, що виникли б між 
двома незалежними підприємствами, то будь-який прибуток нарахований одному з них, може 
бути включений до прибутку цього підприємства та відповідно оподаткований. 

Верховною Радою України 28.12.2014 прийнято Закон «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням». Даний Закон уточнює перелік критеріїв визначення повя’заності осіб, 
узаконює принцип «витягнутої руки», зазначає види контрольованих операцій. 
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обирати для кожного проекту таку стратегію, яка найбільш адекватно підходить з точки зору 
вартості втілення цієї стратегії для боротьби з наслідками матеріалізації ризиків. 

Після того, як розраховані ступені ризиків для проектів і сформульовані стратегії 
управління ризиками, виникає задача визначення оптимальної стратегії управління ризиками. 

В даному дослідженні сформулюємо математичну модель ситуації вибору оптимальної 
стратегії управління ризиками проектів в термінах теорії ігор. 

Постановку задачі оптимізації в умовах ризику рішень, прийнятих бізнес-аналітиком, 
представимо в такий спосіб: 

– ризик-менеджер розробив m можливих рішень (стратегій управління ризиками) S = (s1, 
s2 , … ,sm); 
– маємо n допущень Q = (q1, q2, … ,qn) про ступені ризику проекту; 
– вартість стратегій з управлення ризиками задамо у вигляді платіжної матриці А =
‖аij‖«матеріалізація» ризиків. В ній елементи aij відповідають парам поєднань (si, qj), 
тобто парам (стратегія управління; ступінь ризику). 
Введемо також показник ступеня збитку rij, який показує величину збитку від ризиків при 

несприятливих умовах. 
Необхідно обрати оптимальну стратегію управління ризиками проекту. Тобто потрібно 

визначити як найкращим способом (з найменшою величиною «матеріалізації») впливати на 
ризик в залежності від його ступеня і розміру збитку, який він може принести підприємству. 

Ціль поставленої задачі – оптимізувати значення функції і обрати відповідну цій функції 
стратегію управління ризиками Sопт. 

 
Алгоритм рішення сформульованої задачі зводиться до використання песимістичних та 

оптимістичних критеріїв теорії статистичних ігор [2, 3]. 
Висновки. Таким чином, ігрова модель дозволяє сформувати певний клас очікуваних 

сценаріїв дій підприємства і зробити вибір з безлічі таких сценаріїв, в яких розглянутий показник 
ефективності досягає оптимального значення. Перевагою розглянутого методу являється 
простота розрахунків, прозора економічна інтерпретація логіки і одержуваних результатів. 

Подальший розвиток розглянутої моделі можливий як за рахунок більш змістовної 
постановки задачі (шляхом додавання додаткових обмежень), так і більш глибокого 
використання ігрових методів. Застосування апарату теорії ігор дозволяє краще розуміти 
конкурентну обстановку на ринку і мінімізувати ступінь ризику. 

 
Література: 

 
1. Вітлінський В.В., Наконечний С. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: 

ДЕМУР, 1996. – 292 с. 
2. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 344 с. 
3. Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів : [монографія] / З. М. 

Соколовська, В. М. Андрієнко, І. Ю. Івченко [та ін.] ; за заг. ред. З. М. Соколовської. — Одеса 
: Астропринт, 2016. — 308 с. 

 
 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 
 

Н.В. Мілошевич, ст. викладач 
І.В. Пінковський 

 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
 

На сьогоднішній день більшість підприємств в Україні являють собою сукупність 
окремих відносно самостійних підрозділів, що виконують певні функції. Між даними 
підрозділами виникають економічні відносини з приводу внутрішньофірмового обороту 
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напівфабрикатів, виробів або послуг. Завдяки введенню системи внутрішньофірмових 
розрахунків, самостійні підрозділи будують відносини між собою на комерційних засадах. 
Тобто, вони не передають один одному свої вироби і не надають безкоштовних послуг, а 
стягують за них певну плату. Внутрішня розрахункова ціна, по якій відбувається продаж товару 
(послуги) і називається трансфертною ціною. 

Трансферні ціни – це ціни, що застосовуються всередині фірми при реалізації продукції 
між підрозділами компанії, а також різних компаній, але якщо вони входять в одне об’єднання. 
Під трансфертними маються на увазі ціни, за якими відбувається купівля-продаж сировини, 
комплектуючих та інших ресурсів родинними компаніями. 

Трансфертне ціноутворення – це процес визначення трансфертної ціни, сукупність 
економічних відносин, які виникають у процесі визначення ціни на будь-який об’єкт торгівлі 
(товари, послуги або фактори виробництва) між пов’язаними компаніями або структурними 
підрозділами однієї компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає митний кордон [1]. 

Вагомий внесок в розвиток теми трансфертного ціноутворення було зроблено 
дослідженнями багатьох науковців, серед яких: А. Вагенгофер, Дж. Дірден, К. Друрі, Р. Ентоні, 
Г. Кюппера, Д. Пфаффа, А.А. Пороховская, В.Ю. Пашкус, А.С. Плещинський, та ін. Проте 
вивчення ролі трансфертного ціноутворення, як дієвого механізму забезпечення ефективності 
функціонування всієї компанії, потребує подальших досліджень. 

Актуальність дослідження теми трансфертного ціноутворення обумовлена тим, що 
вивченню даної сфери економічної діяльності на сьогодні відводиться недостатньо уваги, хоча 
від ефективності застосування трансфертних цін значною мірою залежить ефективність 
функціонування підприємства. 

 Трансфертне ціноутворення застосовують з метою впливати на показники роботи 
кожного підрозділу, зайнятого виготовленням продукції, сприяти збільшенню прибутку 
підрозділів фірми, що має в цілому вести до збільшення прибутку підприємства. Використання 
трансфертного ціноутворення створює можливості оперативного контролю витрат та результатів 
діяльності на різних рівнях підприємства. 

 Для трансфертних цін характерним є те, що вони не є вільно ринковими, а є внутрішніми 
регульованими цінами компанії; базуються на витратах на виробництво або індикаторах 
ринкових цін, але водночас встановлюються на рівні, який відповідає певним потребам компанії 
(мінімізації податків та митних витрат). 

У світовій економічній практиці застосовуються чотири основні методи трансфертного 
ціноутворення: метод розрахунку на основі поточної ринкової ціни товару; метод розрахунку, 
орієнтований на граничні витрати; метод розрахунку на основі витрат виробництва; метод 
розрахунку, орієнтований на договірні ціни. 

Критеріями вибору методу трансфертного ціноутворення є: 
– сприяння узгодження загальної мети компанії; 
– мотивація керівництва; 
– сприяння автономії підрозділів в умовах децентралізації управління [2]. 
Вибір методу трансфертного ціноутворення залежить від багатьох факторів, всю 

сукупність яких можна умовно розділити на дві основні групи: організаційні чинники і фактори 
навколишнього середовища. 

В країнах з розвиненою ринковою економікою набув поширення метод трансфертного 
ціноутворення на основі ринкових цін. Саме використання даного методу для здійснення 
внутрішнього контролю діяльності підрозділів дозволяє створити певний конкурентний ринок 
всередині підприємства та оцінити ефективність діяльність центрів відповідальності та їх 
керівників [3]. В той же час в Україні найчастіше трансфертні ціни встановлюються на основі 
методу витрат виробництва. 

В основу трансфертного ціноутворення як в міжнародній, так і в українській практиці 
покладено «принцип витягнутої руки». Він полягає в тому, що якщо між двома підприємствами 
в господарській та фінансовій діяльності створюються умови відмінні від тих, що виникли б між 
двома незалежними підприємствами, то будь-який прибуток нарахований одному з них, може 
бути включений до прибутку цього підприємства та відповідно оподаткований. 

Верховною Радою України 28.12.2014 прийнято Закон «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням». Даний Закон уточнює перелік критеріїв визначення повя’заності осіб, 
узаконює принцип «витягнутої руки», зазначає види контрольованих операцій. 
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 Трансфертні ціни відіграють важливу роль у економічному механізмі. Але, на жаль, в 
більшості українських компаній основним завданням трансфертного ціноутворення на 
сьогоднішній день є оптимізація оподаткування, коли трансферне ціноутворення розглядається 
лише з точки зору можливості маніпулювання внутрішньофірмової ціною і перекладу прибутків 
в більш сприятливі для компанії податкові умови. Вітчизняні підприємства поки що не 
розглядають можливість трансфертної ціни координувати діяльність підрозділів, підвищувати 
ефективність управління компанії, стимулювати менеджерів працювати на результат. На 
підприємствах відсутні спеціальні відділи, яки б займались трансферним ціноутворенням, а 
також розробкою автоматизації цього процесу. 

В Україні на сьогоднішній день відбувається процес формування інституційної бази з 
питань трансфертного ціноутворення та постійного вдосконалення механізму регулювання даної 
сфери. З огляду на згадані зловживання трансфертним ціноутворенням, окремими вітчизняними 
законодавцями, науковцями й практиками обґрунтовано пропозиції щодо обмеження 
застосування резидентами України трансфертних цін для зменшення податкового навантаження 
та виведення капіталів за межі України [4]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що більш широке застосування трансфертного 
ціноутворення сприятиме покращенню функціонування системи внутрішнього контролю як за 
діяльністю структурних підрозділів, підприємства в цілому, так і за діяльністю групи компаній; 
дозволить оптимізувати витрати і внутрішні фінансові потоки підприємств. Усвідомлення 
компаніями того, що трансферне ціноутворення є ефективним механізмом внутрішньофірмового 
управління, дозволить їм домогтися не тільки збільшення фінансових показників, а й додаткових 
конкурентних переваг. 
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Стан економіки країни значною мірою залежить від ефективності роботи окремих 
підприємств. На сьогоднішній день однією з причин низької ефективності українських 
підприємств є їх недостатньо ефективний внутрішній економічний механізм. Основним 
завданням внутрішньогосподарського механізму є узгодження і забезпечення єдиних дій і 
інтересів власників, найманих працівників і зовнішніх інвесторів щодо ефективного 
використання всіх виробничих ресурсів і досягнення високих результатів у виробництві, 
справедливого розподілу доходів, як по підрозділах, так і серед працівників. 

Згідно статистичних даних, в 2018 році 26,6% українських підприємств мали збиток, що 
зробило негативний вплив на їх фінансове становище і зменшило відрахування до відповідних 
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бюджетів країни [1]. Однією з причин такої ситуації є недосконалість внутрішнього 
економічного механізму на рівні підприємств. Тому виникає об’єктивна необхідність 
дослідження впливу внутрішнього економічного механізму на ефективність роботи підприємств 
з метою підвищення їх ефективності. 

Дослідження та публікації, присвячені проблемі формування внутрішнього економічного 
механізму підприємств, таких авторів як Волков О.І., Грещак М.Г., Герчикова І.М., та ін., 
показуют, що сучасний підхід до формування внутрішньовиробничих економічних відношень 
базується на раніш існуючих принципах господарського розрахунку, але з урахуванням переходу 
на нові форми власності. 

Господарський механізм є складною системою, з нестійкими внутрішніми і зовнішніми 
зв’язками. Центральним елементом господарського механізму є економічний механізм, який 
впливає через економічні інтереси і включає методи, важелі, нормативи, показники, за 
допомогою яких реалізуються економічні закони. Господарський механізм впливає на 
конкурентоспроможність підприємства, ефективність його функціонування і розвиток 
підприємства [2, с. 169]. 

Структура цього механізму визначається через: організаційно-технічну систему; систему 
планування діяльності підрозділів; систему контролю й оцінки діяльності підрозділів; 
встановлення матеріальної відповідальності підрозділів; мотиваційний механізм 
функціонування. 

Рівень розвитку господарського механізму характеризується його потенціалом, під яким 
необхідно розуміти сукупність організаційної структури і методів управління, матеріальних, 
трудових фінансових та інших ресурсів. Сучасний господарський механізм промислового 
підприємства повинен забезпечити дієві внутрішні стимули для його розвитку, сприяти роботі 
на споживача, впроваджувати інновації та ін. [3, с. 61]. 

Для забезпечення ефективної організації внутрішньовиробничих економічних відносин 
на підприємстві повинні бути створені відповідні умови. До них ставляться: майнова 
відособленість, відносна економічна самостійність, прогресивна нормативна база, система 
обліку руху матеріальних цінностей, витрат і продукції, раціональна система оцінки й 
матеріального стимулювання діяльності, економічна відповідальність за кінцеві результати 
зусиль. 

Для підприємств України важливою проблемою є забезпечення конкурентоспроможності 
продукції не тільки на внутрішньому, але й закордонних ринках. Але на сьогоднішній день 
собівартість української продукції вища, ніж собівартість продукції закордонних виробників. 
Тобто, вітчизняна продукція більш матеріало-, енерго-, паливоємна в порівнянні із закордонними 
аналогами. Вирішувати цю проблему необхідно не тільки шляхом впровадження більш сучасної 
технології, техніки, але й впровадженням регулярного контролю над ефективним, доцільним 
використанням усіх видів ресурсів не тільки в цілому по підприємству, але й по кожному 
підрозділу. Адже тільки за умови, що кожний робітник одержує завдання по обсягах 
виробництва, витратам на його виконання й, у випадку відхилень, несе матеріальну 
відповідальність, можна реально забезпечити зниження витрат усіх ресурсів. Це досягається в 
умовах ефективного внутрішнього економічного механізму. 

Основні проблеми, які мають місце на сьогоднішній день у формуванні внутрішнього 
економічного механізму підприємств, пов’язані з об’єктивними труднощами, до яких можна 
віднести наступні: неможливість об’єктивно оцінити внесок кожного структурного підрозділу в 
результати роботи всього підприємства через несвоєчасне отримання ними необхідних 
матеріальних ресурсів; відсутність чіткого розуміння реальної міри самостійності структурних 
підрозділів та правової бази для встановлення між ними договірних відносин. 

З метою підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємства, 
необхідно надавати його структурним підрозділам більшу самостійність в мобілізації 
внутрішньовиробничих резервів, встановлювати обґрунтовані планові завдання, 
удосконалювати систему обліку і контролю результатів діяльності структурних підрозділів. 

В сучасних умовах господарювання внутрішній господарський механізм має всі 
можливості для реалізації свого потенціалу. Він повинен бути спрямований на самоокупність і 
беззбитковість діяльності підрозділів. При цьому необхідно встановлення взаємозв’язку між 
оплатою праці і внеском кожного підрозділу і працівника в кінцеві результати роботи 
підприємства. 
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 Трансфертні ціни відіграють важливу роль у економічному механізмі. Але, на жаль, в 
більшості українських компаній основним завданням трансфертного ціноутворення на 
сьогоднішній день є оптимізація оподаткування, коли трансферне ціноутворення розглядається 
лише з точки зору можливості маніпулювання внутрішньофірмової ціною і перекладу прибутків 
в більш сприятливі для компанії податкові умови. Вітчизняні підприємства поки що не 
розглядають можливість трансфертної ціни координувати діяльність підрозділів, підвищувати 
ефективність управління компанії, стимулювати менеджерів працювати на результат. На 
підприємствах відсутні спеціальні відділи, яки б займались трансферним ціноутворенням, а 
також розробкою автоматизації цього процесу. 

В Україні на сьогоднішній день відбувається процес формування інституційної бази з 
питань трансфертного ціноутворення та постійного вдосконалення механізму регулювання даної 
сфери. З огляду на згадані зловживання трансфертним ціноутворенням, окремими вітчизняними 
законодавцями, науковцями й практиками обґрунтовано пропозиції щодо обмеження 
застосування резидентами України трансфертних цін для зменшення податкового навантаження 
та виведення капіталів за межі України [4]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що більш широке застосування трансфертного 
ціноутворення сприятиме покращенню функціонування системи внутрішнього контролю як за 
діяльністю структурних підрозділів, підприємства в цілому, так і за діяльністю групи компаній; 
дозволить оптимізувати витрати і внутрішні фінансові потоки підприємств. Усвідомлення 
компаніями того, що трансферне ціноутворення є ефективним механізмом внутрішньофірмового 
управління, дозволить їм домогтися не тільки збільшення фінансових показників, а й додаткових 
конкурентних переваг. 

 
Літератра: 

 
1. Дзюба П. Транфертне ціноутворення: економічний зміст і специфіка / П. Дзюба // Економіка 

України. – 2006. – № 1. – С. 14–22. 
2. Атамас П.Й. Управлінський облік: навчальний посібник.– К.: Центр учбової літератури, 2009. 

– 440 с. 
3. К.В. Шевчук. Застосування трансфертного ціноутворення для оцінювання діяльності центрів 

відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/213-819-1-PB%20(2).pdf  

4. Гречко А.В. Механізм трансфертного ціноутворення в україні як інструмент контролю за 
операціями між пов’язаними особами механизм: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/80095-168490-1-
SM%20(4).pdf 

 
 
 

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА 
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Н.В. Мілошевич, ст. викладач 

 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
 

Стан економіки країни значною мірою залежить від ефективності роботи окремих 
підприємств. На сьогоднішній день однією з причин низької ефективності українських 
підприємств є їх недостатньо ефективний внутрішній економічний механізм. Основним 
завданням внутрішньогосподарського механізму є узгодження і забезпечення єдиних дій і 
інтересів власників, найманих працівників і зовнішніх інвесторів щодо ефективного 
використання всіх виробничих ресурсів і досягнення високих результатів у виробництві, 
справедливого розподілу доходів, як по підрозділах, так і серед працівників. 

Згідно статистичних даних, в 2018 році 26,6% українських підприємств мали збиток, що 
зробило негативний вплив на їх фінансове становище і зменшило відрахування до відповідних 
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бюджетів країни [1]. Однією з причин такої ситуації є недосконалість внутрішнього 
економічного механізму на рівні підприємств. Тому виникає об’єктивна необхідність 
дослідження впливу внутрішнього економічного механізму на ефективність роботи підприємств 
з метою підвищення їх ефективності. 

Дослідження та публікації, присвячені проблемі формування внутрішнього економічного 
механізму підприємств, таких авторів як Волков О.І., Грещак М.Г., Герчикова І.М., та ін., 
показуют, що сучасний підхід до формування внутрішньовиробничих економічних відношень 
базується на раніш існуючих принципах господарського розрахунку, але з урахуванням переходу 
на нові форми власності. 

Господарський механізм є складною системою, з нестійкими внутрішніми і зовнішніми 
зв’язками. Центральним елементом господарського механізму є економічний механізм, який 
впливає через економічні інтереси і включає методи, важелі, нормативи, показники, за 
допомогою яких реалізуються економічні закони. Господарський механізм впливає на 
конкурентоспроможність підприємства, ефективність його функціонування і розвиток 
підприємства [2, с. 169]. 

Структура цього механізму визначається через: організаційно-технічну систему; систему 
планування діяльності підрозділів; систему контролю й оцінки діяльності підрозділів; 
встановлення матеріальної відповідальності підрозділів; мотиваційний механізм 
функціонування. 

Рівень розвитку господарського механізму характеризується його потенціалом, під яким 
необхідно розуміти сукупність організаційної структури і методів управління, матеріальних, 
трудових фінансових та інших ресурсів. Сучасний господарський механізм промислового 
підприємства повинен забезпечити дієві внутрішні стимули для його розвитку, сприяти роботі 
на споживача, впроваджувати інновації та ін. [3, с. 61]. 

Для забезпечення ефективної організації внутрішньовиробничих економічних відносин 
на підприємстві повинні бути створені відповідні умови. До них ставляться: майнова 
відособленість, відносна економічна самостійність, прогресивна нормативна база, система 
обліку руху матеріальних цінностей, витрат і продукції, раціональна система оцінки й 
матеріального стимулювання діяльності, економічна відповідальність за кінцеві результати 
зусиль. 

Для підприємств України важливою проблемою є забезпечення конкурентоспроможності 
продукції не тільки на внутрішньому, але й закордонних ринках. Але на сьогоднішній день 
собівартість української продукції вища, ніж собівартість продукції закордонних виробників. 
Тобто, вітчизняна продукція більш матеріало-, енерго-, паливоємна в порівнянні із закордонними 
аналогами. Вирішувати цю проблему необхідно не тільки шляхом впровадження більш сучасної 
технології, техніки, але й впровадженням регулярного контролю над ефективним, доцільним 
використанням усіх видів ресурсів не тільки в цілому по підприємству, але й по кожному 
підрозділу. Адже тільки за умови, що кожний робітник одержує завдання по обсягах 
виробництва, витратам на його виконання й, у випадку відхилень, несе матеріальну 
відповідальність, можна реально забезпечити зниження витрат усіх ресурсів. Це досягається в 
умовах ефективного внутрішнього економічного механізму. 

Основні проблеми, які мають місце на сьогоднішній день у формуванні внутрішнього 
економічного механізму підприємств, пов’язані з об’єктивними труднощами, до яких можна 
віднести наступні: неможливість об’єктивно оцінити внесок кожного структурного підрозділу в 
результати роботи всього підприємства через несвоєчасне отримання ними необхідних 
матеріальних ресурсів; відсутність чіткого розуміння реальної міри самостійності структурних 
підрозділів та правової бази для встановлення між ними договірних відносин. 

З метою підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємства, 
необхідно надавати його структурним підрозділам більшу самостійність в мобілізації 
внутрішньовиробничих резервів, встановлювати обґрунтовані планові завдання, 
удосконалювати систему обліку і контролю результатів діяльності структурних підрозділів. 

В сучасних умовах господарювання внутрішній господарський механізм має всі 
можливості для реалізації свого потенціалу. Він повинен бути спрямований на самоокупність і 
беззбитковість діяльності підрозділів. При цьому необхідно встановлення взаємозв’язку між 
оплатою праці і внеском кожного підрозділу і працівника в кінцеві результати роботи 
підприємства. 
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З огляду на результати проведеного дослідження, можна зробити висновки, що 
ефективність внутрішнього економічного механізму можна підвищити шляхом: формування 
ефективного економічного механізму, що включає систему оплати праці, преміювання, 
соціального забезпечення, розподілу прибутку; удосконалення планування на підприємстві 
шляхом вдосконалення маркетингу; впровадження інновацій в усі сфери діяльності 
підприємства; вдосконалення організаційної структури підприємства; зміцнення господарських 
зв’язків з постачальниками сировини і споживачами продукції; підвищення якості людського 
капіталу [4, с. 51]. 

Господарський механізм підприємства повинен бути сформований таким чином, щоб цілі 
власників підприємства, самого підприємства, керівників і працюючого персоналу збігалися. 
Такий підхід повинен відображатися в стратегії підприємства, системі оплати і преміювання.  

Таким чином, внутрішній економічний механізм є найважливішою системою управління 
підприємством. За його допомогою здійснюється регулювання розвитку суб’єктів 
господарювання. Удосконалення господарського механізму в умовах становлення ринкових 
відносин, дає найвищу ефективність у тому випадку, якщо воно проводиться комплексно, з 
охопленням всіх елементів і форм господарювання. 
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Трансформація діяльності підприємств вплинула на всі елементи системи управління і 
зумовила об’єктивну необхідність впровадження управлінських інновацій, які дозволяють 
оперативно адаптувати підприємства до змін зовнішнього середовища. 

Управління бізнесом – це економічна категорія, яка представляє особливу форму 
економічних відносин, що впливають на процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її стійкість, 
або перевести в інший стан відповідно до поставлених цілей. Управління виникає тоді, коли 
держава, керівник приймає рішення, коли розробляється новий порядок відносин між 
елементами системи для подолання проблемної ситуації, коли встановлюються нові зв’язки між 
структурами, пов’язані з модифікацією організаційної структури [1]. 

Аналіз існуючих досліджень свідчить про те, що проблемі управління економічним 
розвитком від державного рівня до рівня підприємства вченими приділяється значна увага як в 
Україні, так і за кордоном. Розробці теоретичних та методичних засад щодо управління 
економічним розвитком промислового підприємства присвячені праці Бузько І. Р., Дмитренко І. 
Є., Сущенко О. А., Козаченко Г. В. та ін. 

Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого підприємства та основою 
його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є забезпечення високого рівня його 
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ефективності. Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу бізнесу в умовах 
нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи управління. При цьому, 
важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та ефективному управлінні 
підприємством, яке дозволяє зменшити негативний вплив нестабільного макросередовища, є 
комплексна оцінка рівня розвитку та визначення рівня надійності та ефективності системи 
управління [2]. 

Загальновідомо, що бізнесу України властивий недостатній рівень культури систем 
управління утворились ще у роки адміністративно-командної економіки та перестали 
відповідати вимогам сучасних умов. Вправне застосування інструментів управління дозволяє 
підприємству як адаптуватися до умов зовнішнього нестійкого середовища, так і суттєво 
допомагає керівникам у запобіганні невизначеності та забезпеченні сталого розвитку 
підприємства в цілому та економічного розвитку зокрема. 

Застосовуючи відповідні технології та інструменти управління можна цілеспрямовано 
впливати на якісно-кількісні показники (індикатори), на які перетворюється розвиток як процес. 
До числа таких аналітичних інструментів можна віднести SWOT-аналіз, матрицю BCG, матрицю 
«McKinsey-GE», збалансовану систему показників (BSC), полікритеріальний метод діагностики 
розвитку підприємств тощо. 

 Проте використання даних інструментів стикається з рядом перешкод, першочерговою з 
яких є обмеженість інформаційного забезпечення процесу розрахунку інтегральних показників, 
які утворюються з широкого кола кількісних та якісних показників. Недоліком інших 
інструментів є описовий характер результатів, які переважно містять лише рекомендаційні 
положення не підкріпленні ґрунтовним економічним аналізом. 

 Перевірка дієвості вищезгаданих аналітичних інструментів на практиці дозволяє 
виявити, що отримані результати зазвичай містять моментну оцінку стану підприємства, не 
відображаючи усталених тенденцій, що в свою чергу не дає змогу здійснити прогнозні 
розрахунки на наступний період часу. 

Тому теми розвитку електронного урядування на місцевому рівнях під час підготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
(публічних службовців) з питань електронного урядування (е-урядування) та електронної 
демократії (е-демократії) пояснюється тим, що вони мають діяти відповідно до сучасних вимог і 
світових тенденцій у сфері публічного управління та адміністрування. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади, нові канали надання 
адміністративних послуг, питання функціонування механізмів державного управління в системі 
електронного уряду та реформування державного управління за допомогою сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та електронного врядування було висвітлено у 
роботах А. Босяцки, Г. Гіберт-іФонт, Д. Гічоя, Н. Парісона, Ф. Сагафі, С. Сентено, А. Чатфілда, 
О. Баранова, М. Вершиніна, А. Голубєвої, О. Голобуцького, М. Демкової. 

“Електронний уряд – система державного управління, яка, з метою підвищення 
ефективності своєї діяльності, зорієнтована на максимальне реальне впровадження та 
використання новітніх досягнень науки і техніки, зокрема у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій ”. 

“Електронний уряд” – єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної 
взаємодії у інтерактивному режимі наближеному до реального масштабу часу, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб’єктами 
господарювання”. 

Згідно з концепцією «е-урядування» вся система органів публічної влади функціонує як 
єдина сервісна організація, призначена для надання послуг населенню. При цьому, публічна 
діяльність має бути відкритою, інформаційне прозорою та доступною для громадян. Особлива 
увага приділяється принципу зворотного зв’язку, швидкості і якості надання послуг за 
допомогою широкого використання системи Інтернет. 

Все це покликане підвищити якість надання адміністративних послуг населенню, так і 
ефективність функціонування самих органів публічної влади. Виходячи з цього «е-урядування» 
можна визначити, як спеціалізовану комплексну систему ISSN 2311-6420 Механізми публічного 
управління взаємодії державних та муніципальних структур з бізнес-структурами та 
організаціями громадянського суспільства за допомогою ІКТ. [3] 

В Україні запровадження «електронного врядування» з самого початку свого 
впровадження стало потужним євро інтеграційним чинником, який надає дієвий імпульс 
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З огляду на результати проведеного дослідження, можна зробити висновки, що 
ефективність внутрішнього економічного механізму можна підвищити шляхом: формування 
ефективного економічного механізму, що включає систему оплати праці, преміювання, 
соціального забезпечення, розподілу прибутку; удосконалення планування на підприємстві 
шляхом вдосконалення маркетингу; впровадження інновацій в усі сфери діяльності 
підприємства; вдосконалення організаційної структури підприємства; зміцнення господарських 
зв’язків з постачальниками сировини і споживачами продукції; підвищення якості людського 
капіталу [4, с. 51]. 

Господарський механізм підприємства повинен бути сформований таким чином, щоб цілі 
власників підприємства, самого підприємства, керівників і працюючого персоналу збігалися. 
Такий підхід повинен відображатися в стратегії підприємства, системі оплати і преміювання.  

Таким чином, внутрішній економічний механізм є найважливішою системою управління 
підприємством. За його допомогою здійснюється регулювання розвитку суб’єктів 
господарювання. Удосконалення господарського механізму в умовах становлення ринкових 
відносин, дає найвищу ефективність у тому випадку, якщо воно проводиться комплексно, з 
охопленням всіх елементів і форм господарювання. 
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Трансформація діяльності підприємств вплинула на всі елементи системи управління і 
зумовила об’єктивну необхідність впровадження управлінських інновацій, які дозволяють 
оперативно адаптувати підприємства до змін зовнішнього середовища. 

Управління бізнесом – це економічна категорія, яка представляє особливу форму 
економічних відносин, що впливають на процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її стійкість, 
або перевести в інший стан відповідно до поставлених цілей. Управління виникає тоді, коли 
держава, керівник приймає рішення, коли розробляється новий порядок відносин між 
елементами системи для подолання проблемної ситуації, коли встановлюються нові зв’язки між 
структурами, пов’язані з модифікацією організаційної структури [1]. 

Аналіз існуючих досліджень свідчить про те, що проблемі управління економічним 
розвитком від державного рівня до рівня підприємства вченими приділяється значна увага як в 
Україні, так і за кордоном. Розробці теоретичних та методичних засад щодо управління 
економічним розвитком промислового підприємства присвячені праці Бузько І. Р., Дмитренко І. 
Є., Сущенко О. А., Козаченко Г. В. та ін. 

Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого підприємства та основою 
його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є забезпечення високого рівня його 

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

ефективності. Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу бізнесу в умовах 
нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи управління. При цьому, 
важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та ефективному управлінні 
підприємством, яке дозволяє зменшити негативний вплив нестабільного макросередовища, є 
комплексна оцінка рівня розвитку та визначення рівня надійності та ефективності системи 
управління [2]. 

Загальновідомо, що бізнесу України властивий недостатній рівень культури систем 
управління утворились ще у роки адміністративно-командної економіки та перестали 
відповідати вимогам сучасних умов. Вправне застосування інструментів управління дозволяє 
підприємству як адаптуватися до умов зовнішнього нестійкого середовища, так і суттєво 
допомагає керівникам у запобіганні невизначеності та забезпеченні сталого розвитку 
підприємства в цілому та економічного розвитку зокрема. 

Застосовуючи відповідні технології та інструменти управління можна цілеспрямовано 
впливати на якісно-кількісні показники (індикатори), на які перетворюється розвиток як процес. 
До числа таких аналітичних інструментів можна віднести SWOT-аналіз, матрицю BCG, матрицю 
«McKinsey-GE», збалансовану систему показників (BSC), полікритеріальний метод діагностики 
розвитку підприємств тощо. 

 Проте використання даних інструментів стикається з рядом перешкод, першочерговою з 
яких є обмеженість інформаційного забезпечення процесу розрахунку інтегральних показників, 
які утворюються з широкого кола кількісних та якісних показників. Недоліком інших 
інструментів є описовий характер результатів, які переважно містять лише рекомендаційні 
положення не підкріпленні ґрунтовним економічним аналізом. 

 Перевірка дієвості вищезгаданих аналітичних інструментів на практиці дозволяє 
виявити, що отримані результати зазвичай містять моментну оцінку стану підприємства, не 
відображаючи усталених тенденцій, що в свою чергу не дає змогу здійснити прогнозні 
розрахунки на наступний період часу. 

Тому теми розвитку електронного урядування на місцевому рівнях під час підготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
(публічних службовців) з питань електронного урядування (е-урядування) та електронної 
демократії (е-демократії) пояснюється тим, що вони мають діяти відповідно до сучасних вимог і 
світових тенденцій у сфері публічного управління та адміністрування. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади, нові канали надання 
адміністративних послуг, питання функціонування механізмів державного управління в системі 
електронного уряду та реформування державного управління за допомогою сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та електронного врядування було висвітлено у 
роботах А. Босяцки, Г. Гіберт-іФонт, Д. Гічоя, Н. Парісона, Ф. Сагафі, С. Сентено, А. Чатфілда, 
О. Баранова, М. Вершиніна, А. Голубєвої, О. Голобуцького, М. Демкової. 

“Електронний уряд – система державного управління, яка, з метою підвищення 
ефективності своєї діяльності, зорієнтована на максимальне реальне впровадження та 
використання новітніх досягнень науки і техніки, зокрема у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій ”. 

“Електронний уряд” – єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної 
взаємодії у інтерактивному режимі наближеному до реального масштабу часу, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб’єктами 
господарювання”. 

Згідно з концепцією «е-урядування» вся система органів публічної влади функціонує як 
єдина сервісна організація, призначена для надання послуг населенню. При цьому, публічна 
діяльність має бути відкритою, інформаційне прозорою та доступною для громадян. Особлива 
увага приділяється принципу зворотного зв’язку, швидкості і якості надання послуг за 
допомогою широкого використання системи Інтернет. 

Все це покликане підвищити якість надання адміністративних послуг населенню, так і 
ефективність функціонування самих органів публічної влади. Виходячи з цього «е-урядування» 
можна визначити, як спеціалізовану комплексну систему ISSN 2311-6420 Механізми публічного 
управління взаємодії державних та муніципальних структур з бізнес-структурами та 
організаціями громадянського суспільства за допомогою ІКТ. [3] 

В Україні запровадження «електронного врядування» з самого початку свого 
впровадження стало потужним євро інтеграційним чинником, який надає дієвий імпульс 
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гармонізації взаємодії органів влади з бізнесом, інститутами громадянського суспільства та 
іншими органами влади відповідно до вимог та стандартів Європейського Союзу. [4] 

Сьогодні розвиток електронного врядування в Україні не позбавлений уваги ні з боку 
органів влади, ні з боку громадян. Цю сферу регулюють нині понад 10 законів України, понад 30 
постанов та 20 розпоряджень Кабінету Міністрів України. Між тим необхідні передумови для 
розвитку електронного врядування створюються досить повільно. 

З огляду на європейський досвід, «е-урядування» приваблює такими речами, як: 
спрощення бюрократичних процедур, значне скорочення терміну оформлення документів, 
забезпечення легкої верифікації звітності юридичних і фізичних осіб за допомогою введення 
уніфікованої системи електронного обліку, збільшення обсягу бюджетних надходжень і, врешті-
решт, зростання довіри бізнесу та громадян взагалі до інститутів влади. 
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Процес формування потенціалу підприємства, передбачає визначення шляху переходу 
від наявного до бажаного стану потенціалу підприємства та, на відміну від існуючих, враховує 
можливості підприємства проводити перерозподіл існуючих ресурсів і зусиль чи шляхи 
збільшення використання прихованих ресурсів і зусиль шляхом перетворення або внаслідок 
саморозвитку підприємства.  

Реалізація такого процесу, що надає можливість збільшити існуючий потенціал, може 
бути здійснена з допомогою державно-приватного партнерства, також дати оцінку рівню 
синергічної взаємодії між окремими елементами потенціалу та створити новий ефективний 
напрямок розвитку потенціалу підприємства в будь-якої галузі. 

Формування потенціалу підприємства – це процес пошуку, збору та зосередженню 
підприємницьких можливостей, їх структуризації та побудови деяких організаційних й 
керівницьких форм, задля стабільного розвитку та ефективного відтворення. Розглянемо більш 
детально, що являє собою процес формування потенціалу підприємства. [1] 

На підставі узагальнення теоретичних основ сформулюємо етапи формування потенціалу 
підприємства (схема 1). 
  

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1 – Етапи формування потенціалу підприємства 
 

Після виявлення стану, або зміни стану потенціалу розробляються та приймаються 
управлінські рішення щодо підтримки бажаного потенціалу підприємства. І, як ми бачимо, на 
цьому етапі необхідна участь держави. 

Визначення та ознаки державно-приватного партнерства. 
1. Державно-приватне партнерство – співробітництво між державою Україна, 

Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних 
органів. 

2. На стороні приватного партнера у договорі, укладеному в рамках державно-приватного 
партнерства, можуть виступати декілька осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути 
приватними партнерами. Відносини між приватними партнерами та порядок визначення 
приватного партнера для представництва інтересів інших приватних партнерів у відносинах з 
державним партнером визначаються умовами договору, укладеного між приватними 
партнерами, або умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. Такі 
особи несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, передбаченими договором, 
укладеним в рамках державно-приватного партнерства. 

За рішенням державного партнера на стороні державного партнера у договорі, 
укладеному в рамках державно-приватного партнерства, можуть брати участь державне, 
комунальне підприємство, установа, організація, господарське товариство. Державний партнер 
несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями такого підприємства, установи, організації 
або господарського товариства відповідно до договору, укладеного в рамках державно-
приватного партнерства. 

3. До ознак державно-приватного партнерства належать: 
1) створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, 

капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта державно-приватного партнерства 
та/або управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) таким об’єктом; 

2) довго тривалість відносин (від 5 до 50 років); 
3) передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-

приватного партнерства; 
4) внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт державно-приватного партнерства. 
Всі інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, 

мають бути реалізовані лише із застосуванням вимог цього Закону. 
Форми здійснення державно-приватного партнерства 
1. У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та 

інших законодавчих актів України можуть укладатися: 
–  концесійний договір; 

Етапи формування потенціалу підприємства 

6. Прийняття кінцевих результатів 

2. Сбір та обробка інформації 

1. Постановка цілей та завдань 

5. Розрахунок можливого рівня потенціалу 

3.Визначення альтернативних варіантів 

4. Моделювання альтернативних результатів 
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гармонізації взаємодії органів влади з бізнесом, інститутами громадянського суспільства та 
іншими органами влади відповідно до вимог та стандартів Європейського Союзу. [4] 

Сьогодні розвиток електронного врядування в Україні не позбавлений уваги ні з боку 
органів влади, ні з боку громадян. Цю сферу регулюють нині понад 10 законів України, понад 30 
постанов та 20 розпоряджень Кабінету Міністрів України. Між тим необхідні передумови для 
розвитку електронного врядування створюються досить повільно. 

З огляду на європейський досвід, «е-урядування» приваблює такими речами, як: 
спрощення бюрократичних процедур, значне скорочення терміну оформлення документів, 
забезпечення легкої верифікації звітності юридичних і фізичних осіб за допомогою введення 
уніфікованої системи електронного обліку, збільшення обсягу бюджетних надходжень і, врешті-
решт, зростання довіри бізнесу та громадян взагалі до інститутів влади. 
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–  договір управління майном (виключно за умови передбачення у договорі, укладеному 
в рамках державно-приватного партнерства, інвестиційних зобов’язань приватного партнера); 

–  договір про спільну діяльність. 
Визначення приватного партнера для укладення договору в рамках державно-приватного 

партнерства здійснюється на конкурсних засадах. 
У науковому середовищі сформувалися практика одночасного оперування спорідненими 

термінами «публічно-приватне партнерство» та «державно-приватне партнерство». Під 
публічно-приватним партнерством зазвичай розуміють юридично обов’язковий для сторін 
контракт між приватним суб’єктом і органом державної влади (органом місцевого 
самоврядування), за яким приватний партнер зобов’язується надавати публічні послуги, 
інвестувати власні ресурси, а також взяти на себе частину відповідальності за певні ризики 
надання таких послуг (зауважимо, що оплата приватному партнеру здійснюється тільки в обмін 
на фактично надані послуги) [3]. 

У сучасному розумінні партнерство державного і приватного секторів означає таку 
форму співпраці між державними органами влади та світом бізнесу, що має на меті забезпечити 
фінансування, будівництво, відновлення, управління та розвиток потенціалу сучасного 
підприємства. 
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На сучасному етапі активізації глобальних економічних трансформаційних процесів 
особливої актуальності набувають проблеми організації логістичної діяльності в системі 
менеджменту підприємств. Однак результати проведених досліджень [1-3] дозволили довести, 
що ефективному управлінню логістичною діяльністю суб’єктів господарювання перешкоджає 
множина бар’єрів, які умовно можна систематизувати в 2 групи: 

 
𝑌𝑌1(𝑦𝑦11,𝑦𝑦12,𝑦𝑦13,𝑦𝑦14,𝑦𝑦15);

𝑌𝑌2(𝑦𝑦21,𝑦𝑦22,𝑦𝑦23,𝑦𝑦24,𝑦𝑦25,𝑦𝑦26)

𝑌𝑌 = {
 

 

 
Де 𝑌𝑌1 – бар’єри зовнішнього середовища: 𝑦𝑦11– політичні (нестабільна політична ситуація 

в країні); 𝑦𝑦12 – інституційні (недостатньо ефективна дія законодавчих і нормативно-правових 
документів, що регулюють процеси закупівельної, збутової, комерційної, транспортної 
діяльності); 𝑦𝑦13– ринкові (непередбачуваність кон’юнктури ринків; негнучкість діючих 
логістичних систем підприємств до постійних коливань попиту споживачів, змін і ризиків 
ринкового середовища); 𝑦𝑦14– фінансові (постійні зміни курсових валютних коливань; збільшення 
заборгованості за реалізовану продукцію; труднощі із залученням кредитних ресурсів унаслідок 

Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 

фінансово-економічної нестабільності; обмежений обсяг інвестиційно-фінансових ресурсів у 
підприємств); 𝑦𝑦15– екологічні (негативний вплив на довкілля внаслідок порушення умов 
транспортування й складування продукції; відсутність концепції управління промисловими 
відходами); 

𝑌𝑌2 – бар’єри внутрішнього середовища: 𝑦𝑦21– економічні (зниження сальдо експортно-
імпортних операцій у транспортній сфері; скорочення рівня рентабельності від операційної 
діяльності підприємств; відсутність достатнього організаційно-економічного забезпечення для 
надання якісних логістичних послуг); 𝑦𝑦22– організаційні (відсутність чітко визначеної стратегії 
цифрової трансформації, бачення цифрового майбутнього компанії й недоліки керівництва; 
невміння управляти організаційними змінами; відсутність цифрової стратегії управління 
взаємовідносинами зі споживачами; низький рівень залученості співробітників); 
𝑦𝑦23– пов’язані з матеріально-технічним постачанням і формуванням запасів (обмежена 
кількість урахування безлічі чинників при розрахунку оптимальної партії поставки матеріальних 
ресурсів; неритмічність роботи постачальників; нездатність підприємства ефективно планувати 
замовлення; неможливість виконання умов контракту на поставку матеріальних ресурсів; 
неефективне управління запасами); 𝑦𝑦24– маркетингові (недостатнє врахування особливостей 
обслуговування різних категорій споживачів залежно від специфіки діяльності підприємств; 
недосконалість контрактної діяльності підприємств; неефективне використання інструментів 
маркетингових комунікацій; відсутність єдиного підходу до поняття «клієнтоорієнтованість»; 
недостатнє застосування клієнтоорієнтованого підходу до логістичного сервісу); 𝑦𝑦25– 
транспортні (несвоєчасність доставки вантажу через поломку або непередбачувані простої 
транспортних засобів; неготовність вантажу в потрібний термін; втрата вантажу через 
несприятливі умови транспортування); 𝑦𝑦26– інформаційні (недостатнє використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та електронних платформ як інструментів 
інформаційного забезпечення організації логістичної діяльності). 

Для подолання вищеперелічених бар’єрів доцільно розробляти комплекс заходів, які 
мають бути спрямовані на: 

1. удосконалення управління взаємовідносинами з постачальниками на основі 
впровадження інформаційної системи SRM, використання якої дозволить не лише удосконалити 
стратегію вибору постачальників і скоротити час циклів постачання, але й бюджети закупівель й 
вартість матеріальних ресурсів, а також оптимізувати структуру витрат на організацію 
логістичної діяльності та тривалість виробничого циклу, розробити дієву структуру логістичної 
мережі та посилити позиції підприємства на переговорах щодо умов контрактів; 

2. удосконалення системи управління взаємовідносинами зі споживачами на засадах 
клієнтоцентричності через персоналізацію продуктів, досвіду і спілкування за допомогою 
цифрових технологій; перехід на гнучкі методи управління; формування якісно нової 
маркетингової структури підприємств; перебудову існуючої бізнес-моделі та забезпечення 
мультиканальності в маркетингових комунікаціях; впровадження чат-ботів як одного з 
найефективніших засобів забезпечення моментальної клієнтської підтримки; застосування 
комплексного підходу до організації логістичного сервісу, сутність якого полягає в модернізації 
організаційної культури в компанії, підтримці цифрової взаємодії зі споживачами за допомогою 
онлайн-каналів; впровадження CRM-системи як інструменту реалізації клієнтоорієнтованого 
підходу до логістичного обслуговування споживачів у контексті концепції маркетингу 
взаємовідносин; 

3. впровадження цифрової логістики як механізму управління транспортними потоками 
в результаті реалізації «фізичного» інтернету, заснованого на Інтернеті речей; інформаційних 
рішень щодо доставки «останньої милі», тобто застосування автономних транспортних засобів 
для доставки вантажів (дрони, роботи, безпілотні вантажівки тощо); цифрових краудсорсингових 
платформ при доставці продукції споживачам із застосуванням принципів довіри й кооперації 
між учасниками логістичних процесів; 

4. управління збутовою діяльністю на основі застосування мережевого підходу до 
організації збутової діяльності підприємств; удосконалення механізму реалізації міжнародно-
державно-приватного партнерства при управлінні збутовою діяльністю підприємств на основі 
організаційно-правової форми синдикату, методичного підходу до вибору оптимального каналу 
збуту готової продукції; активізації розвитку цифрового маркетингу й електронної комерції як 
дієвих інструментів просування продукції на ринки; 
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–  договір управління майном (виключно за умови передбачення у договорі, укладеному 
в рамках державно-приватного партнерства, інвестиційних зобов’язань приватного партнера); 

–  договір про спільну діяльність. 
Визначення приватного партнера для укладення договору в рамках державно-приватного 

партнерства здійснюється на конкурсних засадах. 
У науковому середовищі сформувалися практика одночасного оперування спорідненими 

термінами «публічно-приватне партнерство» та «державно-приватне партнерство». Під 
публічно-приватним партнерством зазвичай розуміють юридично обов’язковий для сторін 
контракт між приватним суб’єктом і органом державної влади (органом місцевого 
самоврядування), за яким приватний партнер зобов’язується надавати публічні послуги, 
інвестувати власні ресурси, а також взяти на себе частину відповідальності за певні ризики 
надання таких послуг (зауважимо, що оплата приватному партнеру здійснюється тільки в обмін 
на фактично надані послуги) [3]. 

У сучасному розумінні партнерство державного і приватного секторів означає таку 
форму співпраці між державними органами влади та світом бізнесу, що має на меті забезпечити 
фінансування, будівництво, відновлення, управління та розвиток потенціалу сучасного 
підприємства. 
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На сучасному етапі активізації глобальних економічних трансформаційних процесів 
особливої актуальності набувають проблеми організації логістичної діяльності в системі 
менеджменту підприємств. Однак результати проведених досліджень [1-3] дозволили довести, 
що ефективному управлінню логістичною діяльністю суб’єктів господарювання перешкоджає 
множина бар’єрів, які умовно можна систематизувати в 2 групи: 

 
𝑌𝑌1(𝑦𝑦11,𝑦𝑦12,𝑦𝑦13,𝑦𝑦14,𝑦𝑦15);

𝑌𝑌2(𝑦𝑦21,𝑦𝑦22,𝑦𝑦23,𝑦𝑦24,𝑦𝑦25,𝑦𝑦26)

𝑌𝑌 = {
 

 

 
Де 𝑌𝑌1 – бар’єри зовнішнього середовища: 𝑦𝑦11– політичні (нестабільна політична ситуація 

в країні); 𝑦𝑦12 – інституційні (недостатньо ефективна дія законодавчих і нормативно-правових 
документів, що регулюють процеси закупівельної, збутової, комерційної, транспортної 
діяльності); 𝑦𝑦13– ринкові (непередбачуваність кон’юнктури ринків; негнучкість діючих 
логістичних систем підприємств до постійних коливань попиту споживачів, змін і ризиків 
ринкового середовища); 𝑦𝑦14– фінансові (постійні зміни курсових валютних коливань; збільшення 
заборгованості за реалізовану продукцію; труднощі із залученням кредитних ресурсів унаслідок 
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фінансово-економічної нестабільності; обмежений обсяг інвестиційно-фінансових ресурсів у 
підприємств); 𝑦𝑦15– екологічні (негативний вплив на довкілля внаслідок порушення умов 
транспортування й складування продукції; відсутність концепції управління промисловими 
відходами); 

𝑌𝑌2 – бар’єри внутрішнього середовища: 𝑦𝑦21– економічні (зниження сальдо експортно-
імпортних операцій у транспортній сфері; скорочення рівня рентабельності від операційної 
діяльності підприємств; відсутність достатнього організаційно-економічного забезпечення для 
надання якісних логістичних послуг); 𝑦𝑦22– організаційні (відсутність чітко визначеної стратегії 
цифрової трансформації, бачення цифрового майбутнього компанії й недоліки керівництва; 
невміння управляти організаційними змінами; відсутність цифрової стратегії управління 
взаємовідносинами зі споживачами; низький рівень залученості співробітників); 
𝑦𝑦23– пов’язані з матеріально-технічним постачанням і формуванням запасів (обмежена 
кількість урахування безлічі чинників при розрахунку оптимальної партії поставки матеріальних 
ресурсів; неритмічність роботи постачальників; нездатність підприємства ефективно планувати 
замовлення; неможливість виконання умов контракту на поставку матеріальних ресурсів; 
неефективне управління запасами); 𝑦𝑦24– маркетингові (недостатнє врахування особливостей 
обслуговування різних категорій споживачів залежно від специфіки діяльності підприємств; 
недосконалість контрактної діяльності підприємств; неефективне використання інструментів 
маркетингових комунікацій; відсутність єдиного підходу до поняття «клієнтоорієнтованість»; 
недостатнє застосування клієнтоорієнтованого підходу до логістичного сервісу); 𝑦𝑦25– 
транспортні (несвоєчасність доставки вантажу через поломку або непередбачувані простої 
транспортних засобів; неготовність вантажу в потрібний термін; втрата вантажу через 
несприятливі умови транспортування); 𝑦𝑦26– інформаційні (недостатнє використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та електронних платформ як інструментів 
інформаційного забезпечення організації логістичної діяльності). 

Для подолання вищеперелічених бар’єрів доцільно розробляти комплекс заходів, які 
мають бути спрямовані на: 

1. удосконалення управління взаємовідносинами з постачальниками на основі 
впровадження інформаційної системи SRM, використання якої дозволить не лише удосконалити 
стратегію вибору постачальників і скоротити час циклів постачання, але й бюджети закупівель й 
вартість матеріальних ресурсів, а також оптимізувати структуру витрат на організацію 
логістичної діяльності та тривалість виробничого циклу, розробити дієву структуру логістичної 
мережі та посилити позиції підприємства на переговорах щодо умов контрактів; 

2. удосконалення системи управління взаємовідносинами зі споживачами на засадах 
клієнтоцентричності через персоналізацію продуктів, досвіду і спілкування за допомогою 
цифрових технологій; перехід на гнучкі методи управління; формування якісно нової 
маркетингової структури підприємств; перебудову існуючої бізнес-моделі та забезпечення 
мультиканальності в маркетингових комунікаціях; впровадження чат-ботів як одного з 
найефективніших засобів забезпечення моментальної клієнтської підтримки; застосування 
комплексного підходу до організації логістичного сервісу, сутність якого полягає в модернізації 
організаційної культури в компанії, підтримці цифрової взаємодії зі споживачами за допомогою 
онлайн-каналів; впровадження CRM-системи як інструменту реалізації клієнтоорієнтованого 
підходу до логістичного обслуговування споживачів у контексті концепції маркетингу 
взаємовідносин; 

3. впровадження цифрової логістики як механізму управління транспортними потоками 
в результаті реалізації «фізичного» інтернету, заснованого на Інтернеті речей; інформаційних 
рішень щодо доставки «останньої милі», тобто застосування автономних транспортних засобів 
для доставки вантажів (дрони, роботи, безпілотні вантажівки тощо); цифрових краудсорсингових 
платформ при доставці продукції споживачам із застосуванням принципів довіри й кооперації 
між учасниками логістичних процесів; 

4. управління збутовою діяльністю на основі застосування мережевого підходу до 
організації збутової діяльності підприємств; удосконалення механізму реалізації міжнародно-
державно-приватного партнерства при управлінні збутовою діяльністю підприємств на основі 
організаційно-правової форми синдикату, методичного підходу до вибору оптимального каналу 
збуту готової продукції; активізації розвитку цифрового маркетингу й електронної комерції як 
дієвих інструментів просування продукції на ринки; 
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5. застосування системного підходу до управління ризиками логістичної діяльності 
підприємств, головне призначення якого полягає в оптимізації системи ризик-менеджменту 
через реалізацію принципів, методів, інструментів і всієї сукупності функцій управління 
комплексом послідовно здійснених логістичних процесів; 

6. обґрунтування концептуальних положень «зеленої» трансформації транспортно-
логістичної системи в контексті розвитку циркулярної економіки, які включають пропозиції 
щодо впровадження «зелених» інноваційних проектів у транспортній сфері для досягнення 
сталого розвитку; розробку механізму фінансового забезпечення трансформації транспортно-
логістичних систем з використанням нетрадиційних джерел фінансування (у тому числі 
«зелених» інвестицій); рекомендації з інформаційного забезпечення реалізації «зелених» 
проектів розвитку транспортної інфраструктури. 
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