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Після того як в 1992 році в Ріо -де- Жанейро була підписана міжнародна угода " Порядок 

денний на XXI століття " і вперше держави-учасники конференції ООН проголосили паритет 
економічної, соціальної та екологічної політики, природоохоронне підприємництво в усьому 
світі перейшло в розряд найбільш привабливих напрямків бізнесу . З цього часу екологічні 
чинники все активніше враховуються у всіх сферах економічної діяльності так як сьогодні від 
цього все частіше залежить зростання  конкурентоспроможності продукції та підприємства, а  
також, поліпшення  інвестиційної привабливості і  комфортності бізнес-середовища на 
світових ринках. 

У дослідженнях проблем конкурентоспроможності основна увага традиційно звертається 
головним чином на кількісні параметри природно – ресурсного потенціалу країни як чинника 
формування її конкурентоспроможності. Однак економічні реалії свідчать про відому 
обмеженість такого підходу. Сучасна методологія виділяє саме якісні характеристики 
природно- ресурсного потенціалу, що визначаються ємними багатоплановими параметрами, 
такими як комплекс показників стану навколишнього середовища, виснаження екосистемної 
якості національного природного капіталу та інші. 

У вузькому значенні екологічний фактор формування конкурентоспроможності, на наш 
погляд, тотожній впливу природно-ресурсного (екологічного ) потенціалу навколишнього 
середовища, який утворює як зовнішні конкурентні переваги, так і внутрішні конкурентні 
переваги. У широкому значенні екологічний фактор формування конкурентоспроможності 
виявляється як сукупність екологоорієнтованих параметрів стратегії економічного зростання в 
довгостроковому періоді і зміни стану конкурентної взаємодії суб'єктів господарювання ( 
ділового клімату) на мікро – і макрорівнях економіки. 

Конкурентні переваги можуть бути об'єктивними , історично успадкованими  чи 
створеними суб'єктами господарювання у процесі їх діяльності . Мова йде не стільки про самі 
ресурси , скільки про ефективність їх використання виробниками, підвищення якої служить 
запорукою конкурентоспроможності і продукції, і виробника в цілому. Тому основою 
конкурентоспроможності виробника є продуктивність використання ресурсів, включаючи 
ефективність використання природних благ, облік суспільної вартості і ціни споживання 
природного капіталу, його економічного вкладу – позитивного чи негативного – в динаміку 
сукупних доходів. 

На мікрорівні впровадження стратегії екорозвитку (екологічного менеджменту) сприяло 
зміцненню потенціалу конкурентоспроможності товаровиробників та формування додаткових 
конкурентних переваг. 

Йдеться про такі переваги , як ефективне використання природних та інших ресурсів , 
економія витрат; поліпшення якості та екологічної безпеки продукту; поліпшення екологічного 
іміджу продукції і компанії - продуцента; оволодіння товаровиробниками вигідними позиціями 
на ринку або його новими сегментами; збільшення обсягів продажів і доходу; підвищення 
інноваційного потенціалу; поліпшення інвестиційної привабливості; полегшення доступу до 
банківських кредитів; здешевлення фінансових виплат через відсутність санкцій за екологічні 
порушення , зменшення платежів за забруднення; недопущення або усунення негативних 
наслідків екологічних ризиків; зниження страхових виплат. 

Зарубіжна господарська практика доводить, що раціональне природокористування 
сприймається як важливе економічне завдання виробника, а природозберігаюча діяльність 
сприяє появі нових конкурентних переваг і сумарний позитивний результат для економіки. 

Отже, екологічний фактор, реалізуючи задачу підтримки конкурентоспроможності 
виробника, обумовлену екологічними аспектами його діяльності, позитивно впливає на 
формування бізнес-середовища і, таким чином, сприяє підвищенню загальної ступеня 
"просунутості" компаній, поліпшенню стану ділового клімату на всіх рівнях економіки, 
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виступаючи в кінцевому рахунку засобом зміцнення конкурентоспроможності. Цей висновок 
легко проектується і на економіку України. 

Так, впровадження міжнародних торгових екологічних стандартів, більш жорстко, ніж 
українські, регламентують еколого-економічні умови господарської діяльності, надає 
вітчизняним товаровиробникам стартові конкурентні переваги в розробці екологічно чистих 
товарів. 

Послідовна "екологізація" виробничого процесу та екологічна оптимізація життєвого 
циклу товару (сировина, напівфабрикати, виробництво, розподіл, збут, видалення відходів) є 
запорукою обліку екологічного чинника у забезпеченні конкурентоспроможності товару і 
товаровиробника. 

Для стабільної переваги над конкурентами виробник має спиратися не тільки на ринкову 
ефективність, але й на екологічну. 

Для випуску екологічно чистого товару підприємству необхідно здійснити наступні 
кроки: 

 адаптувати продукцію, що випускається до сучасним екологічним вимогам; 
 обмежити викиди , тобто забезпечити запобігання або зменшення витоків шкідливих 

речовин в навколишнє середовище на виході з субсістеми ; 
 скоротити відходи - знизити їх кількість , забезпечити переробку і повторне їхнє 

використання ; 
 зменшити ступінь екологічного ризику , тобто запобігти потенційно небезпечні аварії 

або знизити тяжкість їх наслідків; 
 виробляти екологічно безпечні продукти , які з точки зору викидів і відходів , 

володіють низькою часткою ризику (зниження ризику). 
Без урахування вище перерахованих заходів з екологічної відповідальності виробника, 

зниження екологічних навантажень і ризиків у всіх сферах діяльності і на всіх стадіях 
життєвого циклу продукту неможливо говорити про глобальну ефективність та 
конкурентоспроможність ринковій діяльності. Випуск екологічно чистого товару є 
передумовою зростання конкурентоспроможності підприємства в екосоціальної ринковій 
економіці, що відбивається і в макроекономічних моделях її розвитку. 

При виявленні шкідливих впливів зазначених факторів на природу групу екологічних 
показників необхідно включати в загальну номенклатуру показників, що застосовуються для 
оцінки рівня якості та конкурентоспроможності товару. Зокрема до таких показників 
пропонуються наступні: 

 рівень (вміст) шкідливих домішок у вироблених продуктах; 
 ймовірність викидів шкідливих часток, газів, випромінювань при зберіганні, 

транспортуванні, експлуатації або споживанні товару; 
 екологічність використаних при виробленні товарів сировинних продуктів, 

напівфабрикатів тощо. 
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Існування виробничих підприємств в ринкових умовах вимагає від них особливостей 
ведення господарської, фінансової та збутової діяльності. Об'єктом діяльності підприємств у 
ринкових умовах є товар чи послуга та все що пов’язане з їх виробництвом та реалізацією. 
Головна мета виробника – реалізувати товар чи послугу, при цьому задовольнити попит 
покупця і в результаті одержати прибуток. Головна мета споживача – придбати необхідний 
товар чи послугу і в кінцевому результаті задовольнити власні потреби.  

Ринок інформує виробників про потреби покупців, виконуючи суспільну оцінку товару 
(послуги). Ринкова економіка працює в рамках ринкових законів [1, с.38]. Так закон вартості - 
це об'єктивний закон регулюючий зв'язку між товаровиробниками, розподіл і стимулювання 
суспільної праці в умовах товарного виробництва. Закон вартості обумовлює диференціацію 
товаровиробників. Ринковий успіх є головним критерієм оцінки діяльності підприємств, а їх 
ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно здійснюваною 
товарною політикою [1, с. 38].  

Товарна політика визначає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього 
наперед обдуманих принципів поведінки. Вона забезпечує взаємозв’язок рішень і заходів по 
формуванню асортименту товару чи послуг підприємства і його управлінню; підтримці 
конкурентоспроможності товарів (послуг) на необхідному рівні; знаходженню для товарів 
(послуг) оптимальних товарних ніш (сегментів); розробці і здійсненню стратегії упаковки, 
маркування, обслуговування товарів [2, с. 42].  

Серед основних цілей товарної політики виділяють наступні : 
 забезпечити спадкоємність рішень і заходів по формуванню оптимального 

асортименту; 
 підтримувати конкурентоспроможність товарів на заданому рівні; 
 цілеспрямовано адаптувати асортиментний набір до вимог ринку (покупців); 
 знаходити для товарів перспективні сегменти і ніші; 
 сприяти розробці і здійсненню стратегії товарних знаків, упаковки, сервісу [3, с. 61].  
Серед умов розробки і здійснення товарної політики виробника на вітчизняному ринку 

необхідно зазначити наступні : 
 чітке уявлення про цілі виробництва і збуту на перспективу; 
 наявність корпоративної стратегії дій на довгострокову перспективу; 
 гарне знання ринку, його вимог і перспектив; 
 ясне уявлення про свої можливості і ресурси [3, с. 69].  
Товарна політика передбачає рішення наступних питань з оптимізації асортименту, 

встановлення темпів оновлення асортименту в цілому, визначення оптимального 
співвідношення між новими і старими продуктами чи послугами у виробничій програмі, 
регулювання співвідношення між освоєними і новими ринками, визначення рівня оновлення 
продуктів поточного асортименту, планування виходу на ринок з новими товарами чи 
послугами, вибір часу виходу на ринок з новими товарами чи послугами, підтримка 
оптимальних термінів вилучення з програми морально застарілих товарів чи тих що вже не 
користуються попитом на ринку.  

В умовах мобілізації ресурсів для вирішення виробничо-збутових і інших задач, 
невизначеності комерційних результатів потрібне ретельне опрацьовування всього комплексу 
питань, що входять в товарну політику.  

Виробники товарів або послуг окрім дослідження властивостей товару, зобов'язане 
звернути увагу на очікування потенційних споживачів, на рівень їх платоспроможності, на 
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еластичність товару (послуги), на динаміку попиту на аналогічні у виробника-конкурента.  
Існує показник еластичності попиту по доходу, тобто ступінь зміни кількості питаючих 

товарів (або послуг) у відповідь на зміни у розмірі доходів споживачів. Саме дохід є умовою 
придбання товару після того, як його функціональне призначення співпало з потребами 
споживачів. Тому для підприємства важливо стежити за товарними ринками і проводити їх 
дослідження з метою найвдалішого збуту саме його продукції, найбільш повно задовольняючої 
потреби споживачів [4, с.68].  

Якщо йдеться про новий або вдосконалений продукт або послугу, призначений для 
доповнення існуючого асортименту або заміни вже існуючого, то черговий крок полягає в 
тому, щоб дати попередню оцінку на основі дослідження ринку. Якщо задум оцінюється як 
перспективний, то на продукт складається специфікація виходячи з вимог споживача. Після 
затвердження специфікація передається у виробничий або проектно-конструкторський відділ, 
який виготовляє зразки і здійснює попередню перевірку можливостей масового виробництва з 
урахуванням можливостей виробничих потужностей, кваліфікації і досвіду інженерно-
технічного персоналу, а також необхідності в нових матеріалах, устаткуванні і т.д.  

У випадку, якщо попередня калькуляція витрат виробництва показує можливість 
отримання прийнятної норми прибутку, то випускається невелика кількість виробів для 
випробування за допомогою потенційних споживачів. Одночасно розробляються попередні 
плани і визначаються бюджети збуту і реклами, для перевірки вигідності збуту нового 
продукту або послуги для підприємства. Результати пробних продажів інформують виробника 
про доцільність впровадження нового товару чи послуги. Даний етап безперечно ефективний в 
умовах невизначеності ринкового середовища, як метод оцінки можливих очікувань та збитків. 
У разі позитивного рішення всі пропозиції, що стосуються продукту і його реалізації, з 
докладним описом того, як, коли, де, при якому рівні собівартості і прибутку товар або послуга 
рекомендуються до виходу на ринок.  

В плані реалізації продукції підприємства встановлюються обсяги і структура поставок 
продукції, а також планована сума виручки і прибутку від реалізації продукції.  Основними 
джерелами для складання плану реалізації продукції є: портфель замовлень і договорів по 
поставках із оптовими замовниками; дані про запаси продукції на складах підприємства на 
початок і кінець планового року; оптові ціни і собівартість виробів, що підлягають реалізації; 
терміни освоєння нових видів продукції; заходи щодо підвищення ефективності виробництва; 
розрахунки по освоєнню і використовуванню виробничих потужностей; планові техніко-
економічні норми і нормативи за попередній рік [5, с.77].  

При плануванні реалізації продукції виходять, перш за все, з попиту в продукції, що є 
предметом спеціалізації підприємства. Масштаби попиту зіставляються з наявною виробничою 
потужністю. В результаті цього зіставлення визначається необхідність в розширенні або 
реконструкції підприємства і можливі масштаби виробництва і реалізації продукції або послуг.  

Економічний успіх держави безпосередньо визначається наявністю в ній 
конкурентоздатних галузей і виробництв. Аналіз рівнів забезпеченості України основними 
факторами виробництва і ефективності їх використання порівняно з найбільш економічно 
розвиненішими країнами світу (США, Японія, Німеччина, Франція, Англія, Канада) свідчить, 
що наша держава має досить високий рейтинг: по забезпеченості сільськими угіддями - 3 
місце, трудовими ресурсами – 4 місце, науковим потенціалом – 3 місце. Але що стосується 
реалізації цих можливостей, то по ефективності використання факторів виробництва, Україна 
займає останні місця, набагато поступаючись розвиненим країнам світу. Тому підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників повинне стати найважливішим 
пріоритетом промислової політики України [4].  

Ключовою поточною задачею є вивірена в часі і в галузевих пріоритетах концентрована 
підтримка технологічних і експортно-імпортних виробництв. Важливим компонентом 
інтеграції в загальний європейський ринок може стати створення зони вільної торгівлі між 
Україною і ЄС [2].  

Вступ у ВТО, нові домовленості з країнами Євросоюзу не вирішують всі проблеми 
українського бізнесу в Європі, необхідно підвищувати якість і конкурентоспроможність 
продукції. Багато підприємств окремих галузей України вже зарекомендували себе 
конкурентоздатними суб'єктами зовнішнього ринку, але їх позиції там поки що не міцні через 
внутрішні проблеми і коливання кон'юнктури на світовому ринку.  
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Таким чином, визначено, що на розвиток вітчизняного виробництва впливають закони 
ринкової рівноваги між попитом і споживанням товарів чи послуг. Виробництво товарів в 
ринковій економіці і їх подальша реалізація відбувається в рамках конкурентної боротьби на 
внутрішньому і зовнішніх ринках. Товарна політика виробничого підприємства є гарантом 
успішної реалізації товарів або послуг підприємства у конкурентному ринковому просторі.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФОНДОВОГО ИНДЕКСА ПФТС С 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 
В.М. Андриенко, к.е.н., доц. 

 
Одесский национальный политехнический университет 

г. Одесса, Украина 
 

В [1] показано, что  динамика фондового индекса ПФТС определяется множеством  
совокупно действующих переменных. Поэтому для отображения этой ситуации использовались 
методы многомерного статистического анализа. В результате построена модель, отражающая   
взаимосвязь между фондовым индексом ПФТС и основными макроэкономическими 
показателями. В качестве факторов, влияющих на динамику фондового рынка, 
рассматривались следующие  показатели: X 1 -  курс гривны к 100 долларам;  X 2  - индекс 

роста промышленного производства; X 3 - индекс потребительских цен;  X 4 - инвестиции в 

основной капитал; X 5 - производство с/х продукции; X 6 - экспорт; X 7 - импорт. Взяты 

годовые значения  показателей за 1997-2012г.г [2,3]. Для сопоставимости показателей, 
исходные данные  нормированы. Модель факторного анализа имеет вид: 

 

jjpjpjjj udFaFaFaZ  ...2211 ,  (1) 

 

j = m1,  ,   Z j    - нормированный  j-й признак (величина случайная); FFF p,...,, 21 –  

общие факторы;  uj – характерный фактор; j1, j2, …, jp – факторные нагрузки, 
характеризующие существенность влияния каждого общего фактора;   dj – нагрузка 
характерного фактора.  

Основная задача факторного анализа – определить факторные нагрузки. В данном случае 
для решения этой задачи  применен метод главных компонент [4]. В таблице 1 приведена 
матрица факторных нагрузок. 

Таким образом, первая главная компонента F1  объясняет примерно 3,4543/7=49,3470  

49% всей вариации, вторая главная компонента F 2  объясняет 1,6107/7= 23,009423%, F 3  – 

1,0212/7= 14,5888 14%.  Первые три главных компоненты учитывают примерно 87% 
суммарной дисперсии. Все семь компонент учитывают 100% дисперсии. 

Статистическая оценка надежности решений методом главных компонент по критерию 
Уилкса и критерию Бартлетта [5] подтверждает значимость корреляционной матрицы и 
достаточность четырех главных факторов.   
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Таблица 1 
Матрица факторных нагрузок ),( mmA  

 

 F1  F 2  F 3  F 4  F 5  F6  F7  



m

1j

2
j

2
ija

 Z1  0,1436 0,8635 -0,0019 0,4509 0,1735 0,0150 0,0079 1 

Z 2  0,8443 -0,2846 -0,3339 0,0174 0,1433 -0,2693 0,0358 1 

Z 3  -0,1749 -0,7418 0,5496 0,2707 0,2044 0,0427 0,0133 1 

Z 4  0,8519 -0,1464 -0,3559 -0,1547 0,1902 0,2568 - 1 

Z 5  0,4571 0,4542 0,6259 -0,4196 0,1212 -0,0456 0,0152 1 

Z6  0,9478 -0,0696 0,2231 0,1482 -0,1034 -0,0449 - 1 

Z7  0,9259 -0,0330 0,1987 0,1630 -0,2480 0,0835 0,0840 1 




m

1i

2
ijj a

 

3,4543 1,6107 1,0212 0,5253 0,2155 0,1516 0,0214 7
m

1j
j 





  
Компоненты можно интерпретировать следующим образом. В матрице факторных 

нагрузок первый столбец соответствует первой компоненте. Здесь достаточно высокими 

являются вклады показателей: 2Z  - индекс роста промышленного производства, 4Z  - 

инвестиции в основной капитал; 76 Z,Z  - соответственно экспорт и импорт товаров.  Первую 

компоненту F1  можно считать обобщенным фактором экономического потенциала. Второй 

столбец соответствует второй компоненте F 2 , наибольший вклад дают показатели Z7  – курс 

гривны к доллару и 3Z  - инфляция, следовательно  F 2  -  обобщенный   фактор   стабильности  

экономики.  Третью компоненту  F 3  и четвертую 4F  можно считать соответственно:  

обобщенный  фактор развития  аграрного сектора и  стабильность гривны по отношению к  
доллару. 

Связь между переменной Y  и  главными компонентами  выразим в виде линейной 

регрессионной модели (2) 
 

  776655443322110 FFFFFFFY , (2) 

 

где  76543210 ,,,,,,,   – параметры регрессии,  - случайная ошибка 

наблюдений, нормально распределенная с параметрами  2)(D,0)(M   .  

При построении регрессионной модели возникает вопрос об оптимальном составе 
главных компонент. На практике сначала нужно получить модель с учетом всех m  главных 
компонент, затем последовательно исключать главные компоненты с наименьшим значением 

j [4] на основе критерия Фишера о значимости модели, критерия Стьюдента о 

существенности параметров модели и значением R  – множественного коэффициента 
детерминации. В данном случае в уравнение регрессии должны быть включены факторы 

42 F,F . Таким образом, факторная модель имеет вид: 

 

69,211F03,100F45,186Y 42   (3) 

 
На динамику индекса ПФТС оказывают влияние фактор экономической стабильности и 

фактор стабильности гривны по отношению к доллару. 
На Рис.1 представлен график фактических и предсказанных по уравнению (7) значений  

ПФТС.  Черным цветом обозначены фактические значения, серым цветом – предсказанные. 
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Рис. 1. Результат моделирования 
 

Прогнозные значения практически полностью отражают тенденцию динамики индекса. 
Среднеквадратическое отклонение  = 0,69. Если выразить факторы через исходные 
переменные, то получим следующую зависимость 

 

69,211Z32,34Z92,185Y 31   (4) 

 
В итоге, можно считать, что фондовый индекс ПФТС зависит в настоящее время от двух 

показателей: курса гривны по отношению к доллару и индекса потребительских цен. 
Параметры регрессии дают оценку влияния этих показателей на индекс. 

Полученные результаты могут представлять интерес для специалистов по 
макроэкономическому анализу, прогнозированию развития фондового сектора, а также 
использованы в работе компаний, занимающихся инвестиционной деятельностью на фондовых 
рынках. 
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Прогнозування змінення економічних показників розвитку галузі, а також підприємств є 
важливим  важелем в управлінні економічними системами. Для прогнозування     
функціонування  галузі слід мати достатню статистичну базу показників. Показники розвитку 
галузі мають бути достовірними. Методи та моделі регресійного аналізу дають математичну 
базу та моделі залежностей  показників (наприклад y — валовой обсяг продукції, х -  
продуктивність праці). Якщо ми маємо статистику цих показників, то можемо перевірити 
адекватність моделі їх змінення. Регресія у на х може відрізнятися від лінейної, тоді ми 
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розглядаємо лінейну по параметрам регремійну модель вигляду: 
 

M(y/x)=Bo+B1a1(x)+B2a2(x)+…+Bk-1ak-1(xi) (1) 
 
Де а1(х), а2 (х),…,ак-1(х) - визначенні функції, а  Во, В1,…,Вn – невизначені  параметри 
Пуст(xi,yi), i=1,n - результати нагляду перемених х та у. Враховуя помилки замірів, 

значення  
 

у= Bo+B1a1(x1)+B2a2(x2)+…+Bk-1ak-1(x) + Е1 (2) 
 
є реалізація випадкових величин: Е1 – випадкові помилки огляду. 
Як і у випадку лінейної регресії результати оглядів визначаються випадковою дісперсією. 

Для находження оцінок параметрів регресії використовується метод найменших квадратів. Ми 
маємо вектор оглядів, а також вектор параметрів. Побудуємо регресійну матрицю . Якість 
апроксімації між (х, у), і = 1, 2, ...n  регресійної моделі (1), визначається залишковою 
дисперсією. Лінейний регресійний аналіз дозволяє визначити адекватність та вагу моделі. Ми 
маємо можливість використовуя методи статистичного аналізу перевірити гіпотезу о 
параметрах моделі, та знайти довірчі інтервали до цих параметрів. Метод найменших квадратів 
дозволяє визначити остатню дисперсію та підібрати найбільш точнішу функцію для опису 
змінення показників для визначеної галузі чи підприємства. Це дає можливість отримання 
змінення показників за конкретний період, а це в свою чергу відображає закономірність 
змінення показників, залежність їх від ряду конкретних факторів. Для підприємств це дає 
важливу інформацію для прогнозування перспективи їх розвитку на майбутні періоди, а також 
визначає їх конкурентоспроможність в регіоні. Ця інформація служить базою подальшого 
факторного аналізу поведінки в зміненні показників, дає можливість виявити закономірногсті 
їх змінення. Отримання цієї економічної інформації важливо при проведенні маркетингових 
досліджень на підприємствах галузі. Для підприємств це дає можливість визначити вагові 
перспективи їх подальшого розвитку. 

Для реалізаціїї перспектив розвитку показників діяльності підприємств можливо 
використовувати інформаційні засоби та нові інформаційні технології. Засоби MS Excel за 
допомогою “пошук рішення” у лінійному регресійному  аналізі визначає залежності показників 
діяльності підприємств галузі по ряду функцій. 

 
Y=a+bx;  Y=a+bx+cx2; Y=a+bx+cx2+dxn (3) 

 
Для цього ми можемо використовувати можливості  MS Excel для вивчення змінення 

показників по лінейній залежності (лінейна функція), пораболічна залежність (парабола), 
гіперболічна залежність між показниками (парабола). Для цього в “пошукі рішень” ми 
підібраємо функціональну залежність з найбільшою апроксімацією для функції. Далі в “пошукі 
рішень” ми маємо можливість первірити вагомість моделі. Отримання цієї інформації є 
важливим фактором для вироботки стратегії розвитку підприємств та галузі на перспективу. Ця 
інформація дозволяє керівникам підприємств прийняти своєчасні важливі управленські 
рішення по стратегії розвитку підприємства. В регіоні це дозволяє побудувати рейтинг 
розвитку підприємств у галузі. Використовуя методи та моделі лінійного  регресій-ного ми 
прогнозуємо перспетиви розвитку  підприємств та галузі на підставі прогнозування змінення 
показників їх виробничої діяльності. В перспективі отримані результати досліджень мають 
стати базою для факторного та кореляційного аналізу. Для прогнозів ми маємо можливість 
використовувати часові ряди вивчення змінення показників (побудування коорелограм 
показників, трендів їх змінення, вивчення їх впливу на змінення інших показників розвитку 
підприємств). Засоби MS Excel дозволяють робити однофакторний лінейний регресійний 
аналіз. Наприклад, перевірити та зробити аналіз по продуктивності праці на різних однорідних  
підприємствах для робітників однієї спеціальності. 

Також можливо використовувати  множествений регресійний аналіз, факторний аналіз. 
Можливості надстроєк MS Excel для лінійного регресійного аналізу також можливо 
використовува MS Excel ти в напрямку цих досліджень. 

Таким чином, використовуя математичну базу методів та моделей статистичного аналізу 
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для конкретної статистики змінення показників розвитку піжприємств, а також інформаційні 
засоби MS Excel для цього виду аналізу ми маємо можливість робити прогнози розвитку 
підприємств, галузі та регіонів. 

Використання засобів MS Excel дозволяє підвищити якість прогнозів змінення 
показників діяльності економічних систем. Другий етап прогнозів дозволяє використовувати 
методи та засоби кореляційного та факторного аналізу. Все це є базою для прийняття  
своєчасних ,   якісних та ефективних рішень керівниками підприємств. Подальше можливо 
використовувати базу ціх прогнозів для проведення маркетингових досліджень в галузі,також 
на окремих підприємствах. Отримання своєчасноі прогнозної  інформації по зміненню 
показників діяльності підприємств галузі підвищує її конкурентну спроможність,  впливая на 
такі показникі на макрорівні як валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, 
продуктивність праці. Інформаційні технологіі  підвищують якість ціх прогнозів. Прогнози 
використовуються для формування стратегії та тактики розвитку підприємств,відображая слабі 
та сильні сторони розвитку економічних систем. Кореляційний та факторний аналізи 
дозволяють  формувати механізм впливу на поліпшення діяльності цілостної економічної 
системи. Для підвищення якісті прогнозів змінення показників економічної діяльності 
підприємств можливо також використовувати інструментарії макроєкономкі, економічної та 
промислової статистикі галузі, методи експертних оцінок при обробці інформації опросу по 
збору статистичних даних. При цьому має значення при отриманні результатів аналізу змінення 
показників база порівняння. Прогнози мають бути складені на місяць, квартал, рік, при 
необхідності на п,ять років. 
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Основна мета діяльності промислового підприємства – виготовлення і реалізація 

продукції для отримання прибутку, що підвищує значення контролю витрат. Будь-яка 
господарська діяльність потребує найбільш досконалих форм та методів контролю, тому, на 
сьогоднішній день, однією з найбільш важливих проблем є розробка нових систем, способів, 
методів контролю витрат. 

Правильна організація обліку і контролю на промисловому підприємстві дозволяє 
своєчасно відображати доходи і витрати, дає можливість істотно поліпшити фінансові 
результати і підвищує конкурентоспроможність, що свідчить про актуальність обраної теми. 

Процес управління витратами промислового підприємства включає такі основні стадії 
рис. 1. 

Кожна з перелічених стадій управління витратами промислового підприємства 
чергується зі стадіями контролю витрат. Потім слідує новий повторюваний, безперервний цикл 
управління промисловим підприємством [1, с.50]. 

Контроль витрат промислового підприємства це необхідний елемент управління 
підприємством, без якого інші функції управління не можуть бути повноцінно реалізовані. 
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Контроль повинен бути постійним, а не надзвичайним заходом. Безконтрольність може 
привести до нераціонального використання ресурсів і, отже, до втрати ефективності діяльності 
промислового підприємства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Основні стадії процесу управління витратами промислового підприємства 
 

Від того, як організований контроль на промисловому підприємстві залежить не тільки 
збереження матеріальних та грошових коштів підприємства, але і його фінансово-господарська 
діяльність. Правильно організований контроль дозволяє не тільки своєчасно виявити недоліки 
діяльності підприємства, але і своєчасно вжити заходів щодо їх усунення [2, с.88]. 

Контроль витрат промислового підприємства означає контроль за своєчасністю 
відображення всіх господарських операцій в обліку, їх правильну класифікацію за видами 
витрат і визначення фінансового результату діяльності. Для більш ефективного контролю 
необхідно знати найпоширеніші помилки порушення, які допускаються в обліку. 

Основними напрямками контролю витрат промислового підприємства є: контроль 
собівартості (витрат обігу); контроль обсягу продажів; контроль фінансових результатів 
(прибутку). 

Для підвищення ефективності та компетентності контролю необхідно, щоб між 
окремими його видами і формами на різних рівнях підтримувалися стійкі зв'язки, була 
встановлена послідовність контрольних дій. Це дозволяє забезпечити відповідну технологію 
контрольної діяльності [3, с.158]. 

Контроль витрат промислового підприємства здійснюється за допомогою різних методів 
і способів, одним з них є документальний контроль. 

Документальний контроль витрат включає в себе такі прийоми: арифметична перевірка, 
формальна перевірка, нормативно правова перевірка, взаємна перевірка, експертна перевірка, 
зустрічна перевірка, логічна перевірка та інші. 

Документальний контроль понесених витрат промислового підприємства полягає у 
перевірці правильності оформлення таких первинних документів: договорів, актів виконаних 
робіт, калькуляцій з формування собівартості продукції. Наступним етапом є контроль за 
правильністю відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку, облікових регістрах та 
звітності. 

При проведенні контролю витрат промислового підприємства використовуються 
наступні способи: 

  диференціація витрат на постійні та змінні; 
  аналіз відхилень фактичних витрат від планових; 
  нормативно-витратний облік витрат; 
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  виділення центрів витрат та центрів відповідальності [3]. 
Велике значення для правильної організації обліку та контролю витрат промислового 

підприємства має їх економічно обґрунтована класифікація. Для правильної класифікації 
необхідно визначити, до якого напрямку обліку відносяться витрати, іншими словами які цілі 
їх обліку. Під напрямом обліку розуміють будь-який підрозділ промислового підприємства, де 
потрібна самостійна калькуляція витрат. Одні витрати безпосередньо пов'язані з реалізацією 
продукції, інші - з управлінням промисловим підприємством, треті - не мають відношення до 
діяльності промислового підприємства, але за існуючим законодавством включаються у 
витрати. Економічно обґрунтована класифікація витрат є основою організації обліку діяльності 
промислового підприємства [4,с.63]. 

Для щоденного здійснення контролю витрат на промисловому підприємстві необхідна 
інформація за напрямами видатків і за їх величиною, яка формується за центрами 
відповідальності, які є інформаційними та організаційними джерелами інформації. 

Розроблені в процесі контролю витрат промислового підприємства робочі документи 
нададуть можливість достовірно, своєчасно і кваліфіковано надати результати проведеного 
контролю зацікавленим користувачам. 

Отже, ефективно організований контроль витрат промислового підприємства дозволить 
оперативно виявити відхилення витрат від їх нормативів і вжити відповідних заходів щодо їх 
запобігання в наступних періодах діяльності. 

 
Література 
 

1. Тюкавкин Н.М. Управління витратами /Н.М. Тюкавкін // Управлінський облік. – 2008. – № 3. – С. 
50-51. 

2. Писарєв В.Н. Внутрішньогосподарський контроль витрат, як функція управління виробничим 
циклом у тваринних господарствах / В.Н. Писарєв // Управлінський облік. – 2008. – № 6. –С. 88-
89. 

3. Хаммідуліна Г.Р. Витрати обігу: облік, аналіз, контроль / Г.Р. Хаммідуліна // М.: Видавництво 
«Іспит». – 2004 – 336 с. 

4. Бурцев В.В. Організація системи внутрішнього контролю комерційної організації. / В.В. Бурцев // 
– М.: Іспит, – 2000. – 320 с. 

5. Юрченко О.А. Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності. / О.А. 
Юрченко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Економічний часопис-XXI. – 2013 – 1-2(2) – С. 
52-56 

 
 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В.Д. Глущенко 
А.О. Головатюк 

М.О. Акулюшина 
 

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса, Україна 

 
Прибутковість та дохідність підприємства є одним з найголовніших показників, що 

відображають фінансовий стан підприємства. Питання прибутковості підприємств є одним із 
головних в умовах жорсткої конкуренції та нестабільності на ринку. Показники прибутковості 
визначають мету підприємницької діяльності. Взагалі прибутковість – це відносний показник 
економічної ефективності, який комплексно відображає ступінь ефективності використання 
матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств [1, с. 216]. Коефіцієнт 
прибутковості розраховується як відношення прибутку до активів або потоків, які його 
формують. Таким чином прибутковість може відображатися як і в прибутку на одиницю 
вкладених засобів, так і в прибутку, який несе в собі кожна отримана грошова одиниця [1, с. 
221]. 

Основний результат діяльності підприємства визначається за допомогою показників, які 
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діляться на: абсолютні та відносні. Абсолютний показник - це прибуток підприємства; 
відносний показник - це рентабельність підприємства. 

Іноді прибуток ототожнюють з поняттям дохід. Але це ототожнення неправильне. Адже 
дохід широко використовується у загальному, економічному та побутовому рівні. Можна 
говорити про національний дохід держави, дохід громадян, дохідність підприємства. Досить 
часто цим поняттям визначають загальну суму грошових надходжень підприємства від 
реалізованої продукції, виконаних робіт або послуг. Разом з тим визначається як різниця між 
виручкою, отриманою від підприємницької діяльності та матеріальними і прирівняними 
витратами. Таке тлумачення підпадає під загальнодержавне, макроекономічне тлумачення [2, с. 
112]. 

Розглядаючи резерви максимізації прибутку слід звернути увагу на те, що прибуток 
залежить як від доходів підприємства, так і від його витрат. Отже, збільшення прибутку можна 
досягти двома способами: зменшити витрати на виробництво або збільшити дохід від 
реалізації. Тому, перед кожною фірмою постає питання правильно сформувати свою цінову 
стратегію й обрати оптимальний обсяг виробництва. 

Підстави максимізації прибутку такі самі, що й мотиви максимізації корисності 
споживача. Максимізація прибутку є вирішальною умовою успішної конкурентності 
підприємства, його життєздатності і закріплення на ринку. 

Якщо фірма працює за умов досконалої конкурентності, то це означає, що вона повинна 
продавати свою продукцію за цінами, що склалися на ринку, а не згідно зі своєю власною 
стратегією. Встановити ціну вище тієї, що склалася, продавець не може, інакше його товар не 
купуватимуть. Встановивши ціну нижче конкурентів він швидко реалізує весь товар, але 
отримає менший прибуток і навіть може зазнати збитків. При таких обставинах максимізації 
прибутку можна досягти за рахунок збільшення обсягу продукції. Щоб визначити обсяг 
продукції потрібно порівняти граничну виручку та витрати, вони повинні дорівнювати. Це 
правило діє для всіх фірм, не залежно від того, на якому ринку вона працює. 

Що стосується фірм, які працюють в умовах недосконалої конкуренції (монополія та 
олігополія), для них ціна не є заданою, вона може змінюватись. Виробник розуміє, що чим 
більше продукції він виробить тим за нижчою ціною мусить її продавати. Монополісти 
максимізують свій прибуток коли граничні витрати дорівнюють граничним доходам. Проте 
ціна, яку вони встановлюють перевищує граничні витрати. Отриманий прибуток називають 
монопольним прибутком [3, с. 312]. 

У разі олігополії виробник або контролює ціну в результаті змови з іншими 
олігополістами, або підлаштовується під ціни лідера. Для олігополіста важливо зрозуміти, що 
за умов недосконалої конкуренції гранична виручка, як і граничні витрати, стане змінною 
величиною, залежно від обсягу випуску продукції. 

А взагалі, можна відмітити наступні резерви підвищення прибутку: 
1. Потрібно постійно удосконалювати засоби виробництва: впроваджувати нову 

техніку, удосконалювати технології, упроваджувати прогресивні матеріали тощо. Це дозволить 
значно знизити собівартість продукції і цим самим підвищить прибуток. 

2. Зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку. У 
зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних, трудових 
та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприємство. Максимальна мобілізація 
резервів собівартості продукції є важливою умовою ефективного функціонування 
підприємства. 

3. Механізоване виробництво потребує значно менше робітників і це в свою чергу 
зменшить витрати на оплату праці. Також за рахунок нового обладнання можна збільшити 
випуск продукції, що в свою чергу призведе до зниження витрат в розрахунку на одиницю 
продукції. Але після цього підприємству доведеться шукати нові ринки збуту продукції – і в 
Україні, і за кордоном. Тобто потрібно виділити деякі кошти на рекламу, це обов’язково 
принесе результати [4, с. 203]. 

Слід також відмітити, що з ростом обсягу випуску продукції прибуток підприємства 
збільшується не тільки за рахунок зниження собівартості, але і внаслідок збільшення кількості 
продукції, що випускається. Таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим за інших 
рівних умов більше сума одержуваного підприємством прибутку. Але в той же час ріст 
прибутку на підприємстві означає й збільшення відрахувань в державний бюджет. 
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Підвищення прибутку може відбутися також за рахунок підвищення продуктивності 
праці. З ростом продуктивності праці знижуються витрати праці в розрахунку на одиницю 
продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Для 
цього підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби: 
перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати праці, працівникам 
погодинної форми у більшому розмірі оплачувати роботу в понад урочний час, забезпечувати 
доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами, надавати матеріальну 
допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших визначних дат. Враховуючи специфіку 
роботи слід також проводити профілактичне оздоровлення та медичне обстеження працівників 
за рахунок підприємства, організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та 
інвалідів праці [3, с. 167]. 

Також важливу роль в підвищенні прибутку відведена маркетингу. Практика світової 
торгівлі показала, що багато видів нових виробів не знаходять свого покупця на ринку без 
вправної організації маркетингу. Тому в цих умовах господарювання слід більше уваги 
приділяти маркетингу. 

Отже, для підвищення прибутку потрібно спиратися на комплексний техніко-
економічний аналіз роботи підприємства: вивчення техніко-економічних показників роботи 
підприємства й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і 
основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків, інформаційного 
забезпечення. 
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Наведено моніторингове забезпечення ризикового фінансування промислових 

підприємств, як елемент організаційної поведінки підприємств із зовнішнім середовищем, що 
забезпечить стійкість ринкового функціонування підприємств, трансферт технологій, якісну 
експертизу інноваційно-інвестиційних проектів. 

Одним із найважливіших організаційних елементів підвищення результативності 
інноваційно-інвестиційної діяльності будь-якого промислового підприємства, в контексті його 
поведінки в умовах мінливого зовнішнього середовища, має стати моніторингове забезпечення 
ризикового фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств. Зокрема, мова 
йдеться щодо реалізації такого моніторингу, як елементу організаційної поведінки підприємств 
із зовнішнім середовищем (регіонального моніторингу) в режимі їх функціонування як 
складових регіонального промислового комплексу та загалом регіональної економічної 
системи. 

Основною метою територіального (область, області, економічний район, район, райони, 
місто) моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств є створення системи 



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

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 21

збору, аналізу та подання інформації, необхідної для проведення досліджень за напрямками 
науки та інновацій даній території, орієнтованих на прийняття управлінських рішень щодо 
забезпечення ефективного функціонування промислових підприємств з ринковим капіталом та 
реалізації концепції модернізації українського промислового комплексу і науково-інноваційної 
політики на період до 2020 р. При цьому передбачається, що на території моніторингові роботи 
будуть проводитися, по-перше, з ініціативи державних органів, тоді ці роботи будуть вписані в 
структуру загальноукраїнських робіт з моніторингу і будуть виконуватися у відповідності з 
загальними системними вимогами. По-друге, територіальні утворення можуть самостійно 
вибирати напрямки робіт і теми проектів в рамках своїх територіальних програм. Порядок 
організації робіт на територіях повинен визначатися і координуватися органами влади 
територій, при цьому позитивний досвід регіонів буде поширюватися, і на його основі 
розроблятимуться рекомендації та типові організаційні схеми для використання в інших 
територіальних утвореннях [2; 4; 8]. 

Включення інноваційно-активних промислових підприємств у систему моніторингу буде 
забезпечувати: стійкість їх ринкового функціонування, трансферт сучасних технологій, якісну 
експертизу інноваційно-інвестиційних проектів, взаємовигідний обмін інформацією та ін. 

Основним предметом моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств є 
джерела ризикового капіталу, форми напрями використання, ефективність використання та ін. 
Найважливішим завданням є виявлення оптимальних пропорцій бюджетного і позабюджетного 
фінансування освіти, науки, інновацій в інтересах модернізації територіального промислового 
комплексу. Крім того, на територіях слід враховувати питання розподілу фінансування між 
регіональним і місцевим бюджетами. 

Серед елементів системи моніторингу можна виділити кілька основних блоків (суб'єкти, 
об'єкти, показники інформації), взаємозв'язок між якими слід розглядати як загальну 
організаційну схему моніторингу (рис.1). 

Створення системи моніторингу ризикового фінансування інноваційно-активних 
промислових підприємств на конкретній території повинно відбуватися в межах проведення 
інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам 
господарювання (план заходів цієї реформи затверджено розпорядженням КМ України №102-р 
від 04.03.2013 р.) та передбачати такі заходи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Загальна організаційна схема моніторингу ризикового фінансування інноваційно-
активних підприємств (розробка автора) 

 
1. Приведення законодавства у сфері моніторингу ризикового фінансування у 

відповідність із законодавством ЄС. 

Види моніторингу 

Самообстеження Зовнішнє обстеження 

Узагальнення результатів моніторингу.Оцінка результативності 

Об'єкти моніторингу 

Суб'єкти моніторингу на території ризикового фінансування промислових підприємств 

РІАП Представники ризикового 
капіталу 

Інноваційно активні 
підприємства 

Ризикові фонди і неформальний 
ризиковий капітал 

Територіальний 
промисловий комплекс 

Окремі інноваційні 
підприємства 
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2. Створення системи моніторингу ризикового фінансування та надання державної 
допомоги (розроблення та затвердження порядків проведення моніторингу, форм та вимог 
щодо надання уповноваженому органові з питань державної допомоги інформації про чинну 
державну допомогу, забезпечення створення та ведення реєстру допомоги, складання переліку 
нормативно-правових актів). 

3. Забезпечення здійснення системи контролю за допустимістю допомоги суб’єктам 
ризикового фінансування для конкуренції. 

4. Створення інформаційної системи процесу моніторингу. 
5. Удосконалення системи управління персоналом. 
В якості об'єкта моніторингу розглядаються як в цілому ринок ризикового капіталу та 

стан інноваційної компоненти територіального промислового комплексу, так і локальні ринки. 
До складу користувачів інформації моніторингу ризикового фінансування входять органи 

державної і місцевої влади, ділові кола, представники підприємств, представники ризикового 
капіталу, наукові та освітні установи, засоби масової інформації, громадські організації та 
громадськість регіону. 

При цьому використання територіальним центром моніторингу базового набору 
методичних інструментів є обов'язковим для забезпечення порівнянності результатів 
моніторингу у всіх регіонах України. 

Базовий набір методичних інструментів може бути розширений за рахунок включення в 
програму моніторингу додаткових завдань, які може внести Наглядова рада моніторингу в 
структурі ради інноваційно-активних підприємств та ризикових інвесторів (РІАП). Наглядова 
рада є консультативним органом державно-громадської координації моніторингу. До складу 
Наглядової ради входять представники основних суб'єктів управління розвитком 
промисловості, науки та інновацій в регіоні, у т. ч. управління з промислової політики 
(облдержадміністрації); фінансових установ (обласних, міських); управління з науки 
(облдержадміністрації); ради ректорів ВНЗ регіону; представники ризикових фондів; 
регіональні ЗМІ; представник базової навчальної чи наукової організації (на базі якої створено 
центр). 

Крім того, до складу Наглядової ради можуть бути включені керівники провідних 
промислових підприємств, що входять в партнерську мережу територіального центру. Загальна 
чисельність ради – 7-11 осіб. 

До компетенції Наглядової ради належать такі питання: 
  визначення пріоритетних напрямів діяльності центру; 
  пропозиції щодо проведення перед планових робіт; 
  пропозиції щодо залучення до територіального моніторингу профільних наукових і 

консалтингових організацій, окремих експертів та консультантів; 
  затвердження річних програм діяльності центру; 
  розгляд основних результатів моніторингових робіт, в тому числі, виконаних за 

завданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

  проведення організаційних заходів та інформаційної підтримки у проведенні 
моніторингу; 

  проведення рекламних компаній, виставок та конференцій. 
Центр моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств на основі 

базового набору методичних інструментів, отриманого від методичного центру та 
рекомендацій територіальної Наглядової ради, розробляє програму та інструментарій 
досліджень (етапів моніторингу) (3). Цей блок робіт включає: проведення перед планових 
досліджень; уточнення завдань, узагальнення досвіду; аналіз науково-технологічного заділу; 
узгодження інтересів учасників та ін. 

Центр моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств ставить коло 
завдань на дослідження перед безпосереднім виконавцем (4) або (8) . 

Блок (5) визначає виконавця збору інформації, який, використовуючи інструментарій, 
отриманий від територіального центру моніторингу, виконує поточний етап робіт. 

Якщо поточний етап дослідження вимагає організаційної підтримки з боку Наглядової 
ради моніторингу, центр моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств 
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повинен організувати для безпосереднього виконавця отримання від Наглядової ради 
необхідних документів (листів, вказівок тощо) або іншого сприяння (6 ). 

Отримані за результатами поточного етапу дослідження інформаційні матеріали 
безпосередній виконавець передає в центр моніторингу для аналізу (7). 

Якщо поточний етап дослідження передбачає соціологічне або економічне дослідження, 
конкретний виконавець повинен отримати від регіонального центру моніторингу ризикового 
фінансування промислових підприємств відповідний комплект документів, до якого можуть 
входити, наприклад: робоча програма дослідження, завдання, інструментарій дослідження, 
інші необхідні робочі та рекламні матеріали (8). При цьому носіями інформації можуть бути 
інноваційно- активні підприємства науково-дослідні та впроваджувальні організації (9). 

 Інформація поточного етапу дослідження далі передається останнім у аналітичний 
підрозділ центру моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств (10). 
Аналітичний підрозділ регіонального центру моніторингу ризикового фінансування 
промислових підприємств (11) здійснює: попередній аналіз зібраної та обробленої інформації 
необхідно своєчасно передавати замовнику; систематизацію та кодування даних; формування 
баз даних; обробку даних і підготовку аналітичних матеріалів для замовника. 

Оброблену інформацію з аналітичними матеріалами територіальний центр моніторингу 
передає в обумовлені терміни основному замовнику (методичному центру) (12), а також, за 
погодженням з ними членам територіальної Наглядової ради. Далі територіальний центр 
моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств здійснює підготовку 
аналітичних матеріалів. 

Таким чином, в сфері уваги моніторингу знаходяться економічні стратегії різних 
факторів, що діють на регіональному ринку ризикового фінансування промисловості в якості їх 
виробників або споживачів, а також взаємозв'язок даного ринку з потребами економіки. 

Пропонована модель центру охоплює всі основні економічні аспекти ризикового 
фінансування промислових підприємств – обсяг, зміст і якість фінансових послуг, ресурсне 
забезпечення (кадрове, матеріальне, фінансове), рівень інноваційної активності промислових 
підприємств і т. п. 

Забезпечення функціонування системи регіонального моніторингу ризикового 
інноваційного інвестування підприємств пропонується поетапно. 

Перший етап, який не вимагає великих фінансових витрат, повинен включати такі 
заходи: 

  розробка та затвердження організаційно-розпорядчої документації щодо 
функціонування інфраструктури регіональної системи моніторингу; 

  проведення інвентаризації усіх суб’єктів та об’єктів моніторингу та що підлягають 
моніторингу; 

  створення єдиних комп’ютерних мереж збору, обміну, обробки, зберігання даних; 
  ініціювання створення регіонального інформаційно-аналітичного центру 

моніторингу; 
  розробка стандартів подання інформації та переліку показників, які складатимуть 

банки даних; 
  впровадження технології на основі геоінформаційних систем збору, обробки, аналізу 

та подання результатів моніторингу для ухвалення управлінських рішень. 
 Другий етап має бути наповнений такими заходами: 
  створення єдиного регіонального банку даних, що включено до системи 

моніторингу; 
  створення мережі моніторингових спостережень за відповідними об’єктами та 

суб’єктами спостережень, їх поведінкою та складом; 
  впровадження системи аналізу та прогнозу на основі числового моделювання; 
  впровадження уніфікованої сучасної інформаційної системи підтримки ухвалення 

управлінських, організаційних, елементних рішень. 
Таким чином, модернізація та створення відповідного сучасності інституційного 

механізму забезпечення моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств, 
сприятиме розвитку ринкоутворюючих процесів і запобігання серйозним проблемам, 
характерним для трансформаційних процесів. Цей механізм можна розглядати як засіб 



Робота секцій 

 

 24

реалізації виваженої економічної політики при формуванні ринкових засад господарювання. 
Висновки. Формування моніторингово забезпечення ризикового фінансування 

промислових підприємств призводить до якісно нового рівня інноваційно-інвестиційної 
діяльності, дозволяє налагодити підходи до страхування цієї діяльності, впроваджувати форми 
підтримки (виставки, презентації, конференції та ін.). 

Запропонований сценарій інноваційно-інвестиційного розвитку на основі ризикового 
капіталу всіх форм дозволяє, з нашої точки зору, стимулювати інноваційну активність 
промислових підприємств території і сформувати ефективно діючі територіальні інноваційні 
кластери, які можуть стати основою підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки та подолання науково-технологічного відставання України та завоювання нею 
істотної частки світового ринку високих технологій.  
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В условиях глобализации, формирования информационного общества, возрастающей 

скорости изменений во внешней среде и роста конкуренции перед руководителями все чаще 
стоит задача поиска оптимального подхода к управлению организацией. Актуальными 
вопросами для практики менеджмента являются эволюция подходов к управлению 
организацией и выбор оптимального из них в современных условиях. 

Изучению вопросов современных подходов к управлению посвятили свои работы многие 
учёные, такие как В.Евдокиенко, В.Ивлев, О.Криворучко, Т.Попова, С.Ткачова, В.Хамидова, 
М.Хаммер, Дж.Чампи и др. В работах в качестве современного подхода к управлению 
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рекомендуеться использовать процессный подход, однако не достаточно рассмотрены вопросы 
условий его применения, его преимущества и недостатки по сравнению с другими. 

Поэтому видиться целесообразным рассмотреть эволюцию подходов к управлению 
организацией, провести их сравнительный анализ и задать области их применения в 
современных условиях. 

Первоначальные концепции менеджмента заложили его целенаправленный характер, то 
есть все в организации должно быть подчинено общей цели, сориентировано на результат. И 
первые разработки ученых были посвящены вопросам оптимального выполнения функций 
управления для достижения цели организации. Однако как и всякий другой  функциональный 
подход в изменившихся условиях внешней среды перестал приносить ожидаемый результат. И 
тогда в 60-е годы ХХ века начал формироваться новый подход – достижение результата через 
оптимальный процесс. Стоит сразу оговориться, что элементы процессного подхода 
формировались параллельно с функциональным подходом, но его значимость возрасла лишь в 
определенных условиях, когда предложение превысило спрос, а выиграть борьбу за своего 
потребителя стало возможным за счет роста качества продукции и услуг. 

Вкратце остановимся на понятии и сущности процессного подхода. Согласно одним из 
создателей основных положений процессного подхода М. Хаммеру и Дж. Чампи, он 
предполагает, что компаниям нужно строить свою работу уже не на основе разделения труда. 
Теперь компании должны быть организованы на основе ключевых процессов. Центральным 
звеном в рамках указанного подхода является приоритетность ориентации на потребности 
клиентов. Единственная цель бизнес-процессов - удовлетворение потребностей клиентов-
получателей промежуточного или конечного продукта. Это позволяет сделать вывод о 
ключевой роли процессного подхода в рамках политики «активного проталкивания», 
основанной на тактике ориентации на клиента, что является важнейшим условием, 
определяющим необходимость процессных нововведений. 

Базовой категорией, определяющей сущность процессного подхода, является «процесс» 
или «бизнес-процесс». Процесс трактуется как логический, последовательный, 
взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы поставщика, создает 
ценность и выдает результат потребителю. М.Хаммер и Дж.Чампи определяют бизнес-процесс 
как комплекс действий, в котором на основе одного или более видов исходных данных 
создается ценный для клиента результат.  

По мнению В.Хамидовой процессный подход к управлению рассматривает предприятие 
как систему связанных между собой бизнес-процессов. Бизнес-процесс – это 
последовательность операций, нацеленных на достижение цели. Бизнес-процесс можно также 
описать как совокупность видов деятельности, потребляющую определенные ресурсы на входе 
и дающую продукт, ценный для потребителя, на выходе. Каждый бизнес-процесс имеет свои 
границы и определенные роли. 

Под границей понимается набор функций, включаемых в бизнес-процесс. Основные 
роли, используемые в процессном подходе: 

 владелец процесса (Process owner) – лицо, отвечающее за результат в целом; 
 лидер команды (Team leader) – лицо, обладающее знаниями о бизнес-процессе; 
 коммуникатор (Facilitator) – лицо, проводящее совместно с лидером подготовку 

совещаний; 
 внешний консультант (External consultant) – лицо, имеющее независимый взгляд; 
 координатор (Coordinator) – лицо, отвечающее за согласованную работу всех частей 

бизнес-процесса и обеспечивающее связь с другими бизнес-процессами [1]. 
Российские специалисты в области процессного управления, В.Репин и В. Елиферов, 

определяют этот термин следующим образом: бизнес-процесс - устойчивая, целенаправленная 
совокупность взаимосвязанных видов деятельности (последовательности работ), которая по 
определенной технологии преобразует входы и выходы, имеющие ценность для потребителя. 

Для того чтобы определить характеристики процессного подхода необходимо сравнить 
его с другими существующими подходами. 

Изучение эволюции процессного подхода позволяет отметить, что функциональный и 
процессный подходы взаимосвязаны, имеют схожие характеристики и различия. Ученые, 
эксперты, бизнес-тренеры поделились на несколько групп, каждая из которых отстаивает свою 
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позицию. В публикациях процессный подход к управлению действующими организациями 
рассматривается как альтернатива функциональному подходу; дополнение к функциональному 
подходу; схожий по содержанию подход, переход к которому можно осуществить поэтапно. 

Ученые, поддерживающих первый вариант, принципиальные различия подходов видят в 
структуре основных категорий - бизнес-процесса и функции управления. Согласно их позиции 
любой бизнес-процесс в отличие от функции управления, имеет вход, выход, а также 
поставщиков и клиентов, которые могут быть как внутренними, так и внешними. Внутренними 
поставщиками и клиентами являются подразделения и сотрудники компании, 
взаимодействующие с данным процессом [2]. 

Следует также отметить, что в настоящее время возрастающую роль приобретает 
проектный подход или управление проектами, который, в свою очередь может рассматриваться 
как часть процессного подхода, либо как дополнение к нему, либо как инструмент решения 
уникальных, единоразовых задач. Поэтому важно включить в сравнительный анализ и этот 
подход. 

Проведём сравнительный анализ основных подходов к управлению с выделением общих 
и различных черт и характеристик (табл.). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ основных подходов к управлению [3, 4] 
 

Критерий Функциональный подход Процессный подход 
Проектный подход 

 
1 2 3 4 

Направленность 

На достижение целей и 
решения задач отдельных 

структурных 
подразделений 

На общий результат создание 
продукта, имеющего ценность 

для внешних и внутренних 
клиентов 

Создание и реализация 
новых проектов 

разными 
структурными 

подразделениями 
  Определяет виды 

деятельности и связи между 
ними как источники создание 
конкурентных преимуществ 

Также как и 
функциональный 

усиливает 
конкуренцию между 

структурными 
подразделениями 

предприятия 

Отношение к 
конкуренции 
 

Способствует усилению 
внутренней конкуренции 

(между структурными 
подразделениями 

предприятия) 

Тип 
распределения 
процессов 
 

Вертикальный - 
позволяет 

определить иерархию 
работ (процессов) 
управленческой и 

операционной 
деятельности 

Горизонтальный -позволяет 
показать составляющие 

бизнес-процесса, взаимосвязи 
между работами, а также 

различные потоки 

Комбинированный - 
рассматривается 

совокупность 
выполняемых 

проектов, каждый из 
которых имеет 

фиксированное начало 
и окончание 

Ответственность 
 

За выполнение отдельных 
функций ответственность 

несут руководители 
Структурных 

подразделений 

За процесс ответственность 
несет владелец процесса 

 

За реализацию 
проектов отвечают 

руководители проекта 
и его реализаторы 

Принятие 
управленческих 
решений 
 

Многоуровневая цепь 
управления увеличивает 

время принятия 
управленческих 

решений, подавляет 
творчество, 

инновационность, 
способствуетискажению 

данных 

Управленческие решения 
принимаются 

оперативно;творчество, 
инновационность, 

достоверность данных 
определяются как 

обязательные условия 
подхода 

В процессе принятия 
решения важную роль 
имеет вероятностная 

оценка получения 
положительного 
результата или 

провала при принятии 
определенного 

решения 
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Продолжение табл.1 
1 2 3 4 

Объект 
управления 
 

Функции в операционной 
и управленческой 

деятельности 

Качество, стоимость и бизнес-
процессы 

Сроки, затраты, 
масштаб 

Мотивация 
работников 
 

Работники 
заинтересованы в 

получении 
максимального 

результата в рамках   
структурного 

подразделения, в 
признании результатов 

непосредственным 
руководством 

Мотивация построена на 
принципах результативности 
бизнес-процессов с позиций 

внешних и внутренних 
клиентов 

 

Мотивация построена 
на принципах 

результативности 
проектов с позиций 

внешних и внутренних 
клиентов 

 

Преимущество 
подхода 
 

Обеспечивает высокую 
производительность 

труда в операционной и 
управленческой 
деятельности, 

стимулирует получения 
профессионального 

специализации, улучшает 
координацию работ 

 

Заключается в определении 
(оптимизации) бизнес- 

процессов, также в 
непрерывности управления, 
которое обеспечивается на 

пересечении отдельных 
процессов в рамках их 

системы, а также при их 
комбинирования и 

взаимодействия 

Преимущества в 
структуре управления 
по проектам: высокая 
гибкость; сокращение 

численност 
управленческого 

персонала по 
сравнению с 

иерархическими 
структурами. 

Объем 
накладных 
расходов 

Растет за счет 
приглашение 

специалистов из внешней 
среды для осуществление 

функций координации, 
контроля и т.д. 

Уменьшается благодаря 
интеграции процессов и 

управления ими 

Зависит от 
первоначальной сметы 
проекта, также  может 

увеличиваться 

Организационная 
Структура 
управления 

Линейно - 
функциональная 

структура, жесткая, 
консервативная 

Программно - целевая, 
матричная структура, гибкая, 

инновационная 

Дивизиональная, 
матричная, 

функциональная 

 
Как видно из таблицы, процессный подход является наиболее современным среди 

основных подходов к управлению, однако есть условия, в которых оптимальным будет 
использование функционального или проектного подхода. Проанализировав сущность 
процессного подхода с различных точек зрения, а также сравнив его с двумя основными 
подходами к управлению, можно сделать вывод, что данный подход выделяется среди других. 
Несмотря на то, что функциональный и процессный подходы взаимосвязаны, а также имеют 
некоторые схожие характеристики, их различия довольно существенны. Сравнивая же 
процессный и проектный подходы между собой, видим, что для реализации проектов более 
подходящим является именно процессный подход. Дальнейшие исследования процессного 
подхода целесообразно проводить в сфере его применения для реализации проектов на 
предприятиях. 

 
Литература 
 

1. Хамидова В. М. Содержание процессно–ориентированного подхода к управлению организацией / 
В. М. Хамидова // Вестник АГТУ. – 2008. - №4 (45). – С. 70-74 

2. Расторгуева И. В. Бизнес-процессы в ресторанном менеджменте / И. В. Расторгуева, М. А. 
Пономарев // Управление человеческим потенциалом. - 2010. – № 04 (24). – С. 310-325 

3. Ткачова С. С. Эволюция процессного подхода к операционной и управленческой деятельности 
предприятий / С. С. Ткачова // Вестник СумГУ. Серия «Экономика». -2012. - № 2. – С. 68-75 

4. Верба В.А. Развитие компании на принципах процессного управления / В. А. Верба, А. П. 
Степанов / / Стратегия развития Украины (экономика, социология, право). - К.: Книжное изд-во 
НАУ, 2008. - Вып. 1-2. - С. 517-526 



Робота секцій 

 

 28

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМ 
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Реалії сьогодення по-новому становлять питання щодо здійснення фінансово-економічної 

діяльності підприємства. Ситуація на ринку вимагає від учасників постійно пристосуватись до 
зовнішніх умов господарювання, брати участь у напруженій конкурентній боротьбі та 
раціонально використовувати наявні, завжди обмежені ресурси. Успішна реалізація всіх цих 
дій та досягнення підприємством заданих цілей у значній мірі залежить від забезпеченості та 
систематизованого управління основним капіталом. Виробнича діяльність не можлива без  
наявності основних засобів, базового елементу основного капіталу, у процесі експлуатації яких 
формується амортизаційний фонд і на перший план виходить цільове використання – його 
якісне відтворення. Все це підкреслює актуальність даної теми.  

Питанням, пов’язаним з проблемою управління основним капіталом присвячено значну 
кількість робіт науковців. Серед таких можна виділити праці таких вчених, як: Бланк І. А., 
Борисенко М.А., Пархоменко В.М., Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Юрій С.І., Федосов В.М., 
Ромашов І.Б. 

Віддаючи належне працям науковців, проблеми ефективного формування системи 
управління основним капіталом залишаються актуальними, потребують подальшої уваги, 
удосконалення теоретичних та практичних засад. 

Метою написання даної статті є розкриття сутності та виявлення основних проблем 
формування системи управління основним капіталом виробничих  підприємств. 

Основний капітал містить в собі наявність матеріальних активів (основних засобів), 
нематеріальних активів (об’єктів права), незавершених капітальних вкладень та 
довгострокових фінансових інвестицій. Належну увагу в механізмі управління основним 
капіталом на підприємстві варто виділити насамперед управлінню основними засобами – 
базовому елементу основного капіталу. Такий акцент не зменшує значущості для діяльності 
підприємства нематеріальних активів, які, нажаль, мають незначну питому вагу у загальній 
вартості основного капіталу. 

Управління основним капіталом являє собою низку дій та принципів щодо раціонального 
формування та ефективного використання основного капіталу в процесі господарської 
діяльності підприємства. У загальному вигляді мета управління основним капіталом 
передбачає забезпечення найефективнішого його використання з ціллю досягнення 
максимальної доходності. 

Конкретизуючи загальну мету, здійснення управління основним капіталом містить й 
низку приватних цілей [1]: оцінка стану основного капіталу у кількісному та якісному 
аспектах; оцінка ефективності варіантів заміни, розвитку і удосконалення  об'єктів основного 
капіталу; визначення вузьких місць; визначення відхилень, причин, а також шляхів подолання 
проблем; виявлення  резервів більш ефективного використання основного капіталу. 

На більшості вітчизняних підприємств наявні лише окремі елементи системи управління 
основним капіталом у вигляді блоків аналізу використання основних засобів та складання 
загальних планів технічного розвитку. Найважливіші у теперішньому економічному становищі 
України практичні аспекти, а саме - економічно обґрунтовані плани відновлення основних 
засобів, графіки заміни морально і фізично зношених об’єктів та впровадження передових 
технологій, відсутні. Це є однією із причин неспроможності підприємств виробляти 
конкурентоздатну продукцію. 

Одним з першочергових завдань управління основним капіталом підприємства є 
забезпечення  механізму відтворення основних засобів, що можливо лише при наявності 
відповідного фінансування. Динаміка інвестиції в основний капітал наступна: у 2008-2009 рр. 
відбувалося їх значне зниження, що пов’язано з економічною кризою, але у 2010-2011 рр. 
ситуація почала налагоджуватися.  Загальна сума інвестицій в основний капітал у 2011р. склала 
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151861,8 тис. грн., в т.ч. 86312,8 тис. грн. в промисловість, у порівнянні з 112533,7 та 58558,2 
тис.грн. відповідно у попередньому році. Сума інвестицій у промисловість країни напротязі 
2007-2011 рр. коливається в межах 33-38% від загальної суми інвестицій,  що є позитивною 
динамікою. Тому формування вищезазначеної системи набуває більшої значущості [2]. 

Але для більшості українських підприємств основним джерелом фінансових ресурсів для 
інвестицій у основний капітал остаються тільки амортизаційні відрахування. Але 
амортизаційна політика України залишається найслабшою ланкою економічної політики, 
оскільки не виконує своєї головної функції – не створює зацікавленості підприємців до 
оновлення елементів основного капіталу, впровадження інновацій у виробництво.  

До введення в дію Податкового кодексу України в економічній практиці паралельно 
існували дві системи нарахування амортизації: бухгалтерська і податкова. Вони законодавчо 
регулювались Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, яке визначало 
методи нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку, а також Законом 
України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР, що не був 
узгоджений з даним стандартом, який визначав методи нарахування амортизації у фінансовому 
обліку. Згідно Податкового Кодексу України [3] передбачено відмову від колишнього підходу 
до нарахування амортизації та максимальне зближення податкового та бухгалтерського обліку. 
Але це була лише формальна спроба усунення розбіжностей. 

З точки зору правового регулювання амортизаційної політики підприємств з прийняттям 
Податкового Кодексу України удосконалено низку аспектів [4]: більш повне врахування 
тенденцій розвитку економічних процесів;  узгодження у певній мірі податкового 
законодавство з П(С)БО; структуровано об'єкти амортизації відповідно до економічного змісту; 
визначено мінімальні терміни корисного використання об'єктів основних засобів; спрощено 
податковий облік.  

До недоліків Податковому Кодексу України щодо питань амортизаційної політики на 
промислових підприємствах варто віднести наступне:  

 вузькість трактування категорії "амортизація";  
 неточності та суперечності трактуванні певних категорій та положень;  
 жорстка регламентація використання певних методів амортизації для різних груп 

основних засобів, що не збігається з бухгалтерським обліком;  
 відсутність чіткого визначення процедури акумулювання амортизаційних нарахувань 

для створення амортизаційного фонду, що є чи не найважливішим для успішного відтворення 
основного капіталу; 

 пооб’єктне ведення обліку вартості, що амортизується, істотно ускладнює ведення 
обліку основних засобів. 

Висновки. Продумане та своєчасне управління основним капіталом на підприємстві 
забезпечує ефективність його діяльності та перспективи розвитку, тому необхідно проводити 
постійні удосконалення функціонування даного механізму як у теоретико-методологічному 
плані, так і у практичній діяльності підприємств. 

Можна констатувати, що на більшості вітчизняних підприємств відсутня ефективно 
функціонуюча система управління основним капіталом, більш того, немає також чіткої та 
однозначної нормативної бази, закріпленої законодавчо. Просліджується лише виділення 
окремих елементів цієї системи. Все це стає на заваді ефективного функціонування 
підприємства. 

Амортизаційна політика залишається найслабшою ланкою економічної політики країни  і 
її численні недоліки не можуть забезпечити її головної функції – зацікавленості  до оновлення 
основного капіталу. Усунення суперечностей та недоліків, які притаманні амортизаційній 
політики, неодмінно призведе до зацікавленості менеджменту підприємств у своєчасному 
відтворенні основного капіталу і неодмінно буде сприяти позитивним результатам діяльності, 
яких потребують значна кількість підприємств країни. 
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г. Одесса, Украина 
 
Управление бизнес-процессами предприятия подразумевает под собой использование 

процессной модели управления организацией, когда отдельные деловые операции связываются 
в логические цепочки. Такой подход реализуется на методологической базе концепции 
Workflow (управление потоками работ). В классическом понимании данной концепции акцент 
делается на документах, в то время как управление бизнес-процессами увязывает воедино 
документы (информацию), людей и приложения (средства обработки информации). 
Автоматизация управления бизнес-процессами позволяет повысить качество организации 
работы и эффективность управления предприятием.  

Бизнес-процессы формулируют и реализуют правила выполнения отдельных операций и 
их взаимосвязь, что позволяет значительно сократить или даже полностью исключить из 
бизнес-процесса ошибки, обуславливаемые человеческим фактором. С помощью механизма 
бизнес-процессов можно формализовать организационную деятельность и возложить функции 
управления совместной работой сотрудников на прикладное решение, что ведет к более 
эффективному использованию рабочего времени. Данные о выполнении задач и о ходе бизнес-
процессов могут служить основой для оптимизации организационной структуры 
предприятия, выявления “узких” мест и скрытых ресурсов. Таким образом, в полной мере 
реализуется методология процессного управления.  

Проект по автоматизации связан с внедрением учетной системы и обычно проходит 
следующими этапами:  

− предпроектные работы (предварительные переговоры, отражающие как стоимость 
базового продукта, так и работы по его внедрению; планирование сроков реализации проекта; 
составление планов и этапов реализации работ; заключение договора); 

− обследование предприятия (изучение специфики деятельности предприятия; анализ 
существующего документооборота; фиксация производственного процесса); 

− процесс разработки адаптированной под деятельность предприятия конфигурации 
− написание технического задания (детализация выполняемых работ); 
− внедрение единой информационной модели (установка конфигурации, обучение 

сотрудников предприятия работе с новой системой; регламентация работы подразделений 
компании с информационной базой; разработка инструкции пользователя); 

− дальнейшее плановое сопровождение. 
В составе технологической платформы «1С:Предприятие 8» имеется блок для реализации 

механизмов бизнес-процессов. Данный блок включает в себя инструментарий для 
автоматизации цепочек связанных операций, направленных на достижение общей цели. 
Механизм бизнес-процессов обеспечивается сразу несколькими объектами конфигурирования: 
бизнес-процессы, задачи, регистр сведений и параметр сессии.  
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Задача 
Задача предназначена для учета заданий и описывает способ их распределения по 

исполнителям с учетом организационной структуры предприятия. Задачи являются "движущей 
силой" механизма бизнес-процессов. При выполнении задачи породивший ее бизнес-процесс 
осуществляет переход на следующую точку маршрута в соответствии с картой маршрута. При 
этом задачи имеют самостоятельную прикладную ценность как список заданий, назначенных 
конкретным исполнителям напрямую, или посредством ролевой маршрутизации, и могут 
использоваться отдельно от бизнес-процессов. 

При формировании списка задач для конкретного сотрудника, используется регистр 
сведений, который обеспечивает нахождение соответствий роль-сотрудник согласно системе 
адресации, настроенной в задаче. Как правило, для всех бизнес-процессов реализуется единый 
список задач. Адресация заданий сотрудникам определяется реквизитами, в которых можно 
предусмотреть многомерную ролевую маршрутизацию. 

Бизнес-процесс 
Объект «Бизнес-процесс» описывает логику выполнения операций в карте маршрута для 

достижения той или иной цели и управляет жизненным циклом созданных бизнес-процессов 
(экземпляров) от момента старта до момента завершения. Необходимым свойством описания 
бизнес-процесса является связь с задачей, которая задает систему адресации и позволяет 
проектировать карты маршрута в соответствии с поддерживаемой в прикладном решении 
организационной структурой. 

Карта маршрута 
Логика бизнес-процесса (взаимосвязь и последовательность обхода точек маршрута, 

условные переходы и пр.) наглядно описывается в виде карты маршрута в соответствии с 
рисунком 1. 

 
 

Рис. 1. Пример карты маршрута для бизнес-процесса «Продажа товара» 
 

Карта маршрута позволяет визуально описывать маршрут бизнес-процесса в виде 
связного графа и позволяет легко описывать алгоритмы условных переходов, и реакцию 
бизнес-процесса на различные события [1]: 

Операции, выполняемые в ходе бизнес-процесса, представлены на карте маршрута 
точками действий, которые содержат информацию о том, кто и что должен сделать на данном 
этапе. Исполнитель может определяться персонально (Иванов) или с учетом ролевой 
маршрутизации ("Кладовщик", "Бухгалтер"). При переходе бизнес-процесса на точку действия 
он автоматически формирует задачи, устанавливая в них предусмотренные реквизиты 
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адресации. 
Для создания карты маршрута бизнес-процесса могут быть использованы все 

оформительские возможности, предоставляемые графической схемой. 
При работе пользователя с системой предусмотрена возможность отображения 

актуальной карты маршрута для конкретных экземпляров бизнес-процессов с учетом 
пройденных и активных точек маршрута. 

Точка действия 
Точки этого вида в соответствии с рисунком 2 описывают отдельную операцию (единицу 

работы), соответствующую определенному этапу (шагу) в жизненном цикле бизнес-процесса 
[1]: 

 
Рис. 2. Пример активной точки действия на карте маршрута. 

 
Точка действия содержит информацию кто и что должен сделать на данном этапе, 

например: 
− бухгалтер – принять оплату наличными; 
− кладовщик – выдать товар со склада по накладной; 
− системный администратор – зарегистрировать нового сотрудника в сети и 

электронной почте. 
Формулировка задания обычно составляется из глаголов и отглагольных 

существительных. Исполнитель может определяться персонально (Иванов), или с учетом 
ролевой маршрутизации ("Кладовщик", "Руководитель отдела продаж"). При переходе бизнес-
процесса на точку действия он автоматически формирует задачи, устанавливая в них реквизиты 
адресации, предусмотренные в точке действия. 

Групповая и коллективная маршрутизация: 
групповая – данное действие должны выполнить все члены группы. При этом 

формируется несколько задач (по количеству сотрудников, входящих в группу) и бизнес-
процесс ожидает завершения всех задач для продвижения дальше по маршруту. Примером 
групповой маршрутизации может служить задача, например,всем менеджерам предоставить 
ежемесячный отчет; 

коллективная – только один из членов группы должен выполнить данное действие. 
Формируется одна задача. Пример коллективной задачи: кладовщики – выдать товар по данной 
накладной со склада. 

В точке действия можно описать проверку необходимых условий выполнения задачи, 
интерактивный диалог с пользователем при переходе далее по маршруту, и указать, например, 
какие документы следует открывать при активации задач [1, 2], связанных с этой точкой 
маршрута бизнес-процесса. 

Персональная  и ролевая маршрутизация 
Ролевая маршрутизация позволяет назначать задания не только конкретным 

исполнителям, но и ролям, группам, подразделениям и т.д. как это определено в прикладном 
решении.  

Ролевая маршрутизация [2] построена на взаимодействии объектов задача и регистра 
сведений. Задача определяет состав реквизитов адресации (роли, подразделения и т.д.), а 
регистр сведений отражает актуальную, т.е. соответствующую текущему моменту информацию 
о принадлежности сотрудников ролям, подразделениям, рабочим группам и т.д. и поэтому 
называется регистром адресации. 

Регистр сведений можно использовать для реализации механизмов замещения или учета 
отсутствия сотрудников.  

Программная часть описывается в виде отдельных процедур, привязанных к 
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конкретным точкам действий, реализуется средствами встроенного языка пакета 
«1С:Предприятие 8.2» 
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В основі ухвалення інвестиційних рішень лежить оцінка інвестиційних якостей 

передбачуваних об'єктів інвестування, яка відповідно до методики сучасного інвестиційного 
аналізу ведеться відповідно до певного набору критерійних показників ефективності. 
Визначення значень показників ефективності інвестицій дозволяє оцінити цей інвестиційний 
об'єкт з позиції прийнятності для подальшого аналізу, зробити порівняльну оцінку ряду 
конкуруючих інвестиційних об'єктів і їх ранжирування, здійснити вибір сукупності 
інвестиційних об'єктів, які забезпечують задане співвідношення ефективності і ризику.  

В Україні дослідженнями інвестиційної сфери займалися Т. Бень, В. Геець, М. 
Герасимчук, Б.Губский, Я.Жалило, Б.Кваснюк, І.Лукинов, О. Махмудов, О. Моліна, 
Би.Панасюк, А.Пересада і інші. До найбільш відомих зарубіжних учених по цій проблематиці 
можна віднести Р. Барроу, Ч.Брауна, Дж. Бейлі, Л.Дж. Гітмана, М. Джонка, Дж.М. Кейнса, Р. 
Нурксе, Е. Хансена, У.Шарпу і інші. 

Метою даної статті є аналіз ефективності фінансових інвестицій. 
Оцінка ефективності інвестицій є найбільш відповідальним етапом ухвалення 

інвестиційного рішення, від результатів якого значною мірою залежить міра реалізації мети 
інвестування. У свою чергу об'єктивність і достовірність отриманих результатів багато в чому 
обумовлені використовуваними методами аналізу. Розроблені у світовій практиці методи 
визначення ефективності інвестицій використовуються для оцінки ефективності як реальних 
інвестиційних проектів, так і фінансових інвестицій, а також для вибору інвестиційних об'єктів. 

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» трактує фінансову інвестицію 
як господарську операцію, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, 
деривативних та інших фінансових інструментів. У даному Законі вперше вжито термін 
«фінансова інвестиція». 

Більш ґрунтовно розглядається це поняття у Положеннях (стандартах) бухгалтерського 
обліку. Визначення терміна «фінансова інвестиція» наведено, зокрема, в П(С)БО 2 «Баланс». 
Під фінансовими інвестиціями розуміють активи, які утримуються підприємством з метою 
збільшення прибутку (відсотків, дивідендів), зростання вартості капіталу або інших вигод для 
інвестора. 

Отже, капітальні інвестиції - це вкладення у виробничі фонди (основні та оборотні), а 
фінансові інвестиції - вкладення в інші суб'єкти господарської діяльності з метою одержання 
прибутку або інших вигод у майбутньому. 

У основі оцінки ефективності інвестиційного проекту лежить система показників, що 
порівнюють отриманий ефект від його реалізації з інвестиційними витратами. Ключовим 
питанням у зв'язку з цим є зіставлення грошових потоків, що обумовлені такими чинниками, як 
тимчасова вартість грошей, нестабільність економічної ситуації (ризики, невизначеність, 
кризи) та ін. 
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Пошук оптимального поєднання прибутковості і ризику інвестиційної діяльності 
предбачає необхідність обліку дії безлічі різних обставин, що робить це завдання дуже 
складним. Для оцінки ефективності довгострокових інвестиційних проектів використовуються 
різні показники, найбільш відомі з яких: 

− чиста поточна вартість - NPV, гр. од.; 
− індекс рентабельності - PI; 
− період окупності з урахуванням дисконтування - DPP, роки; 
− внутрішня норма рентабельності - IRR, %; 
− модифікована норма рентабельності - MIRR, %. 
У численних джерелах описані різні модифікації формул обчислення зазначених вище 

показників економічної ефективності залежно від початкових умов, тому в цій роботі не 
розглядається суть цих показників. 

B світовій практиці інвестиційного менеджменту використовуються різні методи оцінки 
ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності, до найбільш 
поширених слід віднести наступні методи: 

− метод коригування ставки дисконтування(премія за ризик); 
− метод достовірних еквівалентів(коефіцієнтів достовірності); 
− аналіз чутливості показників ефективності(NPV, IRR та ін.); 
− метод сценаріїв; 
− побудова "дерева рішень". 
Детальний опис перерахованих методів даний в різних літературних джерелах [1,2,3], 

тому зупинимося детальніше тільки на особливостях і недоліках їх практичного застосування. 
Метод коригування ставки дисконтування передбачає приведення майбутніх грошових 

потоків до справжнього моменту часу по більш високій ставці, але не дає ніякої інформації про 
міру ризику (можливих відхиленнях кінцевих економічних результатів). При цьому отримувані 
результати істотно залежать тільки від величини надбавки(премії) за ризик. Також недоліком 
цього методу є істотні обмеження можливостей моделювання різних варіантів розвитку 
інвестиційного проекту (ІП), які зводяться до аналізу залежності показників NPV, IRR та ін. від 
змін одного показника - норми дисконту. Таким чином, в цьому методі різні види 
невизначеності і ризику формалізуються у вигляді премії за ризик, яка включається в ставку 
дисконтування. 

Метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів достовірності) на відміну від попереднього 
методу припускає коригування не норми дисконту, а грошових потоків ІП залежно від 
достовірності оцінки їх очікуваної величини. З цією метою розраховуються спеціальні 
знижуючі коефіцієнти at для кожного планового періоду t. Цей метод має декілька варіантів 
залежно від способу визначення знижуючих коефіцієнтів. Один із способів полягає в 
обчисленні відношення достовірної величини чистих надходжень грошових коштів по 
безризиковим вкладенням (операціям) в період t до запланованої (очікуваної) величини чистих 
надходжень від реалізації ІП у цей же період t. Очевидно, що при такому способі визначення 
коефіцієнтів достовірності грошові потоки від реалізації ІП інтерпретуються як надходження 
від безризикових вкладень, що призводить до неможливості проведення аналізу ефективності 
ІП в умовах невизначеності і ризику. 

Інший варіант цього методу полягає в експертному коригуванні грошових потоків за 
допомогою знижуючого коефіцієнта, що встановлюється залежно від суб'єктивної оцінки 
вірогідності. Проте інтерпретація коефіцієнтів достовірності як суб'єктивної вірогідності, 
властива цьому підходу, не відповідає економічній суті оцінки ризику. [4] 

Застосування коефіцієнтів достовірності в такій інтерпретації робить ухвалення 
інвестиційних рішень довільним і при формальному підході може привести до серйозних 
помилок і, отже, до подальших негативних наслідків для підприємства. 

Метод аналізу чутливості показників ефективності ІП (NPV, IRR та ін.) дозволяє на 
кількісній основі оцінити вплив на ІП зміни його головних змінних. Головний недолік цього 
методу полягає в тому, що в нім допускається зміна одного параметра ИП ізольовано від усіх 
інших, тобто усі інші параметри ІП залишаються незмінними (дорівнюють спрогнозованим 
величинам і не відхиляються від них). Таке допущення рідко відповідає дійсності. 

Метод сценаріїв дозволяє здолати основний недолік методу аналізу чутливості, оскільки 
з його допомогою можна врахувати одночасний вплив змін чинників ризику. До основних 
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недоліків практичного використання методу сценаріїв можна віднести, по-перше, необхідність 
виконання досить великого об'єму робіт по відбору і аналітичній обробці інформації для 
кожного можливого сценарію розвитку і як наслідок, по-друге, ефект обмеженого числа 
можливих комбінацій змінних, що полягає в тому, що кількість сценаріїв, що підлягають 
детальному опрацюванню, обмежено, так само як і число змінних, що підлягають варіюванню, 
по-третє, велика частка суб'єктивізму у виборі сценаріїв розвитку і призначенні вірогідності їх 
виникнення. 

Метод побудови "дерева рішень" схожий з методом сценаріїв і грунтований на побудові 
багатоваріантного прогнозу динаміки зовнішнього середовища. На відміну від методу 
сценаріїв він припускає можливість прийняття самою організацією рішень, що змінюють хід 
реалізації ИП і використовують спеціальну графічну форму представлення результатів("дерево 
рішень"). Цей метод може застосовуватися в ситуаціях, коли пізніші рішення сильно залежать 
від рішень, прийнятих раніше, і у свою чергу визначають сценарії подальшого розвитку подій 
[5]. Основними недоліками цього методу при його практичному використанні є, по-перше, 
технічна складність цього методу за наявності великих розмірів досліджуваного "дерева" 
рішень, оскільки утруднюється не лише обчислення оптимального рішення, але і визначення 
даних, во- других, є присутнім занадто високий суб'єктивізм при призначенні оцінок 
вірогідності. 

Акції. Для отримання доходу з акцій не нижче допустимого рівня ризику необхідно, щоб 
разовий платіж у вигляді ціни за акцію компенсувався дисконтованою сумою дивідендів з цієї 
акції. У процесі аналізу привілейованих акцій оцінюється їх забезпеченість, дивідендне 
покриття, можливість конверсії, кумулятивність дивіденду. 

Коефіцієнт дивідендного покриття відображає надійність щодо виплати дивідендів у 
поточній діяльності підприємства. Водночас цей коефіцієнт визначає ризик неповернення 
вкладень. 

Кумулятивність привілейованих акцій полягає в тому, що при невиплаті дивідендів у 
поточному році їх виплата переноситься на наступний рік. У ході аналізу необхідно звернути 
увагу на методи розрахунку вартості акцій. Тут можуть застосовуватися такі методи 
визначення вартості акцій: вартість акцій за балансом; дійсна вартість акцій; розрахункова 
вартість акцій. 

Облігації. В інвестиційному аналізі операцій з облігаціями важливим є оцінка 
максимальної ціни. Для інвестора ціна облігації повинна бути такою, щоб забезпечити хоча б 
мінімальний рівень дохідності. Тому ціну облігації необхідно розраховувати та 
використовувати в операціях на рівні дисконтованої суми всіх майбутніх надходжень. Ставка 
дисконтування приймається на рівні максимально допустимої дохідності. 

Надходження від облігацій дорівнюють дисконтованій сумі купонних платежів та 
дисконтованого платежу погашення, що відповідає номіналу. Ці надходження дорівнюють ціні 
облігації, яка платиться за її придбання. При цьому необхідно враховувати: кількість 
нарахованих відсотків купонного доходу з облігації в рік; ставку оподаткування доходу з 
облігації і з альтернативних безризикових вкладень; термін до одержання чергового купонного 
доходу. [6,7] 

Отже, рівень дохідності інвестицій у цінні папери залежить від ліквідності цінних 
паперів; зміни рівня відсоткових ставок на грошовому ринку позичкових капіталів і курсу 
валют; рівня оподаткування прибутку і приросту капіталу для різних видів цінних паперів; 
величини трансакційних витрат, пов'язаних з процедурою купівлі-продажу цінних паперів; 
частоти і часу надходження процентних ставок; рівня інфляції, попиту і пропозиції на цінні 
папери. 
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Стабільний економічний розвиток будь-якої країни залежить від успішного 

функціонування підприємств промислового комплексу. Для України, як морської держави, 
суднобудівна промисловість має всі необхідні передумови для сприяння розвитку економіки 
нашої країни. По-перше, ще з радянських часів Україна зберегла потужну суднобудівну базу, 
підприємства якої вносять значні грошові кошти до Державного бюджету країни. По-друге, 
суднобудівна промисловість є комплексною і сприяє розвитку таких галузей, як транспорт, 
чорна та кольорова металургія, енергопостачання тощо. По-третє, Україна знаходиться 
усередині переміщення світових центрів суднобудування на Схід, що дозволяє вітчизняним 
суднобудівним компаніям зайняти вигідні позиції у світовому просторі. Також суднобудівна 
промисловість є трудомісткою, вимагає значної кількості робітників, що сприяє забезпеченню 
зайнятості населення. Таким чином, суднобудівна промисловість виконує важливі соціально-
економічні функції для різних галузей національної економіки та потребує розробки і 
впровадження заходів щодо її розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій щодо вирішення проблем суднобудівної 
промисловості України дозволив виділити таких вітчизняних науковців як, Буркинський Б.В., 
Котлубай О.М., Пархоменко І.М., Пісьменна К.С., Ротанов Г.Н. [1-4]. Ці вчені внесли ваговий 
вклад у вирішення питань та задач щодо розвитку суднобудівної промисловості. Проте, існує 
низка проблем, які пов’язані з особливостями державного регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання суднобудівної промисловості та забезпечення розвитку цього промислового 
комплексу. Ці проблеми на сьогодні є ключовими для суднобудівної промисловості та 
потребують подальшого вивчення та розв’язання. Нажаль, сьогодні в Україні відсутня 
«морська державна політика», яка б ураховувала національні інтереси у світовому океанському 
просторі, потенціал та принципи морської політики, а також ключову роль суднобудування у 
розвитку «морської промисловості». Також важливо відзначити, що відсутні програма розвитку 
суднобудівної промисловості та чітко сформульована інноваційна політика держави, яка 
забезпечувала використання новітніх технологій у галузі суднобудування та судноремонту. В 
сучасних умовах господарювання відсутні кредитні пільги для підприємств суднобудівної 
промисловості, що в кінцевому рахунку приводить до збільшення собівартості виробництва 
суден, знижується рівень їх конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Особливої актуальності набуває проблема оновлення та модернізації відповідно до 
сучасних науково-технічних розробок існуючого флоту та основних фондів суднобудівної 
промисловості, що вимагає застосування цілісної системи господарсько-правових засобів з 
боку держави. 

Таким чином, суднобудівна промисловість не може ефективно функціонувати без 
державної підтримки. З метою визначення об’єктів підтримки з боку держави доцільно 
розглянуто внутрішню структуру суднобудівної промисловості. За видами виробництв вона 
поділяється на: суднобудування, судноремонт, суднове машинобудування та морське 
приладобудування. В свою чергу суднобудування, як провідну галузь суднобудівної 
промисловості, залежно від продукції можна поділити на цивільне та військове [3]. Також 
важливо зазначити, судноремонт є однією з пріоритетних галузей національної економіки, 
тому що він розвивається більш швидкими темпами, ніж суднобудування та містить значний 
науково-виробничий потенціал. Такий поділ має значне практичне значення, тому що кожен з 
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цих видів суднобудування володіє певною технологічною специфікою, яку слід враховувати 
при формулюванні державної морської політики.  

Перспективи розвитку суднобудівної промисловості в Україні безпосередньо залежать 
від підтримки з боку держави. Так, у зарубіжній практиці державна фінансова допомога 
суднобудівникам дуже істотна. Серед основних стимулюючих заходів за кордоном поширені 
такі, як дотації суднобудівним компаніям, пільгове ліцензування та оподаткування доходів 
суднобудівників, державні замовлення суднобудівникам [2]. З початку 2011 року в Україні 
також впроваджено ряд заходів щодо підтримки суднобудівної промисловості, а саме: 

− створення пільгового режиму з оподаткування операцій імпорту підприємствами 
вітчизняної суднобудівної галузі обладнання, оснащення і комплектуючих, які не 
виробляються на території України, та використання їх у рамках основної виробничої 
діяльності; 

− до 1 січня 2016 року підприємства суднобудівної галузі звільняються від плати 
податку на землю; 

− формування державного замовлення на споруду військових судів в рамках програми 
«Український корвет»; 

− зменшення процентної ставки за кредитами для суднобудівних підприємств; 
− створення сприятливого режиму з відшкодування податку на додану вартість та ін. 
Водночас зазначених заходів явно недостатньо для активного зростання внутрішніх 

замовлень. Сьогодні близько 40% замовлень суднобудівники виконують для потреб 
внутрішнього замовника. Комерційний флот і військовий флот України перебувають у 
задовільному стані (по більшості судів рівень зносу перевищує 80%, а їх можливості щодо 
здійснення тривалих морських рейдів вкрай обмежені) [2]. Важливо відзначити, що у продукції 
суднобудівної промисловості зацікавлені такі галузі, як агропромисловий комплекс, транспорт 
та риболовна промисловість.  

Тому виникає необхідність у стимулюванні попиту на судна в цих галузях. 
Згідно до Закону України «Про заходи державної підтримки суднобудівної 

промисловості в України» суднобудівна галузь на законодавчому рівні було визнано 
пріоритетною, а деякі галузі – стратегічними [5]. Але в умовах призупинення дії цього Закону, 
що викликано фіскальними інтересами держави, втрачається позитивний досвід стимулювання 
розвитку галузі. Такий стан законодавчого регулювання суднобудівної промисловості є 
негативним прикладом державної галузевої політики та потребує кардинальних змін.  

Таким чином, суднобудівна промисловість України потребує: 
1. Повернення пільг та гарантій, що існували раніше, у радянські часи. 
2. Особливої уваги та фінансової підтримки доцільно забезпечити судноремонт. 
3. Впровадження нових науково-технічних та організаційних методів, за допомогою яких 

підвищувалася б ефективність функціонування суднобудівної промисловості.  
4. Модернізації існуючого флоту та основних фондів суднобудівної промисловості. 
Розвиток суднобудівної промисловості в Україні дозволить залучити гравців світових 

ринків до море господарського комплексу нашої країни та підвищити її конкурентоздатність. 
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Научно-технологический потенциал – совокупность кадровых, материальных, 

финансовых и информационных ресурсов, которыми располагает национальная сфера «наука-
техника», а также организационных и управленческих структур, обеспечивающих 
функционирование этой сферы. 

Основные составляющие научно-технологического потенциала: кадровая, 
информационная, материально-технологическая база, организационно-управленческая 
структура. 

Научно-технологический комплекс Украины по своему объему и потенциалу был и 
остается одним из крупнейших в Европе и вторым, после России, среди стран СНГ. 

Кадровая составляющая является опорой научно-технологического потенциала Украины. 
Так по уровню образованности населения Украина на 15-м месте в мире (Россия - на 20-м). 

По количеству ВУЗов Украина занимает ведущее место в Европе. Однако всего лишь 
40% из них ведут научные исследования. При таком количестве учебных заведений достаточно 
сложно обеспечить как качество высшего образования, так и связь науки с производством. 

Важнейшим фактором развития научно-технологического потенциала является 
обеспечение расширенного воспроизводства научных кадров. После получения независимости 
в Украине началось стремительное развитие сети аспирантур и докторантур, что привело к 
увеличению выпускаемых аспирантов и докторантов. Однако количественный рост числа 
аспирантов не сопровождался повышением эффективности деятельности аспирантур и 
качественным развитием научно-технологического потенциала. Число аспирантов, 
защитивших диссертации, в процентах к выпуску колебался от 16 до 18%.  

Второй составляющей научно-технологического потенциала является ресурсная 
(материально-технологическая база). Главным источником финансирования расходов на 
образование являются государственный и местные бюджеты. В условиях хронического 
дефицита бюджетных средств, ресурсное обеспечение научных исследований является 
критическим. 

Сложившуюся ситуацию можно назвать «заколдованным кругом»: без финансирования 
нет науки, без развития науки невозможна инновационная стратегия роста экономики. 
Финансовое обеспечение научных исследований в Украине в 2-3 раза ниже, чем в странах 
Европы. Удельный вес ассигнований на науку в ВВП составляет 1,16 %. Финансирование в 
нынешних объемах не может обеспечить переход Украины на инновационную модель развития 
экономики. Чтобы изменить положение, необходимо довести этот показатель до уровня не 
ниже 1,7 %. 

Третьей составляющей научно-технологического потенциала является организационно-
управленческая структура. Здесь следует отметить колоссальный разрыв научной деятельности 
и хозяйственной практики. Удельный вес инновационной продукции составляет всего 6,7 %, 
удельный вес предприятий, которые внедрили инновации - всего 11,5 % (при этом вес 
лжеинноваций очень велик). Используется и внедряется на практике лишь небольшая часть 
существующих изобретений. Зачастую государство предпочитает закупать зарубежные 
технологии и оборудование, игнорируя разработки, сделанные на средства Государства. Хотя в 
Украине достаточно своих изобретений. 

Результаты проведенного анализа показывают, что, несмотря на определенные 
положительные результаты, есть острая необходимость в срочных радикальных мерах по 
стимулированию научно-технологической и инновационной деятельности в стране. 
Приоритетными направлениями научно-технологической деятельности в ближайшие годы 
должны быть: 
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1) значительное увеличение объёмов расходов на науку и образование до тех параметров, 
которые отвечают потребностям современной высокотехнологической социальной рыночной 
экономики; 

2) рациональное использование научного потенциала, создание современных условий для 
ведения эффективной научной деятельности; 

3) уменьшение разрыва между научными разработками и внедрением их в производство 
путём создания крупных наукоёмких производственных процессов, технопарков; 

4) создание и реализация единой инновационной политики государства, обеспечение 
взаимодействия и сотрудничества в вопросах инновационного развития между властью, 
образованием и наукой; 

5) привлечение к научной деятельности молодых специалистов и студентов; 
6) стимулирование предприятий  к инновационной деятельности. 
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Поняття «системний підхід» широко використовувалося в перші роки становлення теорії 
систем і в даний час є одним з основоположних. Сам термін «теорія систем» був введений в 30-
ті рр. австрійським біологом-теоретиком і філософом Людвігом фон Берталанфі (1901-1972), 
якого вважають основоположником даного напрямку. Перша доповідь про нову концепцію 
була зроблена Л. фон Берталанфі на філософському семінарі з використанням вихідних понять 
термінологічного апарату філософії. Основним поняттям, введеним Л. фон Берталанфі, було 
поняття відкритої системи. У 1940-50 рр. Л. фон Берталанфі, узагальнивши ідеї, що містяться в 
теорії відкритих систем, висунув програму побудови загальної теорії систем, що є загальною 
теорією організації [1 , с. 81]. 

Необхідно відзначити, що ще до Л. фон Берталанфі на початку XX ст. істотний внесок у 
становлення системних уявлень вніс політичний діяч, лікар, філософ, економіст, член РСДРП в 
1896-1909 рр., більшовик, член ЦК з 1905р. Олександр Олександрович Богданов 
(Малиновський) (1873-1928). Ним була висунута ідея створення науки про загальні принципи 
організації - тектології, що охопили деякі положення кібернетики («Загальна організаційна 
наука», т. 1-2, 1913-1917). Однак в силу історичних причин запропонована А.А. Богдановим 
організаційна наука - тектологія не знайшла практичного застосування і поширення [1 , с. 88-
89]. 

Спочатку термін «системний підхід» використовувався у двох сенсах: 1) у значенні 
методологічного спрямування філософії; 2) в прикладному аспекті як синонім поняття 
«комплексний підхід». В даний час термін «системний підхід» використовується в основному 
значенні методологічного спрямування філософії. Системний підхід являє собою конкретно-
науковий метод діалектико-матеріалістичної методології, яка має загальнонаукове значення. 
Системний підхід як загальнометодичний принцип використовується в різних галузях науки і 
сферах діяльності людей [2]. 

Відповідно до сучасних уявлень, системний підхід - підхід до дослідження об'єкта 
(проблеми, явища, процесу) як до системи, в якій виділені елементи, внутрішні і зовнішні 
зв'язки, найбільш істотним чином впливають на досліджувані результати його функціонування. 
При цьому цілі кожного з елементів визначені виходячи із загального призначення об'єкта. 

Основу системного підходу становить діалектичний метод, який передбачає: 
− аналіз об'єктивного світу як цілого, в якому всі явища і процеси взаємозалежні і 

взаємообумовлені; 
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− розуміння того факту, що як об'єктивний світ, так і всі його складові знаходяться в 
безперервному і закономірному русі і зміні (оновленні, прогресивному розвитку або 
деградації); 

− неминучість внутрішніх протиріч як джерела змін. 
В силу високої спільності системний підхід ґрунтується на таких принципах діалектики, 

як: взаємозв'язок і розвиток, залежність (зв'язаність) і незалежність (автономність), якісна 
відмінність частини і цілого. 

Сутність системного підходу полягає в наступному: 
− будь-яка система розглядається як складовий елемент (частина) системи більш 

високого і складного порядку; 
− елементи (частини), що складають систему, в свою чергу, розчленовуються на 

елементи більш простого і низького порядку; 
− цілісність системи не є проста сукупність її структурних елементів (частин). 

Основними завданнями системного підходу є: 
− розробка концептуальних (змістовних і формальних) засобів представлення об'єктів, 

що підлягають дослідженню, як систем; 
− побудова узагальнених моделей систем і моделей різних класів і властивостей 

систем, включаючи моделі динаміки систем, їх цілеспрямованої поведінки і 
розвитку, ієрархічної будови, процесів управління та ін.; 

− дослідження методологічних підстав різних теорій систем. 
Результативність застосування системного підходу в економічній діяльності досягається 

за рахунок використання таких принципів [5]: 
− повноти: всебічного розгляду досліджуваного об'єкта (явища, процесу) та обліку 

діючих факторів; 
− взаємозв'язку і розвитку: можливості розгляду систем і факторів, що впливають у 

взаємозв'язку і розвитку; 
− - пропорційності: можливості встановлення взаємних пропорцій систем та їх 

елементів і виділення головних (пріоритетних) компонентів; 
− типізації: широкого застосування аналогії і гомології і виявлення спільних рис у 

структурі, функціях, методах опису та моделях об'єктів. 
Практична реалізація системного підходу визначає необхідність виконання наступної 

послідовності дій [3]: 
− формулювання завдання дослідження; 
− виявлення об'єкта дослідження як системи з навколишнього середовища; 
− встановлення внутрішньої структури системи і виявлення зовнішніх зв'язків; 
− визначення (або постановка) цілей перед елементами системи виходячи з 

проявленого (або очікуваного) результату всієї системи в цілому; 
− розробка моделі системи та проведення досліджень. 

Сучасний розвиток системного підходу проходить в трьох напрямках [4]:  
− системології як теорії систем;  
− системотехніки як практики;  
− системного аналізу як методології. 

Представляючи собою загальнометодичний принцип дослідження, системний підхід не 
має фіксованої предметної області. Отже, він орієнтований, перш за все, на формування 
напряму та стилю наукового мислення при проведенні досліджень будь-якого об'єкта, явища 
або процесу. 
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Ринок легкових автомобілів показав вражаючі результати в 2013 р. Світовий ринок 
збільшився на 4,2% та вперше перевищив 80-мільйонну позначку, його обсяг досяг 82,8 млн 
одиниць. Лідером світового ринку вже другий рік поспіль стає Toyota з долею ринку 12%, чиї 
обсяги продажів досягають практично 10 млн одиниць.  GM та VW Group на крок позаду з 
обсягами  9,7 млн од.  

Китайський ринок став лідером за обсягами і за темпами розвитку. Обсяг продажів склав 
майже 22 млн од. Китай став першим ринком, що перевищив рубіж 20 млн автомобілів. За 
прогнозами експертів, китайські автомобілі являють собою істотну загрозу для інших гравців 
ринку, претендуючи на світову першість. І все ж, найбільш продаваною моделлю в Китаї за 
результатами року є Wuling Hong Guang - продукт американсько- китайського виробництва, а 
найбільш популярними брендами - німецькі, японські і корейські автомобілі. Порівняти за 
темпами розвитку з Китаєм можна хіба що Аргентину, де найбільш продаваною моделлю є 
Chevrolet Classic. Обидві країни показали зростання ринку 14 % по відношенню до 2012р. Інші 
країни БРІК не поступаються в обсягах продажів, але мають негативну динаміку. Бразилія, 
Росія та Індія зазнали спад автомобільного ринку від 2 до 7%. За структурою попиту в Бразилії 
лідиром є VW Gol, відомий нам як Golf, в Росії - Lada Granta, в Індії - Maruti Alto виробництва 
Suzuki.  

Північна Америка вже кілька років поспіль знаходиться в окупації японських брендів. У 
Канаді лідером продажів стала Honda Civic, а в США - Toyota Camry. Американські дослідники 
занепокоєні: що такого є в японських автомобілях, чого немає в американських. Але 
кореляційний аналіз технічних характеристик показав, що вони не суттєво відрізняються, тому 
залишається припускати, що причина - це вміло побудована маркетингова комунікаційна 
політика. Різні моделі Toyota лідирують і на інших великих ринках, а саме Toyota Corolla - в 
Австралії, Toyota Hilux - в країнах Південної Африки, Toyota Aqua - безпосередньо в Японії, 
Toyota Avanza - в Індонезії. Можна відзначити , що сильною рисою Тойота є вміння підбирати 
індивідуальний модельний ряд для різних країн з урахуванням їх потреб - чи то мінівен, пікап, 
спорткар або седан. Європейський ринок, як один з найбільш розвинених, переживає спади 
впродовж п'яти останніх років. У 2013 р. спад досяг 2 %, практично всі бренди впали в 
продажах. Лідером як у розрізі брендів, так і моделей є VW з моделлю Golf. У десятці 
найбільш популярних брендів в основному європейські: німецькі, французькі, італійські, а от 
позитивну динаміку показали тільки корейські бренди, а також Mercedes та Audi. 

Перейдемо до українського ринку. За даними Укравтопрому, ринок зменшився в обсягах 
на 10 %, що також викликано протекціоністськими заходами держави, вжитими в квітні і 
вересні. Не зважаючи на спробу захистити національного виробника шляхом податків на 
імпортні автомобілі та утилізаційні збори, виробництво легкових автомобілів в Україні впало 
на 34,3 %. Причиною спаду виробництва послужив спад попиту, адже прийняті закони ввели 
ринок в шоковий стан, порушили структуру та періодичність попиту на автомобілі та товари 
суміжних галузей, спричинили ряд скорочень робочих місць і заробітних плат. Найбільш 
продаваним брендом залишився Hyundai, а найбільш популярною моделлю - ZAZ Sens . У 
трійку лідерів увійшов Geely, показавши зростання 35 % порівняно з 2012 р., в основному за 
рахунок низької ціни. Більшість брендів втратили колишні обсяги продажів, за винятком 
Luxury автомобілів, а також брендів Ssang Yong, Citroen.  

Виникає питання: «Чому попри суттєву державну підтримку та перевагу в ціні 
український автомобільний бренд не користується великою популярністю серед споживачів?» 
За результатами 2013 р. автомобілі ZAZ посідають лише друге місце за обсягами продажів 
(17709 од.), в той час як Hyundai – перше з результатом 18001 од. Звичайно, однією з причин є 
низька комунікаційна присутність ZAZ. Автомобільні корпорації, імпортери витрачають 
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достатньо серйозні бюджети на просування своїх брендів, що складають по скромним оцінкам 
від 200 до 500 тис. грн. на місяць. УкрАвто, що представляють ЗАЗ на ринку, активізували 
свою комунікаційну політику бренду ZAZ лише під кінець 2013 модельного року, тобто в сезон 
автомобільних продажів, в той час як Hyundai можуть похизуватися постійною присутністю в 
медіа та різностороннім охопленням цільових аудиторій.  

Іншою причиною неналежної популярності вітчизняних авто є тяга споживчих уподобань 
до «зарубіжних» брендів. Наприклад, автомобілі Hyundai користуються іміджем імпортних, 
хоча найпопулярніші моделі проходять збірку в Україні на виробничих потужностях 
корпорації «Богдан». Не лише в Україні споживачі мають схильність обирати імпортні товари. 
Наприклад, американські та корейські автомобілі є популярними в Європі, не зважаючи на 
гостру конкурентну боротьбу з боку німецьких, французьких та італійських авто. В США 
навпаки національні виробники потерпають від конкуренції з японськими автомобілями.    

Однією з вагомих причин, за якою бренд ZAZ не став лідером в Україні є вузький 
модельний ряд. Дослідники різних країн дотримуються думки, що широкий товарний 
асортимент сприяє підвищенню конкурентоспроможності. Транснаціональні корпорації 
завойовують міжнародні ринки шляхом охоплення усіх сегментів ринку. Як занадто вузько-
спеціалізований виробник автомобілів ЗАЗ просто потребує розширення модельного ряду. На 
даний момент в товарному портфелі Запорізького автомобільного заводу всього 4 моделі: 
Forza, Vida, Sens, Lanos. Кожна з цих моделей належить до сегменту B (клас B-high), всі інші 
сегменти залишаються незадіяними. Сегмент В має найбільшу ємність на українському 
автомобільному ринку – 42,6%, далі йде сегмент автомобілів С-класу – 36,4%, D-сегмент 
складає 9,58% ринку, Е-клас – 7,82%, А – 2,4%, F-1,2%. Звичайно, робота в найбільшому 
сегменті забезпечує мінімальний рівень ризиків. Проте, в інших сегментах конкуренція є 
порівняно незначною, тому національний автовиробник може стати лідером не лише за 
рахунок низької ціни. Доцільно освоювати в першу чергу С-сегмент, що є другим за розміром 
на ринку.  

Питання про розробку дійсно української моделі автомобіля постає вже досить давно. Це 
продиктовано тим, що Україна вже декілька років не випускає автомобілів суто українського 
походження. Автомобілі, що виробляються на наших заводах, спроектовані корейськими 
спеціалістами.  За деякими підрахунками вартість розробки та впровадження у виробництво 
нової моделі автомобіля коштуватиме від 2 до 4 млрд дол. Такі значні інвестиції потребують 
економічного обґрунтування, тому необхідно дослідити основних гравців С-сегменту та 
оцінити доцільність створення саме С-автомобіля.  

Аналіз С-сегменту показує, що найбільшим попитом користуються автомобілі С SUV 
(Sport Utility Vehicle) – 39,6% сегменту. Серед, так званих, кросоверів (джипів, позадорожників  
найпопулярнішими є Kia Sportage (3282 од. або 4,01% С-сегменту), Nissan Qashqai (3202 од. – 
4%) та Renault Duster (2018 од. – 2,5%). Проте лідерами С-сегменту є Geely Еmgrand 7 (4192 од. 
– 5,3%) та Skoda Octavia (3432 од. – 4,3%). Отримуємо два варіанти виходу в С-сегмент: 
кросове або просторий седан.  

Розглянемо найбільш куповані моделі в розрізі областей. Більш дорогі автомобілі 
купують в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Київській областях, а також 
у районі Карпат і Закрпатской області. Виходячи з цього, компанії можуть диференціювати 
свій товарний портфель і його просування в тому чи іншому регіоні. 

Хочеться також відзначити, що за результатами конкурсу «Автомобіль року 2013», 
лідером споживчих симпатій став Skoda Octavia. 60 тис. респондентів обирали кращі 
автомобілі в різних категоріях, але практично ні один лідер опитування не збігся з лідером 
продажів тієї або іншої категорії автомобілів. Як правило, українці купують дешевші 
автомобілі, хоча перевагу віддають більш дорогим моделям.  

Отже, можна назвати спільні та відмінні тенденції автомобільного ринку України і світу: 
1. Зростаюча популярність корейських і китайських автомобілів, як і на світовому ринку. 
2. Лідерство імпортних брендів, як і в більшості країн світу. 
3. Спад продажів, на відміну від інших світових ринків. 
4. Низька ціна, як вирішальний фактор покупки, чого не можна сказати про світовІ 

ринки. 
5. Зростаючий попит на кросовери та мінівени, як і в інших країнах, що розвиваються. 
 



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

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 43

Майбутня перспектива українського автомобілебудування повинна бути пов’язана з 
розробкою своїх українських автомобілів, протиставлення їх китайським і корейським маркам, 
поліпшення іміджу національного виробника, припинення державного втручання в природні 
процеси ринку. Найкращим початком стане досягнення виробництва більш повного циклу 
навіть зарубіжних моделей, після чого ми матимемо можливість почати виробництво 
українських моделей автомобілів. Потенціал ринку України значний, тому слід задовольнити 
неохоплений ринок, поки це не зробили імпортні автомобілі.  
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У якості загальних особливостей розвитку промислових підприємств, сьогодні, 
необхідно відмітити такі: а) глобалізація економічних зв’язків; б) формування електронного 
світового ринку; в) посилення ролі групи споживачів; г) залежність конкурентоспроможності 
підприємств від доступу до матеріальних ресурсів; д) посилення ролі якості промислової 
продукції як чинника конкурентоспроможності; е) зростання самоорганізації підприємства як 
форми адаптації до змінюваних умов ринку; ж) підвищення значення використання 
інструменту реінжинірингу на промисловому підприємстві. При чому останнє, як стверджує І. 
Мазур та В. Шапіро [1, с. 314] має відбуватися по формулі: 

 

 
 
Таким чином, у ХХІ ст. на перший план економічних перетворень виходить 

мікроекономіка з її двома основними інструментами – ефективним управлінням та законодавчо 
підтримуваним інноваційним підприємництвом. 

Отже, реформування промислового підприємства відбувається під впливом зміни попиту 
на його продукцію (послуги), методів їх виробництва та обслуговування. Підприємства 
стикаються з необхідністю значної зміни своєї структури та функцій. На нашу думку, це має 
відбуватися в наступній послідовності:  

− реорганізація – представлена у формі злиття та придбання, поділу та виділення, 
перетворення; 

− реінжиніринг – процес перебудови, перепроектування; провадження організаційно-
технологічних та структурних змін виробничих та обслуговуючих їх систем з метою 
значного поліпшення показників діяльності промислового виробництва [2]. 

Схема життєвого циклу проекту реформування промислового підприємства у змінюваних 
ринкових умовах представлена в табл.1. Особливістю запропонованої схеми є: обов’язкове 
узгодження таких важливих організаційних заходів як реорганізація (можлива), 
реструктуризація та реінжиніринг виробничих процесів промислового підприємства при 
використанні інструментів науково обґрунтованих передпланових досліджень. Тобто, даний 
проект реформування (реструктуризації та реінжинірингу виробничих процесів) необхідно 
здійснювати з переходом на нову інноваційну продукцію і, в кінцевому підсумку, має бути 
постійним [3]. 

Проекти реінжинірингу виробничих процесів у вітчизняній практиці сприймаються, в 
основному, як заходи, викликані новітніми проблемами промислового виробництва, з якими 
воно стискалося в процесі розвитку інформаційних технологій. Зміни в управлінні 
промисловим підприємством почали відбуватися набагато швидше, ніж в технології 

Реінжиніринг  = Орієнтація 
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виробництва, що було характерно для попередніх етапів індустріальної фази розвитку. Пошук 
оптимальної моделі поєднання процесного та структурного управління змінився розумінням 
того, що в сучасному виробництві нормальним станом стає безперервна перебудова систем 
управління з метою уникнення небажаного розриву в інноваційному розвитку виробничої 
діяльності і структурно-організаційних частин підприємства. Основним завданням таких 
перетворень є забезпечення узгодженого розвитку та динамічного стану всіх складових 
діяльності підприємства. Це призвело до переносу уваги від функціонального управління до 
управління процесами [3].  

Сучасна концепція розвитку виробництва бере свій початок у 1990 роках та базується на 
системі бізнес-процес реінжинірингу (Business process reengineering). Базовим для цієї системи 
поняттям є «бізнес-процес» - безліч внутрішніх видів діяльності підприємства, які починаються 
з одного та більше входів та закінчуються утворенням продукції, яка необхідна клієнту [3]. 
Нами використовується більш звичний для вітчизняної практики термін «виробничий процес».  

 
Таблиця 1 

Життєвий цикл проекту реформування промислового підприємства (розроблено на 
підставі[1]) 

 
Початкова фаза Постановка цілей, задач, рамкових стратегій, узагальнення досвіду реформування. 

Комплексна діагностика підприємства (виробничо-господарська, фінансово-
економічна, організаційна). 
Розробка концепції (структури та функції, групування виробничих процесів, 
сегментація ринку, ситуаційний аналіз). 
Варіанти реорганізації підприємства. 

Підготовча фаза Передпланові дослідження (аналіз ринку, моделювання, оптимізація оцінки 
інноваційного потенціалу, виділення ключових проблем, оцінка джерел ресурсів). 
Розробка програми реструктуризації (техніко-економічне обґрунтування, технічні 
завдання на нову інноваційну продукцію, бізнес-планування, організаційне 
проектування, бюджетування).  

Експлуатаційн 
фаза 

Організація реалізації (структуризація, планування та фінансування проекту; 
підготовка персоналу; реінжиніринг виробничих процесів; перебудова системи 
управління; впровадження інформаційної системи). 
Управління реалізацією (контроль, моніторинг, регулювання, розв’язання 
конфліктів, кваліфікація персоналу, оцінка проміжних результатів). 

Завершальна 
фаза 

Аналіз досягнутих результатів (визначення фактичних значень виробничих процесів 
і підприємства в цілому, використаних ресурсів, аналіз інноваційності випущеної 
продукції). 
Аналіз результатів реформування (аналіз протиріч; підсумкове техніко-економічне 
обґрунтування; необхідність нового проекту реформування; реорганізація, 
реструктуризація, реінжиніринг, варіанти оновлення продукції). 

 
До основних переваг переходу від функціональної схеми організації управління 

підприємством до процесної форми належать такі. 
1. У витратах функціонування сучасного виробництва різко виросла частка непрямих 

витрат. В цих умовах для ефективного управління виробництвом крім визначення прямих та 
змінних витрат, необхідно враховувати фактичні непрямі витрати, пов’язані з випуском 
конкретної продукції. Задовільно розв’язати таку задачу, коли в рамках функціонального 
управління підприємством кожний його підрозділ виконує спеціалізовані операції, а не видає 
інтегральний результат, не представляється можливим. 

2. При переході від функціональної схеми організації управління підприємством до 
процесної форми мають створюватися сучасні інформаційні системи (наприклад, – CALS – 
Continuous Acquisition and Life Cycle Support – безперервна інформаційна підтримка життєвого 
циклу виробу), які спроможні розв’язувати виробничі завдання без розподілу їх на більш 
прості, відслідковувати та аналізувати більшість внутрішніх та зовнішніх взаємодій. 

Володіючи такими перевагами, підприємства здатні визначити, яка продукція є більш 
рентабельною в довгостроковому періоді, а яка – є рентабельною на даний момент. Тобто, упор 
зробити на довгострокову перспективу, а продукцію, рентабельність якої знижується, 
поступово виводити із виробництва або раціоналізувати. 
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Сьогодні, говорячи про раціоналізацію виробничої діяльності, необхідно її організувати в 
часі та просторі з чіткою структурою дій, необхідних для виготовлення кінцевої продукції 
(послуг). В основі структуризації виробничої діяльності лежить технологія. Структуризація 
виробничих завдань дозволяє установити елементарну базисну одиницю – технологічну 
операцію. Вона визначає, які ресурси необхідно використати та яким чином. Злиття 
елементарних технологічних операцій дозволяє розділити процеси на технологічні та 
виробничі. Технологічний процес представляє собою суму певних технологічних операцій про 
перетворення ресурсів, а виробничий процес є злиття різних технологічних процесів в єдине 
ціле, що дає можливість здійснити повний технологічний цикл. 

Розгляд промислового підприємства з точки зору ступенів управління приводить до 
висновку, що виробничі процеси не є самостійними елементами виробничої ієрархії, в основі 
якої лежить необхідність управління матеріальними та трудовими ресурсами. Виробничі 
процеси розв’язують, в першу чергу, завдання ефективного злиття відповідальності персоналу 
за результати загальної діяльності. 

В межах загального поєднання процесного та структурного підходів до управління 
промисловим підприємством необхідно виділити наступні методики та методології, направлені 
на поліпшення виробничих процесів: управління якістю – TQM (Total Quality Management), 
поліпшення процесів – CPI (Continuous Process Improvement), удосконалення бізнес-процесів – 
BPI (Business Process Improvement), реінжиніринг бізнес-процесів.  

Проведений аналіз у сфері термінології та змісту реінжинірингу виробничих процесів 
дозволяє запропонувати принципову схему удосконалення системи управління виробничими 
процесами промислового підприємства (рис. 1). 

У результаті реалізації запропонованого алгоритму промислове підприємство досягає 
наступного стану: 

а) розробляється образ майбутнього підприємства; 
б) уточнюються параметри існуючого виробництва; 
в) розробляються новітні продукція та процеси; 
г) перераховуються етапи, які виконуються із сумісництвом та повтором, продовжуються 

далі; 
д) використовуються новітні інформаційні технології для досягнення цілей інноваційного 

розвитку. 
Опис існуючих підходів до управління розвитком виробничих процесів є досить 

багатоаспектним та слугує відображенням багатогранності самого процесу управління 
розвитком. Так, вирішення завдань управління розвитком має здійснюватися на принципах 
побудови та використання інформаційної структури управління (ІСУ). Такий підхід 
ґрунтується на тому, що інформаційна мережа ніби накладається на організаційну структуру 
управління і тим самим регламентує інформаційні взаємозв’язки у вертикальному 
(ієрархічному) та горизонтальному напрямах як між різними рівнями організаційної структури, 
так і між усіма посадовими особами на кожному рівні. 

Актуальність цього підходу обумовлена цілим рядом чинників, головним із яких є 
швидке зростання інформаційних потоків у бізнесі. Принциповим моментом в організації 
функціонування ІСУ має бути забезпечення ієрархічності функціонування та розподілу 
інформаційних потоків.  

За такого підходу, вже внаслідок створення першої ланки організаційно-економічного 
механізму, здійснені дві інновації – матрична організаційна структура з фокус-групою та 
механізм постійного відновлення матричної організаційної структури при скороченні елементів 
базової, що відобразить інноваційний процес, що розширюється та триває декількома 
напрямами. 

Таким чином, підприємство, як перша ланка організаційно-економічного механізму 
управління виробничими процесами, з одного боку, створює передумови для активізації 
інноваційної діяльності, що виражаються в різних інноваційних процесах, які тривають 
різними напрямами, а з іншого – постійно коректує само себе, сприяючи поступовому 
перетворенню менш розвинених з ринкової точки зору організаційних структур у більш 
розвинені та адаптовані до ринкових умов. 



Робота секцій 

 

 46

 
Рис. 1. Принципова схема (механізм) управління реструктуризацією промислового 

підприємства та реінжинірингу його виробничих процесів 
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Беручи до уваги, що рішення щодо різних видів об'єктів інвестування і впливу на них 

суміжних сфер (виробництва, фінансування, збуту, закупівель і т.п.) обумовлені спільністю 
виробничих ресурсів і факторів виробництва, а також істотним впливом інвестиційних заходів 
на виробничу програму підприємства і хід її виконання, виникає проблема оптимальної 
синхронізації інвестиційної та виробничої діяльності підприємства та їх сумісного 
фінансування. 

У науковій літературі приділено багато уваги розробці моделей прийняття комплексних 
програмних рішень. Вони пов'язують воєдино з інвестиціями політику збуту, управління 
персоналом, виробництвом, оподаткуванням, розміщення виробничих потужностей, та 
спираються на різні методи.  

У монографії [1] автори Блех Ю. і Гетце У. множину методів синхронізації 
запропонували об'єднати в групи моделей, що дозволяють сформувати: 

а) оптимальну інвестиційну програму із заданою виробничою програмою і виробничим 
бюджетом. Детально ця модель розглянута в [2]; 

б) одночасно як інвестиційну, так і фінансову програми при заданій виробничій програмі 
для окремого інвестиційного об'єкта [3]; 

в) моделі синхронізації, в яких поряд з інвестиційною програмою враховується політика 
збуту, кадрова політика, розміщення виробничих потужностей; 

г) моделі, наближені до глобальної моделі підприємства. Авторами цієї моделі 
вважаються Розенберг O., Мейях Х. (див.[4]). 

В цілому перелічені моделі є оптимізаційними, в них в якості цільової функції 
виступають вартість капіталу, кінцева вартість майна або періодичні вилучення фінансових 
коштів. 

Проблема оптимальної синхронізації інвестиційної та виробничої діяльності 
підприємства та їх фінансування, як було зазначено раніше, пов'язана з використанням 
математичного апарату, який принципово відрізняється при опису вказаних видів діяльності. 
Відмінності в математичних апаратах, які використовуються для опису виробничої та 
інвестиційної діяльності, в свою чергу є перешкодою для їх сумісного рішення в межах єдиної 
моделі синхронізації виробничої та інвестиційної діяльності.  

Відомі спроби створення комплексних моделей лише частково вирішують ці проблеми. 
Так, класичним прикладом суміщення інвестиційних процесів і процесів виробництва є задача 
«про рюкзак» [5]. На підставі цієї моделі знаходиться оптимальна інвестиційна програма за 
наявності заздалегідь встановленого бюджету і розробленої виробничої програми. В цілому ця 
модель має вигляд задачі цілочислового програмування, рішення якої розглянуто в багатьох 
літературних джерелах (наприклад див. [1-5]).  

В цій моделі в якості альтернативних об'єктів розглядаються рівнозначні і неподільні 
інвестиційні об'єкти, а інвестиційна програма може визначатися тільки на початок планового 
періоду, тому значно звужуються можливості такої моделі. При прийнятті управляючих рішень 
можна тільки буде визначити, буде проект прийнятий, чи ні. При цьому немає можливості 
визначати параметри кожного інвестиційного проекту, що входить до інвестиційної програми, 
наприклад, момент початку реалізації кожного проекту, та їх масштаби. Це пов'язано з тим, що 
модель є укрупненої, в ній використовуються статичні узагальнені показники. Ці причини не 
дозволяють використовувати таку модель для комплексного динамічного опису підприємства. 

Інший підхід до вирішення задачі суміщення різних видів діяльності підприємства 
запропоновано Дж. Діном [6, С.318-319]. Запропонована ним модель відображає зв'язок між 
інвестуванням і фінансовими можливостями підприємства та кон'юнктурою ринку позикових 
коштів.  
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Аналізуючи цю модель, слід зауважити, що в даному випадку фінансування повинно 
надаватися тільки на інвестиційні цілі і тільки за рахунок надходжень від об'єктів 
фінансування, які буливикористовані. Інші ситуації не враховуються, що значно звужує 
модель. 

Не дозволяє використовувати моделі Діна для рішення поставленої задачі синхронізації 
виробничої та інвестиційної діяльності неможливість розглянути виробничу діяльність 
підприємства. Ще один істотний недолік - час планування складається тільки з одного періоду, 
тобто модель статична з усіма недоліками. 

Розширенням даної моделі є динамічна модель з кількома виробничими ступенями,  яка 
докладно описана в [1]. В якості цільової функції в моделі розглядається максимізація кінцевої 
вартості майна. У моделі передбачені обмеження: по ліквідності, по використанню виробничих 
потужностей, зі збуту.Перевагою моделі є те, що за рахунок введення виробничих та 
інвестиційних змінних і їх пов'язання з умовами завантаження виробничих потужностей 
відображаються зв'язки між інвестиційним та виробничим плануванням. Однак, слід зазначити, 
що розрахунок даних і знаходження оптимального рішення в цій моделі представляють деякі 
труднощі. 

Модель планування інвестиційної програми підприємства у взаємній ув’язці з 
вирішенням питань її фінансового забезпечення неодноразово модифікувалася різними 
авторами. Так в [6, С. 1002 – 1007] пропонується цільову функцію формувати як суму всіх 
платежів по інвестиційним проектам, проектам фінансування, капіталовкладенню і 
споживанню. Автор вважає, що таким чином цей цільовий показник буде характеризувати 
результат інвестування з урахуванням зміни грошового потоку в залежності від часу і від 
використовуваних джерел фінансування. У цій моделі враховується комплексне охоплення 
аспектів інвестування та фінансування при максимізації цієї цільової функції. Тому було 
запропоновано прийняти до уваги важливі додаткові умови, які характеризують рівень 
ліквідності інвестора. Крім того, автор пропонує сформулювати обмеження по кількості 
об'єктів фінансування та інвестиційних проектів і обмеження по неподільності ІП.  

Таким чином, аналіз існуючих методів спільного моделювання інвестиційноїта 
виробничої діяльності підприємства свідчить про застосування спрощених моделей системних 
рішень, до того ж у більшості своїй ці моделі є статичними. Такі моделі можна розглядати 
лише як концептуальні. 
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В умовах ринку і високої конкуренції особливо актуальними стають питання підвищення 

ефективності бізнесу і його управлінням. Менеджмент в компанії здійснюється сьогодні за 
допомогою сучасних корпоративних інформаційних систем (КІС), робота яких основана на 
процесному підході управління. Процесний підхід – це підхід, при якому управління 
підприємством орієнтовано на управління бізнес-процесами. Бізнес-процес  сукупність 
взаємопов'язаних заходів або завдань, спрямованих на створення певного продукту або послуги 
для споживачів.  

Для ефективної роботи КІС необхідно глибоке розуміння системи бізнес-процесів 
компанії та їх взаємодії. Організація бізнесу на основі бізнес-процесів полягає в новому погляді 
на організацію управління компанією, дозволяє значно підвищити гнучкість і ефективність 
управління.  

Необхідність застосування бізнес-процесного підходу всучасних компаніях обумовлена 
також великою кількістю операцій, складними зв’язками між ними, врезультаті чоговсе 
гострішевиникають проблемиузгодження між операціями. Розвиток сучасних 
інформаційнихтехнологій дозволяєв багатьох областях і, перш за все, вуправлінні, знизити 
негативний людський фактор та підвищити швидкість виконання однотипних операцій та 
аналізу економічної ситуації [2, 6]. Тому дослідження питань застосування сучасних 
інформаційних технологій в управлінні підприємством, основаних на процесному підході є 
актуальною задачею, що і обумовило вибір теми дослідження, його мету та завдання. 

В сучасних умовах ведення бізнесу бізнес-процеси відповідають природному ходу 
діяльності в компанії. Для побудови бізнес-процесів необхідно класифікувати діяльність 
компанії, ідентифікувати та виділити окремі бізнес-процеси. Визначення бізнес-процесів та їх 
усвідомлення дозволяє виконувати основні вимоги бізнесу та з нової точки зору поглянути на 
діяльність компанії в цілому: підвищити зростання доходів при скороченні витрат, 
продуктивності за рахунок перерозподілу ресурсів, здійснити візуалізацію ключових метрик 
бізнесу, своєчасно реагування на зміни умов (стандарти, конкуренцію, глобалізацію, період 
зміни процесів), підвищити задоволеність клієнтів, ефективно проводити облік і контроль, 
аналіз сукупності робіт і їх вплив на дохід компанії та ін. 

Сьогодні усі підприємства користуютьсярізноплановим програмним забезпеченням, в 
залежності від специфіки діяльності. Класифікувати його можна на такі групи [3]: 

Група 1 – комп’ютерні інформаційні системи (КІС). Найбільш актуальними, на сьогодні, 
є: 1) «1С: Підприємство»; і 2) корпоративні інформаційні системи (КІС) класу ERP (планування 
ресурсів підприємства). 

Група 2 – програмні продукти класу СУБД (об’єктно орієнтовані системи управління 
базами даних: MySQL, mSQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL, Access, Sybase та ін.  
Найбільш популярними, як у вітчизняній, так і у зарубіжній практиці страхування є продукти 
розробника Oracle – Oracle Insurance). 

Група 3 - програмні продукти для бізнес-процесів (businessprocessmanagement BPM). Як 
приклад, програмних продуктів цієї групи, можна віднести клієнт-орієнтовану стратегію – 
CRM (CustomerRelationshipManagement– управління взаєминами з клієнтами). 

Група 4 - програмне забезпечення класу DocFlow (системи маршрутизації документів) і 
WorkFlow (системи управління потоками робіт).  

Група 5 – моделювання і аналіз бізнес-процесів страхової компанії. Продукти цього 
класу основані на застосуванні сучасних технологій комп’ютерного моделювання. На 
українському ринку використовуються програмні продукти, засновані на інтеграції CASE-
технологій і імітаційного моделювання. Найбільш поширені: Arena – моделювання процесу 
виробництва, фізичних явищ та ін.; ARIS – мережеві технології; Vensim, iThink, Powersim, 
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AnyLogic – моделювання структури бізнес-процесів та здійснення реінжинірингу BPR 
(buissnessprocessreinginiring).  

Необхідність постановки питання розробки, моделювання та використання бізнес-
процесів пов’язана із розвитком високошвидкісних мережевих технологій та необхідністю 
управління «на відстані». Сучасні ІТ (InformationTechnology інформаційні технології) 
дозволяють проводити запуск окремих бізнес-процесів з телефонів, планшетів та записувати 
результати їх виконання в єдину базу даних підприємства. 

На ринку IT існує велика кількість програмного забезпечення для розробки бізнес-
процесів. Розроблені бізнес-процеси можуть виконуватись як самостійно для однієї функції 
бізнесу, так і бути частиною корпоративних інформаційних систем (КІС). BPM 
(BusinessProcessManagement) – концепція процесного управління організацією (управління 
бізнес-процесами) не замінює, а доповнює корпоративні системи класу ERP, CRM та ін.  

Найбільш поширеними методологіями моделювання бізнес-процесів є IDEF , ARIS і 
BPM. Перші дві з них орієнтовані насамперед на людину, тобто на створення моделей процесів 
без зв'язку з подальшим їх виконанням. Докладніший огляд даних методологій наведено в [5]. 
У BPM–системах існують комплексні заходи моделювання і управління бізнес-процесами. Як 
правило, паралельно із засобами моделювання, BPM-система також надає можливості 
симуляції, моніторингу, аналізу та середовищевиконання бізнес-процесів, при цьому надаючи 
користувачеві набір інтерфейсів для взаємодії з процесом, який в даний час виконується. 
Використання BPM передбачає необмежені удосконалення бізнес-процесів з використанням 
спеціальних систем, що дозволяють змінювати та удосконалювати процеси "на льоту", значно 
знижуючи вартість їх оптимізації [2].  

Для моделювання та опису бізнес-процесів BPM-системи використовують наступні мови 
і стандарти (нотації) [1, 5]: ·  

BPMN (BusinessProcessModelandNotation)  візуальна нотація моделювання бізнес-
процесів. Діаграми бізнес-процесів  основа BPMN. Вони будується приблизно на тих же 
принципах, що і традиційні блок-схеми [7]. У процесі виконання модельбізнес-процесу в 
нотації BPMN транслюється в опис процесу на BPEL, який потім завантажується в движок 
BPM-системи. Діаграми бізнес-процесів  основа BPMN, будується приблизно на тих же 
принципах, що і традиційні блок-схеми. 

BPEL (BusinessProcessExecutionLanguage )  XML-мова виконання бізнес-процесів. 
Описує бізнес-процес як пов'язану послідовність вебсервісів. 

XPDL (XML ProcessDefinitionLanguage)  формат обміну даними між BPM-системами. 
XPDL запропонований як стандарт для імпорту/експорту описів бізнес-процесів. 

Предметні областікожного з трьохстандартівприблизно схожі, ацілі і завданнякожного 
зних, граничнорізні:BPMN-графічнаінтерпретаціямоделі, XPDL-семантикаїї 
зберіганняіпроміжна ланкаміжіншими стандартами, аBPEL- це рівеньвисокорівневоїмови 
описувзаємодії процесів [1].  

Виходячи з призначенняBPM-систем і загальнихвимог доприкладногопрограмного 
забезпечення, можна сформулюватикритерії оцінкиBPM-рішень: 

− Простотавикористання, ступінь участіпрограмістів вавтоматизації процесу. 
− Підтримкастандартів (BPMN, XPDL, BPEL та ін.).   
− Ліцензія тавартість.   
− Інтеграція зіншимикорпоративнимидодатками. 
− Можливість динамічноїзміни бізнес-процесу. 

Системиуправління бізнес-процесами відносяться до класу програм 
BPMS(BusinessProcessManagementSystem набір технологічних засобів для моделювання, 
автоматизації, моніторингу, управління і оптимізації бізнес-процесів) або BPM-систем. 
Основна метаданихсистем –здійснювати програмну підтримку концепції процесного 
управління підприємством [5]. Основними перевагами використання BPM-систем в 
менеджменті компаній є: 

− ефективність використання, візуалізація і продуктивність; 
− узгодження бізнесу і ІТ, покращення процесів та швидка розробка; 
− оптимізація використання ресурсів; 
− швидка адаптація до зміни умов, відповідність вимогам.  
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На ринку ІТ-технологій існує великій вибір BPM-систем, найбільш застосовувані системи 
наведено у табл. 1 та проведено їх порівняльну характеристику в залежності від наведених 
критеріїв оцінки. 

 
Таблиця 1 

BPM-системи 
 

Показник 
 
 

Система 

Простота 
використання 

Підтримка 
стандартів 

Ліцензія і 
вартість 

Інтеграція 
зіншимикорпора
тивнимидодатка

ми 

Можливість 
динамічног

озміни 
бізнес-

процесу 

ELMA 
BPM 

Складний 
інтерфейс, 

реалізація 
скрипкових задач 

BPMN 

Платна, 
безплатна версія 
на п’ять робочих 

місць 

Можливість 
інтеграції з «1 С: 
Підприємство» 

Так 

Bizagi 
BPM 

Зручна і проста, 
реалізація 

скрипкових задач 
BPMN, XPDL Платна 

Широкі 
можливості 
інтеграції 

Так 

Bonita 
BPM 

Зручна і проста, 
реалізація 

скрипкових задач 
BPMN, XPDL 

Платна, існує 
opensource-

версія 

Широкі 
можливості 
інтеграції 

Ні 

Oracle 
BPM 

Зручна і проста, 
реалізація 

скрипкових задач 
BPMN, BPEL 

Платна, існують 
демо-версії 

Широкі 
можливості 
інтеграції 

Так 

BPwin 
Простий та зручний 

графічний 
інтерфейс 

IDEF0, IDEF3, 
DFD 

Платна, існують 
демо-версії 

Широкі 
можливості 
інтеграції 

Так 

 
BPM-системи володіють великою кількістю можливостей, однак усі функції систем 

можуть бути поділені на чотири групи відповідно зі стадіями життєвого циклу:проектування, 
виконання, контроль і моніторинг, оптимізація процесів. 

Проектування. У процесі проектування (моделювання) бізнес-процесів будується 
графічна модельбізнес-процесу, визначаютьсядані, з якимиздійснюється роботаврамкахбізнес-
процесу, івідбувається налаштуванняопераційбізнес-процесу. Проектування бізнес-процесів 
може здійснювати бізнес-аналітик без участі програміста. 

Виконання. Виконання бізнес-процесу здійснюється відповідно до йогографічної моделі- 
починаючизістартовоїподії, слідуючи поланцюжкупереходів, до кінцевогоподії.Прицьому 
автоматичноформуютьсяспискизавдань, які повинні виконуватиспівробітники. 
Користувачамзавданняпризначаютьсялише в тоймомент, коли хідвиконання бізнес-процесу 
дійшов довідповідногокроку. Кінцевийвиконавецьзавданьпобізнес-процесу бачитьтільки 
потрібнілишейомузавдання, завданняінших виконавціввід ньогоза 
замовчуваннямприховані.Прицьомукористувачі неповинні стежити заходомвиконання бізнес-
процесу – їхзавдання зводитьсядо вирішенняконкретних доручень, 
автоматичносформованихсистемою. 

Контроль і моніторинг. Длякожного запущеногона виконанняпроцесу 
створюєтьсякарткапримірникапроцесу. Карткапримірникапроцесуміститьвичерпну 
інформаціюпо бізнес-процесу: поточне значення параметрів, коментарі тазапитання 
користувачів, поточнівиконувані завдання, їхвиконавці тастатуси іт.д. 

Оптимізація процесів. Однією з ключових особливостейуправління бізнес-процесами є 
можливість швидко внести корективи в структуру процесуі миттєво перевірити 
ефективністьтакихзмін на практиці. 

Впровадження сучасних BPM-систем дає можливість виконувати основні вимоги бізнесу: 
швидке розгортання процесів, постановку рішень, адаптацію до постійних змінних умов, 
підвищення продуктивності за рахунок ефективного використання ресурсів, мінімізацію 
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проектних ризиків, покращення рівня обслуговування. Сучасний менеджмент в компаніях 
направлений на процесний підхід в управлінні, тому ринок BPM-систем, сьогодні, є достатньо 
затребуваним та потребує постійного вдосконалення. Існує потребавподальших 
дослідженняхвобластірозвитку BPM та корпоративних інформаційних систем. 
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Сьогодні українська економіка, на жаль, характеризується спадом виробництва та 

значними диспропорціями розвитку. Cкрутна економічна ситуація в господарстві країни, 
посилюється кризовим становищем машинобудівництва. Від стану, розвитку та 
функціонування машинобудівних підприємств, безпосередньо, залежить стан та загальний 
рівень економіки країни. Тому, є актуальною необхідність постійного контролю за станом і 
розвитком машинобудування, оновленням та заміною основних виробничих фондів, які є 
структурою виробничого потенціалу, та являються основою для розвитку машинобудівних 
підприємств, та промисловості в цілому.   

Аналізом розвитку та стану машинобудівної галузі займається велика кількість 
вітчизняних вчених: Я.В.Кудря, А.Золотарьов, Т.О.Жуковська, Р.М.Скриньковський, 
В.І.Захарченко, Н.О.Карачина, О.М.Хмелевський, І.О.Макаренко та інші. Також значний 
внесок у формування сучасного розуміння аналізу виробничого потенціалу зробили такі 
вітчизняні вчені: І.З.Должанський, О.С. Федонін, О.К.Дибикина, Є.А. Бельтюков та ін. 

Виробничий потенціал підприємства являє собою систему взаємопов’язаних елементів, 
які виконують різні функції у процесі забезпечення випуску продукції та досягнення інших 
цілей розвитку підприємства. А тому можна стверджувати, що йому притаманні всі риси, 
властиві будь-якій системі: цілісність, цілеспрямованість; складність; взаємозамінність, 
альтернативність його елементів; взаємозв’язок, взаємодія елементів виробничого потенціалу; 
самовідтворюваність; інноваційна сприйнятливість; гнучкість; соціально-економічні наслідки 
використання; історичні умови та особливості формування й використання; фізичне та 
моральне старіння. Основним елементом виробничого потенціалу є основні виробничі фонди 
(будівлі, споруди, трубопроводи, машини, устаткування тощо, виробнича інфраструктура 
підприємства) [1]. 

Машинобудування України об'єднує 11267 підприємств, з яких 146 - великих, 1834 - 
середніх та 9287 - малих з виробництва різноманітних машин і устаткування, приладів і 
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апаратури, тощо. У машинобудуванні зосереджено понад 15% вартості основних засобів і 
майже 6% оборотних активів вітчизняної промисловості та понад 22% кількості найманих 
працівників. Машинобудівні підприємства є одними з найбільш постраждалих від економічної 
кризи. Через зменшення зовнішнього попиту відбулося зниження експорту продукції 
машинобудування, зменшення обсягів виробництва та збільшення кількості готової продукції 
на складах, погіршення фінансових результатів. 

За останні 5 років кількість збиткових підприємств промисловості перевищує 30% від 
загальної кількості збиткових підприємств України. Рентабельність виробництва становить 
близько 5%. Державна стратегія в машинобудуванні розроблялася на тлі досить оптимістичних 
прогнозів експертів: вони обіцяють стійке зростання у найближчі три-чотири роки. [2] 

Утім, незалежні експерти схильні вважати, що це станеться не раніше 2014—2015 років. 
Аналіз статистичних даних розвитку машинобудування України показав присутність 

двох чітко виражених циклів. Так, період з 2007 року по 2009 роки – це фаза спаду, період з 
2009 року по 2010 рік – фаза різкого підйому, період з 2010 року по 2012 – спостерігається 
тенденція спаду.[3] 

Для того щоб вирішити ці складні проблеми необхідно знати величину потенціалу та 
його складових, навіть на тих підприємствах, які знаходяться в занепаді. В якості наявного 
прикладу можна навести Публічне акціонерне товариство «Одеський завод радіально-
свердлильних верстатів». 

Для визначення величини потенціалу було використано графоаналітичний метод (метод 
«Квадрату потенціалу»). 

У найзагальнішому вигляді графічна модель потенціалу, призначена для проведення 
діагностики можливостей підприємства, має форму сфери. Така форма репрезентує всі 
напрямки діяльності підприємства і тим самим розкриває діалектику його потенціалу. Але на 
практиці важко користуватися сферичною формою для оцінки потенціалу підприємства. 

Тому пропонуємо з метою аналізу спростити графічну модель до форми кола чи 
квадрата, залежно від вибору кількості напрямків діагностики потенційних можливостей 
підприємства[4]. 

Алгоритм методу: 
1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де в рядках записані 

номери показників (i = 1,2,3,..., n), а у стовпцях — назви підприємств, що розглядаються (j = 
1,2,3,..., m). 

2. По кожному показнику визначається оптимальне значення при урахуванні коефіцієнта 
чутливості kч і здійснюється ранжування підприємств, з визначенням зайнятого місця. 

3. Для кожного підприємства знаходимо суму місць (Рj), отриманих у ході ранжування, за 
формулою: 
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4. Трансформуємо отриману в ході ранжування суму місць (Рj) у довжину вектора, що 
створює квадрат потенціалу підприємства (рис. 1). Квадрат потенціалу підприємства має 
чотири зони відповідно до розділів (k), які застосовані в розглянутій системі показників, та 
чотири вектори (В), що створюють його. 

Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (Вk, де k = 1,2,3,4), 
знаходимо за допомогою формули: 
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Рис. 1. Квадрат потенціалу підприємства 
 

5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу підприємства і 
робимо відповідні висновки. 

Зробивши розрахунки та побудував квадрат потенціалу по двом періодам, згідно 
наведеного алгоритму. Маємо наступні висновки. 

У першому періоді підприємство мало звернути особливу увагу на фінансовий аспект, 
так як це єдиний показник що не досяг 30 од. Виробництво знаходиться на невисокому рівні та 
також потребує уваги. 

А у другому періоді ситуація кардинально змінилась, росту зазнали показники 
виробництва та фінансів, а ось організаційної структури та маркетингу зазнали різкого спаду. 

В теперішній час машинобудівельна галузь знаходиться в стані спаду. Тому 
підприємства значно відрізняються між собою величиною потенціалу. Для того щоб визначити 
напрямок поліпшення стану цих підприємств необхідно використовувати універсальні методи 
оцінки. Одним з таких методів є графоаналітичний метод оцінки потенціалу підприємства 
«Квадрат потенціалу», який дозволить прийняти сучасні управлінські рішення щодо 
поліпшення діяльності підприємства. 
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Активізація пошуку нових форм взаємодій, що відрізняються високою результативністю 

в умовах видозміни державної політики у сфері господарської діяльності, в сучасній теорії 
організації обумовлена, насамперед, необхідністю розширення підтримки пріоритетних 
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напрямів економічного розвитку, посилення правового й інституціонального середовища. 
Сучасна регуляторна політика й державне управління виробляють нові формати й принципи 
функціонування економічних агентів, що відповідають поточним трансформаціям і які на 
перетині розвитку теорії й практики формують такі категорії, як мережеві підприємницькі 
структури, що виступають в якості самостійної наукової парадигми. Формування і розвиток 
мережевих структур, як основного системоутворюючого елемента макроекономіки України, 
виступить трансформаційною основою механізмів її саморозвитку, що значною мірою 
пов'язано з інституційним забезпеченням, як формальних й неформальних правил й обмежень. 
Тому актуалізується проблема дослідження мережевої взаємодії підприємницьких структур із 
дотримання соціальних норм поводження між собою й у відносинах із суспільними 
інститутами, що дозволить виявити направляючий вектор розвитку економічної системи.  

Аналізу формуванням сучасних форм господарювання – міжфірмових мереж та їх 
взаємодії в інституціональній структурі внесли О.Білега, Л.Бруст, Я.І.Кузьминов, Д.Старк, 
П.Тернбул, Дж.Чайлд, М. Юдкевич, в т.ч. і вітчизняні дослідники: А.Гриценко, В. Решетило, 
Л. Смоляр, О. Шведюк, К. Яворський. 

Метою статті є визначення особливостей становлення і розвитку мережевої взаємодії 
підприємницьких структур в інституціональному середовищі національної економіки. 

На сучасному етапі переходу високотехнологічних галузей, наприклад телекомунікації, 
від природних монополій до високо конкурентних ринків відбувається формування мережевих 
відносини й структур, які виступають невід'ємною частиною розвитку компаній у рамках 
швидко мінливих ринкових умов. В економіці під мережевою структурою розуміється спосіб 
регулювання взаємозалежності учасників, на відміну від координації їхньої діяльності за 
допомогою ринкових механізмів, заснований на кооперації. Об'єднання суб'єктів 
господарювання на певній території дає значні переваги в конкурентній боротьбі й 
раціоналізації виробничо-ринкових процесів, що характеризується ключовими організаційними 
принципами: наявність єдиної мети, що не досяжна поза мережею; добровільність участі; 
незалежність партнерів; пряма взаємодія учасників у даній мережі [2]. Основними 
передумовами розвитку міжфірмових мереж виступали процеси ускладнення ділового 
середовища з кон’юнктурними коливаннями, що потребує ієрархічні структури адаптуватися 
до зміни попиту й використовувати переваги горизонтальних зв'язків, посилювати 
спеціалізацію й поглиблення компетенцій, що продукує кооперацію й створення партнерств. 

Порівняльна характеристика мережі як довгострокової форми координації, на відміну від 
класичних контрактів на ринку та ієрархічних взаємодій, визначається положенням суб'єкта в 
системі мережевих зв'язків та залежить від існуючих соціальних відносин. Взаємозалежність 
мережевих структур з інституціональними системами визначається тим, що останні виходять із 
формальних і неформальних правил установлення й регулювання економічних і соціальних 
взаємодій, в той час як мережі вибудовуються, в більшій мірі, з урахуванням неформальних 
правил взаємодії [3]. Їх ефективність визначається низьким рівнем і раціональною структурою 
витрат, з одного боку, а з іншого – у мережевих структурах проявляється синергізм взаємодії 
елементів різного рівня за рахунок координації своєї діяльності у рамках ланцюга створення 
цінності з одержанням від даних форм кооперації стійкого розвитку в подальшому. 

В інституціональній площині мережева організація економіки як сукупність правил, 
норм, способів організації, на основі відносин субординації й міжфірмових взаємодій 
створюють конкурентні переваги не тільки для корпорацій, але й сприяють використанню 
інноваційного потенціалу малого й середнього бізнесу, що підтверджується зростаючими 
витратами ринкової координації в умовах високо специфічних активів, підвищення 
невизначеності й частоти трансакцій, а також не ефективного перерозподілу ринкових ризиків. 

Дослідження мережевих форм організації дозволяє сформувати специфічні умови їх 
розвитку й адаптації до умов вітчизняної економіки, підвищити ефективність виробництва при 
проведенні заявлених напрямів економічних реформ. Використання конкурентних переваг 
подібних структур нададуть можливість підвищити ефективність ведення бізнесу за рахунок 
синергізму їх взаємодій, подолання опортунізму та монополістичних тенденцій для досягнення 
високої конкурентоздатності вітчизняної продукції. Однак розвиток мережевих структур у 
вітчизняній економіці зіштовхується зі складностями, пов'язаними зі специфікою 
інституціонального середовища. Тому зменшення впливу існуючих адміністративних бар’єрів 
та дієві стимули розвитку мережевої взаємодії дозволить трансформувати інституціональне 
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середовище до неформальних правил й підвищення рівня соціальної довіри між 
підприємствами з метою зниження трансакційних витрат [1]. 
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Зі зростанням потреб населення, ростуть і цілі підприємств, збільшується конкурентна 
боротьба і число ризиків для суб'єктів господарювання. Страхування призване перенести 
частину ризиків підприємства на себе. Сьогодні, страховий ринок не є монопольним, а отже, 
щоб утриматися на ринку, страхові компанії змушені удосконалити свої страхові продукти. 
Промислові підприємства мають великий вибір страховиків до яких можна звернутися, але 
немає чіткого ланцюга співпраці між підприємствомта страховиком. Для розроблення 
оптимальних продуктів повинна бути налагоджена система обміну інформацією між потребами 
промислового підприємства у захисті і можливостями страхової компанії реалізувати захист у 
разі виникнення зазначених випадків. 

Мета дослідження – запропонувати оптимальні страхові програми для промислових 
підприємств, що зможуть охопити усі можливі ризикові події, які підлягають страхуванню. 

На основі проведених досліджень, нами виявлено основні моменти які потрібно знати 
страховику при зустрічі з промисловими підприємствами, а саме: 

− інформація про компанію (сфера діяльності, фінансова звітність, інформація із 
засобах масової інформації, «слухи», «внутрішня інформація»); 

− наявність майна  - нерухомого та рухомого, його характеристики, належність майна 
(власне, орендоване); 

− наявність транспорту і його використання; 
− кількість співробітників, характер їх роботи; 
− наявність потенційно-небезпечних речовин або перевезення небезпечних вантажів; 
− наявність діючих договорів страхування; 
− особа відповідальна за прийняття рішень; 
− інформацію про керівника або людину, з якою буде проводитися зустріч; 

Збір необхідної інформації здійснюється: 
− з відкритих джерел; 
− шляхом опитування працюючих на підприємстві; 
− шляхом дзвінка як потенційного клієнта; 
− шляхом дзвінка як здобувача на вакансію. 

В цілому, при страхуванні можуть вирішитися такі проблеми: 
− зменшення фінансових витрат промислового підприємства у випадку форс-

мажорних обставин; 
− захист від реальних ризиків, які можуть статися з майном або співробітниками; 
− турбота про персонал. 
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З метою налагодження співпраці між підприємством та компанією-страховиком мають 
здійснюватися відповідні перемовини. Основні етапи таких переговорів містять такі кроки. 

1. Налагодження контакту. 
2. Виявлення потреб. 
3. Аргументація. 
4. Подолання заперечень. 
5. Укладення угоди. 
При підготовці до зустрічі потрібно врахувати всі етапи й підготуватися до кожного з 

них. 
Виділяють такі основні страхові програми для промислових підприємств. 
1.Страхування майна промислових підприємств. Ппредмет страхування: майнові 

інтереси страхувальника, пов’язані з володінням, використанням, розпорядженням майном, 
вказаному в договорі страхування.Страховий випадок: втрата чи пошкодження майна або 
виникнення у страхувальника непередбачуваних витрат за ризиками, що зазначені в договорі 
страхування. Страхова сума: встановлюється для кожного об’єкта страхування в межах 
дійсної вартості майна або у сумі найбільш ймовірних збитків. Страхове відшкодування 
виплачується в межах страхової суми[1]. 

2.Страхування непрямих збитків, пов’язаних з перервою у виробничій та господарській 
діяльності. Предмет страхування: майнові інтереси страхувальника, пов’язані з непрямим 
збитком, який поніс страхувальник внаслідок настання страхових випадків, що обумовлені 
договором страхування майна, і які пов’язані з перервою в господарській діяльності 
(вимушеним простоєм) страхувальника.Страховий випадок: страховик відшкодовує непрямі 
збитки страхувальника, пов’язані з перервою в господарській діяльності (вимушеним 
простоєм), якщо застраховане майно знищене, втрачене чи пошкоджене внаслідок настання 
страхового випадку, що передбачений договором страхування і, в результаті чого, звичайний 
процес господарської діяльності страхувальника стає неможливим.Страховий тариф: 
встановлюється залежно від суми відповідальності, результатів андерайтингу та наявності в 
договорі умови додаткових витрат страхувальника, пов’язаних з перервою. 

3.Обов’язкове страхування відповідальності власників небезпечних об’єктів. 
Страхувальник: суб’єкт господарювання, якому об'єкт підвищеної небезпеки належить   на 
праві власності, повного господарського відання або оперативного   управління чи які 
користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки.Предмет страхування: майнові 
інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі або аварії на 
об'єкті підвищеної небезпеки.Страховий випадок: заподіяння прямої шкоди третім особам 
внаслідок пожежіабо аварії на об’єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов’язкового 
страхування, внаслідок чого виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового 
відшкодування. 

4.Страхування відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків продукції. 
Страхові ризики: заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб; «ризик розвитку» 
(ризик відповідальності за шкоду, заподіяну недостатнім рівнем розвитку наукових і технічних 
знань, що не дозволив на стадії виробництва або передачі продукції споживачам виявити 
особливі властивості матеріалів, обладнання, інструментів, необхідних для її виробництва, а 
також надати достовірну і достатню інформацію про продукцію); судові витрати.Страховий 
випадок: виникнення у страхувальника обов’язку відшкодувати згідно з законодавством шкоду, 
заподіяну майновим інтересам третіх осіб внаслідок: прихованих конструктивних, 
технологічних, рецептурних та інших дефектів (недоліків) продукції; дефектів (недоліків) або 
особливих властивостей матеріалів, обладнання, інструментів і т.п., які використовувалися для 
виробництва товару; надання страхувальником недостовірної, недоступної, неповної або 
несвоєчасної інформації про продукцію;погіршення безпеки продукції при звичайних умовах її 
використання (зберігання, транспортування, утилізація); страхування відповідальності за 
шкоду, заподіяну внаслідок недоліків продукції; інших причин, передбачених 
законодавством.Страхова сума: за згодою сторін у розмірі залежно від річного обсягу 
реалізації продукції. 

5.Страхування відповідальності суб’єкта господарювання перед третіми особами. 
Вигодонабувач: треті особи, майну, життю і здоров’ю яких заподіяно шкоду.Предмет 
страхування: інтереси страхувальника, пов’язані з його обов’язком відповідно до 
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законодавства України відшкодувати третім особам прямий збиток, за ненавмисне заподіяння 
якого він несе відповідальність.Страховий випадок: смерть чи заподіяння шкоди здоров’ю 
третьої особи; пошкодження чи знищення майна третьої особи.Страхова сума: страхова сума 
за договором встановлюється за згодою сторін при укладанні договору з урахуванням 
індивідуальних характеристик предмету страхування, об’єму можливих вимог, виду та обсягів 
діяльності страхувальника. 

6.Медичне страхування. Застраховані особи: працівники страхувальника, члени сімей 
працівників страхувальника.Предмет страхування: майнові інтереси, пов’язані з життям, 
здоров’ям та працездатністю застрахованої особи, в тому числі щодо відшкодування збитків, 
викликаних розладом здоров’я застрахованої особи та пов’язаних з одержанням медичної 
допомоги та медичних послуг.Страхова сума: страхова сума встановлюється за згодою сторін 
договору страхування й передбачає застосування різноманітних програм медичного 
страхування.Страховий тариф: розмір страхового тарифу визначається  залежно від переліку 
послуг, класу медичних закладів, кількості застрахованих осіб, ліміту відповідальності 
страховика за окремими видами медичних послуг, наявності додаткових послуг. 

7.Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів.Вигодонабувач: треті особи, майну, життю і здоров’ю яких заподіяно 
шкоду.Предмет страхування: майнові інтереси страхувальника, пов’язані з виникненням його 
відповідальності відшкодувати шкоду, заподіяну майну, життю і здоров’ю третіх осіб 
внаслідок користування забезпеченим транспортним засобом.Страховий тариф: 
встановлюється залежно від: типу транспортного засобу,території реєстрації транспортного 
засобу, сфери використання транспортного засобу, періоду дії договору. 

8.Страхування автомобільного транспорту (КАСКО). Предмет страхування: майнові 
інтереси страхувальника, пов’язані з володінням, використанням і розпорядженням 
застрахованим транспортним засобом.Страховий випадок: пошкодження або знищення 
транспортного засобу внаслідок настання одного із застрахованих ризиків.Страхова сума: 
страхова сума встановлюється в розмірі дійсної вартості транспортного засобу і визначається 
на основі документів торгівельної організації, даних спеціалізованих довідників цін на 
автотранспортні засоби або висновків спеціаліста.Страховий тариф: залежить від обраних 
страхових ризиків, типу і марки транспортного засобу, терміну експлуатації, розміру 
франшизи,інших обраних умов[2]. 

Таким чином, налагоджена система обміну інформацією між потребами промислового 
підприємства і можливостями страхової компанії дала змогу створити оптимальні страхові 
продукти. 
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В Україні під ресторанним господарством розуміють вид економічної діяльності 

суб’єктів господарювання щодо надання послуг відносно задоволення потреб споживачів у 
харчуванні з організуванням дозвілля або без нього [1]. Підприємства громадського харчування 
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є поширеним видом діяльності в ринковій економіці, вважаються прибутковим бізнесом, тому 
є цікавими об’єктами інвестування, що сприяє постійному зростанню кількості ресторанів, 
кафе, барів. Тому, тільки в Одесі через інформаційну систему 2ГИС рекламують себе 289 
ресторанів на понад 23000 посадочних місць, і 449 кафе на  22168 посадочних місць.  

Особливістю діяльності закладів ресторанного господарства є одночасне поєднання 
процесів виробництва, торгівлі та сфери послуг, що передбачає необхідність організовувати ці 
три види діяльності на однаково високому рівні, бо вони всі інтегровані на загальний 
результат, а саме — на задоволення споживачів, формування і забезпечення попиту на 
харчування і дозвілля. Ресторани, кафе, бари частіше за все функціонують як малі приватні 
підприємства з невеликою кількістю працівників, з відокремленням в структурі організації 
бізнесу одного чи декількох суб’єктів підприємницької діяльності (СПД), що надає можливість 
власникам скоротити обсяги обліку та звітності, працювати на спрощеній системі 
бухгалтерського обліку, на законній основі зменшувати величину податків. В результаті у 
закладах ресторанного господарства — один чи два менеджери, які виконують багато функцій 
одночасно. Вони формують маркетингову стратегію, стратегію розвитку, здійснюють 
фінансовий менеджмент, організують процеси управління постачанням, виробництвом (на 
кухні), обслуговуванням клієнтів, рекламою, технічним забезпеченням, управління 
персоналом. Управління персоналом при цьому відіграє центральне місце у процесі досягнення 
поставлених цілей. Все це вимагає спеціальних знань та фаху. Проте у більшості закладів 
ресторанного господарства менеджери є власниками бізнесу і часто не мають спеціальної 
освіти, в результаті підприємства не завжди успішно працюють. Тому досить актуальним є 
питання вирішення організаційних проблем управління в ресторанному бізнесі, яке цікавить 
багато науковців і відображується в публікаціях їх наукових досліджень. 

Розглядаючи питання ефективного управління підприємствами ресторанного 
господарства  В.В. Кривошей присвятив свої дослідження аналізу ефективності управління 
трудовим колективом [2]. А.А. Садеков, Т.В. Шталь надали ієрархічну структуру об’єкта 
дослідження з позицій якості управління, побудували схему процесу оцінки якості управління 
[3]. М.М. Левченко, Л.Є. Калініна запропонували ієрархічну структуру показників якості 
роботи управлінського персоналу і розробили метод процесу оцінки якості управління [4]. Д.В. 
Грек надала методичні аспекти обґрунтування заходів щодо вдосконалення системи управління 
трудовим капіталом, запропонувала напрямки удосконалення оплати труда [5]. Т.О. 
Коновалихіна дослідила інформаційні потреби управлінського персоналу і надала рекомендації 
щодо змісту управлінської звітності [6]. Проте, в науці менеджменту у ресторанному 
господарстві залишається недостатньо розроблений комплексний підхід інтегрованого  
вирішення організаційних проблем, що вимагає додаткових досліджень. Крім того, 
враховуючи, що управління закладами ресторанного господарства частіше виконують 
менеджери без спеціального фаху, наукові розробки потребують простих і дієвих алгоритмів, 
легких для впровадження, що надасть їм практичного значення. 

Існують декілька схем функціонування закладів ресторанного бізнесу. Доволі 
розповсюджений варіант, коли підприємство ресторанного господарства — це малий бізнес, в 
якому власник (часто родинний бізнес) самостійно все робить. При зростанні такого бізнесу, 
виникає необхідність наймати додаткових працівників, створювати додаткові мережеві філії 
закладу, що передбачає передачу функцій управління. Інший варіант, коли власник 
ресторанного бізнесу створює проект, інвестує капітал, задає напрям, наймає директора і 
повара, і пасивно спостерігає за розвитком подій [7]. В обох варіантах, якщо власник віддає 
функції управління, та не створює відповідно за власним баченням обов’язкові для виконання 
бізнес-процеси з використанням наукових принципів менеджменту, проект починає 
функціонувати непередбачуване, що веде до зниження ефективності підприємства, а в деяких 
випадках — до банкрутства. Такого не трапляється в мережах підприємств швидкого 
харчування, що працюють на засадах франчайзингу, типа McDonad's. Франчайзинг — це 
комерційна концесія, коли одна сторона (франчайзер) передає іншій стороні (франчайзи) за 
плату (роялті) право на визначений вид бізнесу, використовуючи розроблену бізнес-модель 
його ведення [8]. На наш погляд, саме бізнес-модель ведення бізнесу забезпечує передбачуване 
функціонування підприємств не тільки в системі франчайзингу, а і в будь-якому підприємстві 
ресторанного господарства. Бізнес-модель формує бізнес, як механізм, який працює за 
означеними розробником правилами. Бізнес-модель має вирішувати існуючи і можливі 
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організаційні проблеми управління, які моделюються розробником на базі наукових 
досліджень і з власного досвіду.  

За результатами спостережень за діяльністю декількох підприємств громадського 
харчування нами були визначено цікаві сполучення позитивних і негативних рис діяльності 
цих закладів. При збільшенні рівня незадоволеності працівників, рівень обслуговування 
клієнтів був вищім.  

Незадоволеність працівників закладу ресторанного господарства викликали жорсткий 
ненормований графік роботи, жорстка система штрафів, в т.ч. за побитий посуд, відсутність 
додаткової до заробітної плати системи заохочень працівників, лише одноразове на добу 
безкоштовне харчування персоналу за бажаністю дворазового, наявність у функціональних 
обов’язках всіх працівників щотижневих генеральних прибирань (замість прибиральниці), 
жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду офіціантів, дистанційний, жорстко субординований 
стиль керівництва, некоректне спілкування адміністрації з персоналом, моральне пригнічення 
працівників, відсутність взаємодопомоги колег (дух суперництва), і як наслідок, напружений 
клімат в колективі, високий рівень плинності кадрів (жорстка система кадрового відбору: хто 
не відповідає вимогам, звільняється). В той же час жорстка система управління працівниками 
супроводжувалася високим рівнем обслуговування клієнтів і якісним організаційним 
функціонуванням виробничої системи підприємства. Ті ж працівники, що були 
незадоволеними управлінням персоналом, відзначали у закладі високий рівень обслуговування 
клієнтів, що супроводжувалося виконання всіх побажань клієнтів, наявністю дитячого меню і 
дитячого майданчика з нянею, наявність Call-центра служби доставки. Як достоїнства закладу 
визначалися високий рівень заробітної плати, повноцінне стажування новачків,  обов’язкова 
умова для офіціантів знання меню "на відмінно", наявність продуманої робочої форми у 
персоналу, наявність надійної налагодженої, зручної електронної системи зв’язку між 
персоналом (офіціантами, менеджерами) і виробничими відділами, між цехами, чітке 
дотримання персоналом функціональних обов’язків згідно штатного розкладу. В цілому заклад 
функціонує прибутково, має філії, вигідне розташування об’єктів, що говорить за можливість 
функціонування такої схеми управління. 

Протилежна ситуація характеризувалася перекосом до задоволення працівників при 
наявності недоліків в організації функціонування закладу. Працівники характеризували як 
позитивні риси управління персоналом: конкурентну (не високу, але достатню за галузевими 
вимогами) заробітну плату, використання додатково до оплати праці системи премій і 
заохочень, зрозумілу і стабільна система штрафів,  при цьому безкоштовне дворазове на добу 
харчування персоналу, нормований графік роботи, безпосереднє спілкування директора з 
підлеглими, проведення корпоративних свят для колективу, що сформувало позитивний клімат 
у колективі, взаємодопомогу колег. Клієнти закладу, при цьому, отримують доступні різним 
категоріям населення ціни, картки знижки на постійній основі, можливість проведення у 
закладі неординарних свят зі знижками, подарунками, костюмованими шоу). При цьому 
спостерігається відсутність чіткої виробничої організації. Не налагоджена система роботи між 
цехами, ненадійна, зі збоями система закупки продуктів, що порушує виробничий процес, не 
налагоджена електронна система зв’язку між офіціантами та відділами, неуважне відношення 
цехів до побажань клієнтів, вимушене втручання офіціантів в робочий процес на кухні, 
недостатньо ефективна система служби доставки, неофіційне працевлаштування, відсутність 
повноцінного стажування для новачків, до кінця не продумана робоча форма обслуговуючого 
персоналу, не наглядне меню, відсутність умов знання офіціантами меню "на відмінно", 
нестабільна система правил роботи, несвоєчасне повідомлення про встановлення нових правил, 
відсутність зібрань робочого персоналу (5-ти мінути), відсутність єдності керівництва між 
собою, делегування керівництвом на офіціантів повноважень розв’язання конфліктів з 
клієнтами. Слід зауважити, що заклад має попит на послуги та не банкрутує, що свідчить про 
відсутність критичності ситуації.  

Дві описаних моделі функціонування споріднених закладів ресторанного харчування 
демонструють неефективність організації управління. Управлінський персонал на досліджених 
підприємствах не має спеціальної освіти, наявність якої не завжди гарантує бажаний результат, 
але допомагає знайти ефективні рішення, які забезпечать поєднання позитивних характеристик 
першого і другого варіантів функціонування. По суті за базу можна взяти перший варіант 
організації управління, додатково пом’якшуючи систему управління трудовим колективом. На 
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першому дослідженому підприємстві з самого початку працівникам надано високу у 
порівнянні з середньогалузевим рівнем заробітну плату.  При цьому підприємство не несе 
додаткових витрат за друге харчування працівників, не доплачує премій та заохочень, а тільки 
карає за помилки, знімаючи частину заробітку. Без сумніву, така система скорочує витрати на 
оплату праці співробітників, проте створює напружений клімат в колективі. Надання більш 
низької заробітної плати та заміна системи штрафів на систему премій та заохочень (не карати 
за порушення правил, а стимулювати за не порушення правил), при чому не особисто, а 
колективно. Кожен підрозділ працівників має свої правила, за виконання яких за особливою 
шкалою має отримувати премії. Колективний підхід в отриманні премій сформує колективний 
дух на досягнення кінцевого результату, створить умови взаємодопомоги. Вище керівництво 
закладу отримує премію лише у разі отримання премії підлеглими, бо це індикатор 
ефективного керівництва. Тоді менеджери змінять стиль керівництва зі спостереження і 
карання, на допомогу і заохочення в досягненні жаданих результатів. Стане неактуальним 
некоректне спілкування адміністрації з персоналом та моральне пригнічення працівників. 
Додержання нормованого графіку роботи, виключення понад нормованого використання 
робочого часу працівників знизить негативне відчуття несправедливої експлуатації персоналу. 
Відсутність понад нормованих годин роботи працівників має стати одною з умов отримання 
вищим керівництвом премії до основної заробітної плати.  

Годування працівників закладу ресторанного господарства — це гарантована, безумовна 
доплата до заробітної плати, незалежна від якості виконання службових обов’язків. Тому 
підприємство може збільшити  працівнику заробітну плату на суму коштів, що воно витрачає 
на харчування працівника. Працівник сам може обирати де і як йому харчуватися, бо кожне 
добове харчування у ресторані чи кафе дорожче за приготування їжі вдома. Заклад 
ресторанного господарства, в той же час втрачає потенційні прибутки при фінансуванні 
харчування своїх працівників. А от якщо працівники стають клієнтами закладу, то вони лише 
збільшують товарообіг і рентабельність підприємства. Слід брати до уваги, що харчування 
працівників за рахунок підприємства збільшує витрати виробництва, пропорційно зменшують 
прибуток до оподаткування, і зменшують обов’язкові нарахування на оплату праці. Тому при 
виборі той чи іншій системи харчування працівників слід спів ставляти витрати і доходи, 
поєднуючи економічний і соціальний ефекти. Варіант з одноразовим харчуванням персоналу за 
рахунок закладу ресторанного господарства може бути достатнім для забезпечення 
економічної і соціальної складової такого рішення. 

Інформаційне забезпечення організаційної діяльності підприємств ресторанного 
господарства є безумовною вимогою сьогодення, без чого неможливо організувати стабільний 
зв'язок між офіціантами і відділами, між цехами, між менеджерами і підлеглими, що надає 
можливість здійснювати оперативне планування і вести оперативний облік на підприємстві. 
Тому доцільно впроваджувати сучасні системи інформаційного забезпечення процесів 
управління, представлених у [6]. 

Співставлення особливостей двох варіантів організації виробничої діяльності 
підприємств дозволило зробити висновок, що організація управлінням підприємствами 
ресторанного господарства повинна враховувати економічні, психологічні, ринкові складові 
при формуванні бізнес-процесів управління прибутком, що інтегрує процеси управління 
постачанням, виробництвом, збутом, персоналом, включає використання сучасних 
інформаційних систем забезпечення. Перекоси в той чи інший бік дає однаково незадовільні 
результати. Позитивні організаційні процеси перекриваються негативними. Тому керівництво 
повинно постійно проводити моніторинг складових бізнес-процесів з метою їх удосконалення. 

Для розвитку теми дослідження безумовно необхідно розробити методичні аспекти 
поетапного, циклічного, безупинного бізнес-планування операційної діяльності підприємств 
ресторанного господарства як динамічних суб’єктів господарювання в умовах нестабільного 
мінливого бізнес-середовища, шляхом інтегрування науки і практики, апробації 
запропонованих бізнес-процесів, розповсюдження науково-методичної інформації для 
удосконалення розвитку галузі ресторанного господарства.  

 
Література 
 

1. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. Зі скасуванням ГОСТ 



Робота секцій 

 

 62

30389-95; введ. 31.03.2004 / Національний стандарт. — К.: Держспоживстандарт України, 2004. 
— 12 с. 

2. Кривошей В.В. Аналіз ефективності управління трудовим колективом підприємств ресторанного 
господарства з виділенням структурних зрушень / В.В. Кривошей // Вісник Донецького 
національного університету економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського. Наук. журнал. — 
2011. — № 3. — С. 190 — 196. 

3. Садекова А.А. Оцінка якості управління як фактор успішної реалізації стратегії підприємств 
ресторанного господарства / А.А. Садекова, Т.В. Шталь // Економіка харчової промисловості. 
Науковий журнал. — 2011. — № 2. — С. 57 — 61. 

4. Левченко М.М. Експериментальне дослідження якості роботи управлінського персоналу на 
підприємствах ресторанного господарства / М.М. Левченко, Л.Є. Калініна // Вісник Донецького 
національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Науковий журнал. 
— 2009. — № 3. — С. 145 — 155.  

5. Грек Д.В. Методика економічного обґрунтування заходів щодо вдосконалення системи 
управління трудовим капіталом ресторанного господарства / Д.В. Грек // Економічний часопис – 
ХХІ. — 2012. — № 5/6. — С. 60 — 63. 

6. Коновалихіна Т.О. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень у ресторанному 
бізнесі / Т.О. Коноваліхіна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. — 2010. 
— № 3. — С. 143 — 147. 

7. Мнацаканов Арам. Гастрономия / Арам Мнацаканов. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://rich-style.ru/opinions/news/Aram/  

8. Франчайзинг / Википедия. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
ru.wikipedia.org/wiki/Франчайзинг 

 

 
 

ЗНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА НОВОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ 

 
О.В. Лапін, к.е.н., доц. 

 
Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 
 

Однією з сучасних теорій суспільного розвитку є концепція інформаційної економіки. 
Класиком теорії інформаційної економіки вважають бразильського вченого М. 

Кастельса, автора низки серйозних робіт з даної проблеми. Він розглядає сучасну економіку як 
інтеграцію двох основних складових – інформації та глобалізації.  

Інформаційний характер економіки полягає в тому, що її конкурентоспроможність і 
ефективність залежить головним чином від здатності генерувати, обробляти і використовувати 
інформацію і знання.  

Глобальний характер економіки визначається тим, що основні види економічної 
діяльності – виробництво, обмін і споживання благ організовуються в глобальних масштабах і 
пов'язані з використанням мережевих форм їх організації. Економіка стає мережевою – 
з'являються і функціонують електронні корпоративні ринки, електронний бізнес (інтернет-
магазини, інтернет-біржі, фондові, валютні). Інформаційну економіку пов'язують з 
глобалізацією сучасних наукових і технічних відкриттів, застосовуваних технологій. 

Сучасна глобальна інформаційна революція несе кардинальні зміни для кожного 
індивіда, господарюючого суб'єкта, суспільства в цілому. 

Однозначного ставлення до цих процесів з боку вчених-теоретиків і фахівців-практиків 
немає. Одні з них дуже позитивно оцінюють трансформації, що відбуваються і вважають 
інформаційну революцію головним змістом нової ери у розвитку людства, суть якої – 
утвердження інформаційного суспільства. Інша група вчених закликає виважено ставитися до 
змін і оцінює їх критично, зазначаючи, перш за все, негативні наслідки інформаційної 
революції – ускладнення життєдіяльності індивідів, їх занурення у світ IТ-технологій, поява 
віртуального сектора в економіці, що має інші механізми функционування в порівнянні з 
реальним, з дійсністю. Частина фахівців діалектично розцінює нову стадію (етап) у розвитку 
людського суспільства, визнаючи як відкриваються нові можливості, перспективи, так і нові 
проблеми, які пов'язані з 1Т-технологіями і які треба своєчасно розкрити, а суб'єктам визначити 
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відповідно з ними алгоритм своїх дій.  
Формування інформаційної економіки пов'язане з п'ятою за рахунком інформаційною 

революцією.  
Сучасна інформаційна революція пов'язана з IT-технологіями, і її знаковими категоріями 

стали комп'ютерні та телекомунікаційні технології, мультимедіа, Інтернет, віртуальність, on-
line. Сучасні інформаційні технології звільняють індивідів від напруженої праці по збору 
інформації, її зберігання, обробки, передачі, прийому та формуванню на основі цього різних 
моделей, їх перетворенню з метою найбільш повного відображення реального багатовимірного 
світу. 

Мультимедіа дає можливість з'єднати логічне та образне сприйняття інформації, в 
діалоговому режимі трансформувати її, створити віртуальний світ і здійснювати різні операції, 
види діяльності в ньому (продаж через інтернет-магазини). Інтернет створює інформаційну 
інтеграцію індивідів, надає будь-якій з них доступ до необхідної інформації, передачі її на 
будь-які відстані іншому користувачеві. Створюється глобальний інформаційний простір, де 
кожен індивід може зайняти бажану нішу і залучитися до всесвітнього потік обміну 
інформацією. П'яту інформаційну революцію відрізняють глобальність змін, що відбуваються, 
їх швидкість і масштабність, різноманіття, поєднання загальносвітових тенденцій з їх 
індивідуалізацією в різних країнах, багаторазовий ріст продуктивності та інтенсивності праці 
як виробників 

інформаційних продуктів, так і їх споживачів. Ця революція набагато могутніше 
попередніх як за позитивними, так і негативних наслідків. Саме п'ята революція поклала 
початок формуванню нового суспільства, і в цьому мало хто сумнівається. Розбіжності 
пов'язані з поданням основних контурів майбутнього суспільства, переважання технократичних 
чи гуманітарних складових. 

При розкритті сутності поняття «інформаційна економіка» більшість дослідників в якості 
основного ознаки на перший план виносять розширення сфери виробництва і споживання 
інформації, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Що ж до «економіки, 
заснованої на знаннях», то це поняття відображає визнання того, що наукові знання і 
спеціалізовані унікальні навички їхніх носіїв стають ключовим чинником розвитку 
матеріального і нематеріального виробництва, забезпечення сталого економічного розвитку.  

Теорія глобальної мережевої економіки («нової економіки») в принципі акцентує увагу 
на ті ж основні характеристики нового суспільства, обгрунтовані теоретиками інформаційної 
економіки. Перш за все це означає, що під визначальним фактором суспільного виробництва 
розуміються інформаційні технології, використання яких передбачає нові способи 
транспортування, обробки та переробки знань, а також високу швидкість її передачі бізнесу. У 
цьому зв'язку зростає частка у ВВП невловимих витрат, у тому числі на пошук інформації, 
обмін нею з партнерами, моніторинг дій конкурентів. крім того, з'являться і будуть швидко 
розвиватися нові технології управління різними организационнымиструктурами на основі 
використання інформаційних ресурсів та інтелектуальних активів. 

Що стосується послідовників концепції глобальної мережевої економіки, то вони, на 
відміну від засновників теорії інформаційної економіки, починають розробляти проблему 
культури та етики бізнесу в економічній системі, за своєю суттю глобальної та мережевої, а 
також необхідності формування умов, націлених на органічну інтеграцію кожного суб'єкта в її 
структуру. На їх думку, глобалізація зв'язків і залежностей зумовлює необхідність формування 
умов для прозорості бізнесу, необхідності виконання ним як основних, так і другорядних 
функцій, розвиток аутсорсингу, як і розширення соціальної місії бізнесу в умовах його 
глобальної мережевої структури. У доповіді Європейської Комісії глобальна мережева 
економіка визначається як «середовище, в якій будь-яка компанія або індивід, що знаходяться в 
будь-якій точці економічної системи, можуть контактувати легко і з мінімальними витратами з 
будь іншою компанією ілііндівідом з приводу спільної роботи, дляторговлі, для обміну ідеями і 
ноу-хау». 

До кінця XX в. більшість західних дослідників більшою мірою стали акцентувати увагу 
на ролі не стільки інформації, скільки знань. Знання – це систематизований результат 
індивідуальної чи колективної пізнавальної діяльності, невіддільний від людської особистості, 
спрямований на досягнення певної мети і є первинним по відношенню до інформації. 
Інформація ж – це сукупність інтерпретованих даних, призначена для передачі споживачеві. 

Іншими словами, знання – в будь-якій області – дає можливість його власникам 
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виробляти відповідні інтелектуальні або фізичні дії. Отже, що б ми не мали на увазі, 
використовуючи термін «знання», насправді це має відношення до питання про пізнавальної 
здібності. Інформація ж має форму структурованих і форматованих даних, які залишаються 
пасивними та інертними, поки не використовуються людьми, що володіють знанням, 
необхідним для їх інтерпретації та обробки. Більш точно сенс цієї відмінності прояснюється, 
якщо взяти до уваги умови, в яких відтворюються знання та інформація. 

Отже, хоча теорії інформаційного суспільства та суспільства, заснованого на знаннях, за 
структурою свого формування і є суміжними теоретичними навчаннями, в них закладено одна 
істотна відмінність, дозволяє провести між ними науковий вододіл і виділити їх як самостійні 
етапи розвитку суспільства. Так, перший концепції властиві принципи технологічного 
детермінізму (інформаційне виробництво як стрижень інформаційної економіки), в той час як 
друга грунтується на антропоцентричний цінностях (невідчужувані від особистості знання та 
креативні здібності людини – фундамент економіки, заснованої на знаннях). Як наслідок, стає 
очевидним відмінність і між такими популярними в науковому середовищі поняттями, як 
«економіка, заснована на знаннях» і «інформаційна економіка». 

Найбільш повно сутність поняття «економіка, заснована на знаннях» відображає таке 
визначення. Економіка, заснована на знаннях, – це такий тип господарювання, в якому знання 
стають головним стратегічним ресурсом, креативні здібності людини – безпосередньою 
продуктивною силою, а інноваційні процеси – виробництво, придбання і впровадження знань - 
головним джерелом продуктивності. Основною метою знання – ємною економіки є підвищення 
якості життя людини шляхом створення нових наукових знань і збільшення ефективності їх 
впровадженні та використання в усіх галузях економіки і у всіх областях суспільного розвитку. 

Тим самим, можна сказати, що думка про те, що концепція «суспільства, заснованого на 
знаннях» – це різновид якоїсь конкретної з попередніх теорій, є недостатньо обгрунтованим. І 
як наслідок, терміни «суспільство, засноване на знаннях» і «постіндустріальне суспільство» 
(«інформаційне суспільство») не можна вважати повною мірою взаємозамінними. 

Найбільш суттєвими критеріями переходу до економіки, заснованої на знаннях, 
більшість фахівців вважають такі показники: 

− економічний і інституційний режим, стимулюючий все більш ефективне 
використання ресурсів і прискорене створення нової продукції; 

− досягнення питомої ваги знанняємкого виробництва у ВВП рубежу 50% і більше; 
− перевищення чисельності і питомої ваги зайнятих в знанняємному виробництві 

абсолютної і відносної зайнятості в усіх сферах матеріального виробництва; 
− високий рівень освіти населення, кваліфікації кадрів; 
− динамічний розвіток інфраструктури виробництва нових знань; 
− створення ефективної національної інноваційної системи. 

Розглянемо періодизацію становлення економіки нового типу. Хронологічно етапи її 
розвитку можна виділити наступним чином. 
Першим етапом, на наш погляд, можна вважати формування економіки інформації. Її 

розвиток апріорі обумовлено виникненням в 50-60 рр.. XX в. окремої галузі виробництва, що 
займається підвищенням ефективності процесів одержання, передачі і використання 
інформації. У цей період західними вченими було піднято кілька ключових проблем, 
пов'язаних з ще тільки виникає інформаційної індустрією. Але спільним для всіх було визнання 
того, що виробництво і розподіл знань, інформації є найдинамічнішою галуззю, яка 
притягувала до себе все більшу кількість зайнятих та інвестиції. На цій стадії економіка 
інформації представляла собою лише частину, причому не найголовнішу, всієї світової 
економіки. Тому вона вивчалася і розвивалася приблизно так само, як, наприклад, економіка 
праці чи економіка машинобудування. 

З бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій пов'язано зародження 
другого етапу – в деякому сенсі більш глобального, ніж перший – власне інформаційної 
економіки, де, на відміну від усіх попередніх типів господарювання, головним продуктивним 
ресурсом є щось нематеріальне - інформація, виробництвом, обробкою та розповсюдженням 
якої займається переважна більшість активної робочої сили. До періоду зародження та 
формування даного типу господарювання можна віднести 70-90 рр.. XX в. Стрижнем 
інформаційної економіки виступає цілий комплекс галузей, що виробляють найрізноманітнішу 
інформацію (інформаційна індустрія), і має постійно зростаючу частку у валовому 
внутрішньому продукті, а її інфраструктурою стає всесвітня інформаційна «павутина». 
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Розвиток уявлень про економіку, заснованої на знаннях, зажадало чіткої відповіді на 
питання про її ознаки. Були зроблені численні спроби їх виявлення, в більшості випадків деякі 
з них перетиналися з ознаками інформаційної економіки. Узагальнений аналіз основних 
теоретичних положень дозволяє виділити ряд тісно пов'язаних між собою ознак становлення 
економіки, заснованої на знаннях: 

− використання наукових знань як ключового фактора розвитку виробництва; 
− заміщення праці як відтворювальної діяльності творчістю; 
− становлення людиноємною організації виробництва; 
− модифікація відносин власності; 
− формування нової мотиваційної системи. 

Прихильники концепції економіки, заснованої на знаннях, виділяють використання 
наукових знань як ключового фактора розвитку виробництва як основну ознаку, що обумовлює 
всі наступні. Глибина радикальних змін, пов'язаних з даним процесом, полягає в тому, що в 
умовах, коли знання залучаються в практичну переробку ресурсів, саме знання, а не традиційні 
фактори виробництва (земля, капітал і праця), починають виступати як джерело вартості. Як 
наслідок, економіка перетворюється в систему, що функціонує на основі обміну знаннями і 
їхньої взаємної оцінки. На перший план у діяльності підприємств, організацій виходить 
завдання акумулювання знанняємного капіталу, виявлення, накопичення та розповсюдження 
інформації і досвіду, створення передумов для створення і поширення знань. 

Заміщення праці як відтворювальної діяльності творчістю означає, що з підвищенням 
ступеня знанняємкості сучасного виробництва на перший план все більш висувається творчий 
потенціал людини, його професіоналізм і ерудиція, здатність бути «надмірною», великим за 
тих ролей і функцій, в яких вона є замінюємоєю. Якщо в основу панівного сьогодні 
економічного імперативу закладений принцип особистої вигоди, а критерій успіху – багатство, 
то в основі нового, креативного-етичні (моральні, гуманістичні) норми.  

Що стосується такої ознаки економіки, заснованої на знаннях, як людиноємка організація 
виробництва, то в епоху індустріалізму існує чітка тенденція перетворення людини в придаток 
машинної системи, міцно з'єднується авторитарність управління, жорсткість контролю над 
рядовими працівниками, ієрархічність службових сходів з цільовою функцією максимізації 
прибутку. В умовах же економіки, заснованої на знаннях, все більше проявляється рух до нової 
моделі розвитку і використання людських ресурсів. Дана модель організації виробництва 
передбачає розширення функцій працівника і перехід від «часткового» працівника (вузької 
спеціалізації) до працівника «широкого діапазону» (універсалу), здатного здійснювати оцінку і 
творчий синтез знань, проникати в суть проблеми, здійснювати коригування технологічного 
процесу, тобто бути не тільки суб'єктом виробничого освоєння науково-технічного прогресу, 
але і її рушійною силою. 

Таким чином, перетворення, що відбуваються в сучасний період знаменують собою 
перетворення суспільного виробництва з матеріального в знанняємке, тобто виробництво, в 
основі якого лежить креативне використання нових знань, втілених у технології, ноу-хау, нових 
комбінаціях виробничих факторів, структурі організації та управління виробництвом, і 
дозволяють отримувати інтелектуальну ренту і різного роду переваги перед конкурентами. Тим 
самим, знанняємке виробництво являє собою такий характер виробничої діяльності, при якому 
центральна роль у виробничому процесі зміщується з механічного використання інформації до 
інтелектуального, творчого виробництву знання. 

Перехід від суто матеріального до знанняємного виробництва означає, що поряд з 
речовою формою буття суспільного виробництва з'являється невещна форма, прямо пов'язана з 
людською особистістю. І саме інтелектуальна активність людини стає в умовах економіки, 
заснованої на знаннях, таким же «економічним феноменом», яким в минулі епохи були 
«середній рівень мистецтва робітника, його освітній рівень». Тому саме наявність або 
відсутність даної якості, особливості його прояву на відтворювальному рівні і в процесі праці 
повинні лежати в основі розмежування категоріальних понять здібностей до виконавчьої і 
творчої праці, матеріального і знанняємного виробництва. 
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Конкурентоспособность промышленных предприятий является одним из наиболее 
актуальных вопросов современной экономической теории. Весомый вклад в исследование 
сущности и проявлений конкуренции внесли такие зарубежные ученые, как А. Смит, Фридрих 
А. фон Хайек, М. Портер, И. Шумпетер, Р.А. Фатхутдинов, которые разработали 
фундаментальные положения теории конкуренции. 

Среди научных исследований посвященных изучению факторов влияющих на 
формирование конкурентоспособностипромышленных предприятий можно выделить труды Л. 
Поддубной, Н. Тарнавской, Г. Яковлева [1-3]. 

Конкурентоспособность промышленного предприятия определяется многими факторами, 
которые оказывают прямое или косвенное влияние и зависят от объекта изучения. 

Проведенный анализнаучной литературы показал, что сегодня не существует 
однозначного подхода к определению структуры и состава факторов влияния на формирование 
конкурентоспособности промышленных предприятий. Конкурентоспособность предприятия 
формируется из набора различных показателей под воздействием большого количества как 
внешних, так и внутренних факторов.[4, 5] 

Можно выделить следующие внешние факторывлияния на конкурентоспособность 
промышленного предприятия: 

 
Рис. 1. Внешние факторы влияния на конкурентоспособность промышленных 

предприятий 
 

Внешние факторы определяются рыночной ситуацией во внешней среде и их 
возникновение не зависит от деятельности предприятий. 

Внутренние факторы и их проявление целиком зависит от функционирования 
предприятия и его системы управления. К внутренней среде предприятия, формирующей его 
конкурентоспособность, относятся: производство, финансы, кадры и маркетинг. 
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Внешние и внутренние факторы имеют свои производные, которые влияют на работу 
предприятия. 

 
Рис. 2 Факторы конкурентоспособности предприятия 

 
Все факторы, влияющие на конкурентоспособность служат дополнительным 

конкурентным преимуществом только тогда, когда осуществляют позитивное влияние,но в 
деятельности промышленого предприятия необходимо также учитывать и проблемные 
факторы: коррупция, нестабильность государственной политики, и т.д. 

Рассмотрев факторы влияния наконкурентоспособность конкретного промышленного 
предприятия, можно сделать предложения по повышению ееуровня в условиях рыночных 
отношений.Конкурентоспособность промышленного предприятия состоит из комплекса 
характеристик, которые определяют положение предприятия на рынке. Кним можно отнести 
характеристику продукции и факторы, формирующие условия производства и сбыт товара 
предприятия.Для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий 
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необходимо проводить мониторинг и анализ всех параметроввнешней и внутренней среды 
субъекта хозяйствования, разрабатывать и внедрять мероприятия, которые повысят качество 
процессов и их взаимодействие. 

Дальнейшие исследования предполагают разработку конкретных практических 
рекомендаций по формированию организационно-экономического механизма управления 
конкурентоспособностью предприятия. 
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Невизначеність і ринковий ризик є важливими чинниками процесу формування ціни на 
електроенергію теплових енергогенеруючих підприємств. Ринковий ризик – це ймовірність 
втрат, що визначається мінливістю або періодичними коливаннями дохідності, пов’язаними зі 
змінами цін базових активів, відсоткових ставок, волатильностей та інших індикаторів, 
пов’язаних з ринком. 

Процес формування ціни на електроенергію на ринку можна представити у вигляді 

статистичної гри. Умови статистичної гри можна задати у вигляді матриці, де ijaA 
 – це 

множина рішень щодо формування внутрішньої стратегії підприємства, ijqQ 
 – це 

множина станів природи, яка складається під впливом різноманітних зовнішніх чинників. 
Розробка системи показників відбувається від формування бібліотеки показників до 

відбору і визначення ключових індикаторів, що здатні оцінити стан і динаміку об’єктів 
моніторингу і сприяти вибору оптимальних цінових стратегій. За періодичністю збору даних 
слід розрізняти інформацію, яка збирається щорічно – для стабільних і таких, що повільно 
змінюються даних, які використовується при стратегічному плануванні і контролі цінових 
рішень, і щомісячну (щотижневу, щоденну) звітність – для динамічних показників, що 
використовуються при оперативному контролі і управлінні процесом формування ціни. Тому 
доцільно розділити всі показники на дві групи: 

1) динамічні – такі, що здатні оцінити вплив відповідних чинників на процес формування 
ціни в короткостроковому періоді; 

2) стратегічні – такі, що можуть вплинути на процес формування ціни у 
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середньостроковому і довгостроковому періодах.  
Розробка системи динамічних показників потребує класифікувати всі чинники: 

− за рівнем невизначеності: технологічна випадковість, суспільна випадковість, 
різноманіття значень і невірогідність; 

− за характером впливу чинників на процес формування ціни на електроенергію 
теплових енергогенеруючих підприємств: внутрішні чинники, зовнішні чинники, 
пов’язані з регулюванням, та зовнішні чинники, які відображають ринкову 
кон’юнктуру.  

Стратегія теплового енергогенеруючого підприємства щодо вироблення цінової заявки і 
заявки робочої потужності складається під впливом внутрішніх (контрольованих, 
вимірювальних) чинників:  

 

)( kri qA
, ),1( ni  , 

при Kk ,...1  
Rr ,...1 . 

(1) 

 
Відповідно, стани природи формуються виходячи з різних комбінацій зовнішніх 

(неконтрольованих, важко вимірювальних або невимірювальних) чинників:  
 

)( krj qQ
, ),1( mj  . (2) 

 
Отже, отримуємо матрицю із п’ятьох станів природи і п’ятьох варіантів внутрішньої 

стратегії для окремого диспетчерського інтервалу в період start-end (18-00 годин) (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Матриця цін [1] 

 
                    j 
i Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

A1 605,47 635,22 569,25 503,28 607,1 

A2 616,06 619,37 560,85 543,55 515,95 

A3 613,55 621,78 560,8 545,96 519,58 

A4 606,15 613,89 565,72 517,55 499,38 

A5 609,77 608,94 487,72 489,14 508,2 

 
Для оцінки ризику і прийняття оптимальної внутрішньої стратегії щодо розробки заявки 

робочої потужності і цінової заявки скористаємося такими критеріями: 
1) максимінним критерієм Вальда чи критерієм крайнього песимізму; 
2) мінімаксним критерієм Севіджа (теж критерій крайнього песимізму); 
3) критерієм крайного оптимізму; 
4) критерієм узагальненого максиміну Гурвіца (критерій песимізму-оптимізму); 
5) критерієм недостатнього обґрунтування Лапласа. 
Відповідно критерію Вальда [1, 2], якщо розглядається матриця цін (прибутку) 

підприємства, то найкращим рішенням буде те, для якого виграш виявиться максимальним з 
усіх мінімальних, при різних варіантах умов. Цей принцип називається критерієм максиміна. 

Максимінний критерій Вальда дозволяє одержати нижню ціну, і відповідно до якого 
вибирається стратегія тепловим енергогенеруючим підприємством, що гарантує за будь-яких 
умов прибуток за ціною не менше ніж maxi minj a ij. Іншими словами, максимінний критерій 
Вальда може бути використаний у випадках, коли підприємству потрібна гарантія, щоб ціна 
при будь-яких умовах виявилася не меншою, ніж найбільша з можливих у гірших умовах 
(кращий з гірших) (табл. 2, гр. 7). 
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Таблиця 2 

Матриця цін і критерії оцінки ризику для визначення внутрішньої цінової стратегії 
енергогенеруючого підприємства, грн./МВт-г 

 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Вальда Оптим. Гурвіца Лапласа Севиджа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A1 605,47 635,22 569,25 503,28 607,1 503,28 635,22 529,66 584,064 42,68 

A2 616,06 619,37 560,85 543,55 515,95 515,95 619,37 536,63 571,156 91,15 

A3 613,55 621,78 560,8 545,96 519,58 519,58 621,78 540,02 572,334 87,52 

A4 606,15 613,89 565,72 517,55 499,38 499,38 613,89 522,28 560,538 107,72 

A5 609,77 608,94 487,72 489,14 508,2 487,72 609,77 512,13 540,754 98,9 

 
Відповідно до критерію крайнього оптимізму в матриці можливих цін обирається 

найкраще рішення, ціна для якого визначається максимальною із усіх максимальних, при 
різних варіантах умов (табл. 2, гр. 8). 

Мінімаксний критерій Севіджа [2] використовується в тих випадках, коли потрібно 
уникнути великого ризику. На відміну від критерію Вальда при розрахунку критерію Севіджа 
для прийняття рішення розглядається не матриця цін (прибутку), а матриця ризику чи матриця 
втрат прибутку. Втрати прибутку pij визначаються як різниця між максимальним виграшем і 
виграшем конкретного рішення за даної обстановки (табл. 3). 

Побудуємо матрицю втрат (табл. 3).  
 

Таблиця 3 
Матриця втрат прибутку, грн./МВт-г 

 
                     j 
i  

Q1 Q2 Q3 Q Q5 

1 2 3 4 5 6 

A1 10,59 0 0 42,68 0 

A2 0 15,85 8,4 2,41 91,15 

A3 2,51 13,44 8,45 0 87,52 

A4 9,91 21,33 3,53 28,41 107,72 

A5 6,29 26,28 81,53 56,82 98,9 

 
Відповідно до критерія Севіджа, перевагу слід віддати рішенню, для якого втрати 

максимальні при різних варіантах умов виявляються мінімальними (табл. 2 гр. 11, табл. 3 гр. 6). 
Критерій узагальненого максиміна Гурвіца [2], на відміну від критеріїв Вальда і Севіджа, 
враховує як песимістичний, так і оптимістичний підхід до ситуації. Він може бути 
використаний, якщо потрібно зупинитися на рішенні між лінією поведінки в розрахунку на 
гірше і лінією в розрахунку на краще, тому називати його можна критерієм песимізму-
оптимізму. При цьому в критерії Гурвіца закладено окремо врахування імовірності ризику, так 

званий показник оптимізму x ( 10  x ), при  х=0 – лінія поведінки в розрахунку на краще, 
х=1 – лінія поведінки в розрахунку на гірше. При х=1, критерій Гурвіца прирівнюється до 
критерію Вальда, тобто орієнтація на обережну поведінку щодо визначення цінової заявки і 
заявки робочої потужності. При х=0 – орієнтація на  граничний ризик, що відповідає критерію 
крайнього оптимізму. Значення х між 0 і 1 є проміжними між ризиком і обережністю залежно 
від конкретної обстановки і схильності осіб, що приймають рішення, до ризику. В наших 
розрахунках в якості х було взято значення 0,8, що характеризує мінімальну схильність до 
ризику (табл. 2, гр. 9).   

Принцип недостатнього обґрунтування Лапласа [2] відноситься до числа класичних 
критеріїв, що використовуються при прийнятті рішень в умовах невизначеності. Даний 
критерій може бути використаний у випадку, якщо можна припустити, що будь-який з 
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варіантів станів природи не більше ймовірний за інший. Тоді імовірності станів природи можна 
вважати рівними і робити вибір рішення так само, як і в умовах ризику – по мінімуму 
середньозваженого показника ризику. В наших розрахунках критерій Лапласа розраховано як 
середня величина розрахункової ціни по кожніх внутрішній стратегії в прийнятих рівних 
умовах зовнішнього середовища (табл. 2, гр. 10).  

Проведений експеримент для періоду з 18-00 до 19-00 годин на основі даних 
моніторингу, оцінки і моделювання варіантів заявок робочої потужності, цінових заявок і 
станів природи дістав висновків, що доцільно застосувати внутрішню стратегію 
підприємства А3, оскільки: 

– при обережному підході, яка б ситуація зовнішніх факторів не склалася, середня 
розрахункова ціна на електроенергію для теплового енергогенеруючого підприємства 
становить не меньше ніж 519,58 грн./МВт-г, та може буде і більшою, про що свідчить з 
незначною часткою ризику критерій Гурвіца (відповідно до стратегії А3 вона може становити 
540,02 грн./МВт-г); 

– при ризиковому підході можна скористатися стратегією А1 з середньою розрахунковою 
ціною 653,22 грн./МВт-г. Однак критерій Лапласа, який підкріплює рішення щодо стратегії А1, 
дає менш точні результати ніж критерій Гурвіца. Критерій Лапласа все ж таки визначає 
середню ціну серед всіх заявлених внутрішніх стратегій.  

Розробка цінових матриць, оцінка ризику за зазначеними критеріями і прийняття рішення 
щодо вибору внутрішньої стратегії в залежності від впливу факторів зовнішнього середовища 
виконано для кожної години диспетчерського інтервалу і може бути адаптовано будь-яким 
тепловим енергогенеруючим підприємством, яке працює на ОРЕ за ціновими заявками. 
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Растущая конкуренция на рынках требует оценки конкурентоспособности каждого 

товара, выводимого на рынок. Оценка конкурентоспособности машиностроительных товаров 
может быть выполнена с помощью широкоизвестных точных методов, содержащихся в трудах 
Захарченко В.И., Иванова Ю.Б., Лифица И.М., Михайлова О.В., Окрепилова В.В., Синько В.И., 
Тихонова Р.М., Фасхиева Х.А., Фатхутдинова Р.А. и других. 

Следует отметить, что у точных методов есть один общий серьезный недостаток. 
Получить объективную текущую, конфиденциальную информацию конкурентом друг о друге 
не представляется возможным. Выход в таком случае может быть найден с помощью 
экспертного метода. 

Для экспертной оценки конкурентоспособности машиностроительного товара создадим 
группу квалифицированных экспертов, хорошо знающих производство, рынок и потребности 
покупателей. В группу экспертов, состоящую из 10 человек, пригласим 5 человек от 
производителей (технологов, маркетологов, руководителей подразделений) и 5 человек – от 
покупателей. 

Перед каждым из них поставим одну и ту же задачу: количественно (в баллах) оценить 
характеристики (показатели) заточного станка: цену, качество, надежность, долговечность, 
ремонтопригодность, экономичность, безопасность, экологичность. 

Каждый эксперт представляет результаты своей оценки показателей в специально 
подготовленной анкете (акте), табл. 1. 

Конкурентоспособность товара (Кт) заточного станка определим с помощью следующей 
формулы: 

Кт =          Пі х Кві 

 
где Кт – конкурентоспособность товара – заточного станка, баллов; 




n

li
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Пі – параметрические показатели: А – цена; Б – качество; В – надежность; Г – 
долговечность; Д – ремонтопригодность; Е – гарантийный срок; Ж – послегарантийное 
обслуживание; З – экономичность; И – безопасность; К – экологичность, баллов.  

Общая сумма параметрических показателей равна десяти, а конкретный показатель 
может принимать значение от 0 до его максимального значения и оценивается экспертами; 

Квi – весовые коэффициенты параметрических показателей (от 0 до 1), определены 
экспертным путем, также как и максимальные значения параметрических показателей. 

Подставляя в формулу Кт параметрические показатели и их весовые коэффициенты, 
формула примет вид: 

 
Кт = Аср х Ква + Бср х Квб + Вср х Квв + Гср х Квг + Дср х Квд + Еср х Кве + Эср х Квж + Зср х 

Квз + Иср х Кви + Кср х Квк 
 
Общие результаты анкетного опроса представим в табличной форме (табл. 1), определим 

средние величины параметрических показателей, их весовые коэффициенты и оценим 
конкурентоспособность заточного станка по формуле Кт. 

Суммарная величина произведения среднего значения показателей заточного станка, 
определенных экспертами, на их весовые значения представляет собой конкурентоспособность 
товара (Кт). 

Работоспособность предлагаемого метода оценки конкурентоспособности 
машиностроительного товара показана на примере заточного станка. Метод прост, достаточно 
объективен, не требует от конкурентов никакой информации. Используя данный метод, 
машиностроитель определит конкурентоспособность аналогичных товаров на рынке, наглядно 
увидит сильные и слабые стороны своего товара и выработает меры повышения его 
привлекательности для покупателя. 

Таблица 1 
Акт (анкета) оценки конкурентоспособности заточного станка, производимого 

ПАО «Микрон». 
 

Наименование 
показателей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 

А-цена 2,0 2,0 1,8 2,0 1,5 0,9 2,0 0,9 1,6 2,0 1,9 
15,
6 

1,56 0,30 0,468 

Б–качество 1,5 1,2 0,8 0,9 1,0 1,5 1,2 0,9 1,0 1,4 1,0 
10,
9 

1,09 0,20 0,218 

В–надежность 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 0,7 0,5 0,6 1,0 8,5 0,85 0,10 0,085 

Г–долговечность 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 1,0 8,9 0,89 0,05 0,045 

Д–
ремонтопригодно
сть 

0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,8 0,3 6,2 0,62 0,10 0,062 

Е–гарантийный 
срок 

0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 6,0 0,60 0,05 0,030 

Ж–
послегарантийно
е обслуживание 

0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 4,1 0,41 0,05 0,021 

З–экономичность 1,5 1,2 1,1 1,3 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2 
12,
2 

1,22 0,05 0,061 

И–безопасность 0,5 0,5 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,2 4,0 0,40 0,05 0,020 

К–экологичность 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 2,4 0,24 0,05 0,012 

Всего: 10,0             1,00 Кт=1,022 

 
Предложив метод оценки конкурентоспособности заточного станка и убедившись в его 

работоспособности, аналогичным образом определим конкурентоспособность эталонного 
(базового, конкурентного) станка. По величине коэффициента его конкурентоспособности (Кт) 
будем принимать решение о запуске станка в производство и предложение его рынку или 
будем совершенствовать его качество, надежность, сервис, экономичность и после этого 
предлагать товар рынку.  
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Для визначення фінансового результату діяльності виробничого підприємства за звітний 
період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих 
доходів. 

Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлені Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Порядок формування в обліку інформації про 
витрати визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. 

Для визначення фінансового результату діяльності за звітний період необхідно 
дотримуватися принципів визнання доходів і витрат, а саме : нарахування; відповідності, 
періодичності. 

Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій у 
тому звітному періоді, коли відбувається господарська операція, не враховуючи моменту 
отримання чи сплати грошових коштів, оскільки не завжди оплата грошових коштів збігається 
по звітних періодах з моментом здійснення господарської операції. [3] 

Принцип нарахування застосовується в поєднанні з принципом відповідності, який 
полягає у порівнянні доходів і витрат звітного періоду, тобто витрати, понесені для отримання 
доходу, повинні бути погоджені із цим доходом. 

Для визначення фінансового результату, виходячи з принципу періодичності, доходи та 
витрати підприємства розподіляється по звітних періодах. 

Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку  звітним періодом є 
календарний рік, але для наявності оперативної інформації для прийняття управлінських 
рішень установлені проміжні звітні періоди – місяць, квартал. 

Доходи, витрати і фінансовий результат діяльності підприємства визначаються 
наростаючим підсумком за звітний період. 

Правильне застосування вказаних принципів дає можливість достовірно визнати і 
порівняти суму доходу і відповідних витрат кожного звітного періоду (рис.1.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення 
зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу(крім внесків 
власників) 

доходи 

витрати 

прибуток 

збиток 

— 

= 

чи 

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття (викори- стання) активів 
або збільшення зобов’язань, що веде до зменшення капіталу(крім розподілу 
між власниками) 

Перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного періоду 

Перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періоду 
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Рис. 1  Визначення фінансового результату за звітний період 
Бухгалтерський облік повинен надати повну, достовірну інформацію про доходи, 

витрати, прибутки (збитки) підприємства за звітний період. Така інформація є основою для 
аналізу і прийняття управлінських рішень, а тому доцільно відображати результати за видами 
діяльності підприємства. Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» виробничому підприємству необхідно 
відображати окремо  фінансовий результат від операційної діяльності  та інших видів 
діяльності.   

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення 
доходів і витрат звітного періоду. 

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати виробничого 
підприємства призначено рахунок 79 “Фінансові результати”. 

По закінченні звітного періоду сальдо рахунка 79 “Фінансові результати” при його 
закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. 

Таким чином, фінансові результати визначаються за кожним видом діяльності по 
закінченню звітного періоду (місяця чи календарного року). При визначенні кінцевого 
фінансового результату необхідно закрити рахунок 98 “Податки на прибуток”. Оскільки 
податок на прибуток визначається загальною сумою і не підрозділяється за видами діяльності, 
то витрати з податку на прибуток списуються на окремий субрахунок рахунка 79 “Фінансові 
результати” за вибором підприємства.. 

При списанні фінансового результату складаються такі записи: 
1)на суму чистого прибутку: 
Дебет 79 “Фінансові результати” 
Кредит 441 “Прибуток нерозподілений” 
2) на суму чистого збитку: 
Дебет 442 “Непокриті збитки” 
Кредит 79 “Фінансові результати” 
Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини фінансових 

результатів належить бухгалтерському обліку та економічному контролю, адже можливість 
отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах, трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від того, наскільки оперативно і 
точно підприємство здійснює облік та контроль власних витрат та доходів. Грамотна 
організація бухгалтерського обліку та контролю на виробничому підприємстві дозволить не 
тільки об'єктивно і своєчасно відображати витрати та доходи, вести оперативний контроль за 
виконанням плану й дотриманням кошторисів витрат, але й виявляти резерви зниження 
собівартості продукції, визначати шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість 
істотно поліпшити фінансові результати виробничого підприємства та підвищити його 
конкурентоспроможність. 
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In the modern terms of market relations there is a tendency of increase of measure of 

inflexibility of budget constraints on all levels of management that are the guarantee of success of 
conducted economic reforms. The personal interests of industrial enterprises in the increase of income 
in combination with the increase of inflexibility of budget constraint are basic possible direction of 
financial firmness that provides the economic increase. At the considerable softening of budget 
constraints of oriented to the increase of income there is development of inflationary processes that 
destroy the economic system of the state and industrial enterprise. In this connection the orientation of 
financial firmness on exceptionally soft budget constraints results only in brief success that in a 
strategic aspect is considerate to be negative. 

In the destination block of strategic analysis of financial firmness the estimation of possible 
consequences on chosen directions occupies a central place on two reasons [2]: 

 Firstly, financial firmness that characterizes financial state and financial results becomes the 
main general index on the basis of which all the activity of industrial enterprise is estimated. 

Secondly, the direction of the financial firmness with budget constraints is the main indicator 
that specifies what components of contiguous analytical blocks influence on strategic results most of 
all. 

The account of these reasons allows to educe the real tendency of financial trend and to educe 
the structure of reserves of its optimization. Forming of a special purpose structure of financial 
firmness of industrial enterprise is based on certain hypotheses about the future state of the 
environment.  

Construction of the system of aims, oriented to one simple purpose of extreme character results 
in procedure of optimization at these terms. The achievement of a special purpose optimum is fixed 
with the help of analytical models of financial firmness. The terms of optimization can be used only 
for operative character of financial firmness. It is related to that a current analysis has quite definite 
information, while a strategic analysis has only a hypothesis about the pre-arranged state of financial 
firmness. A primary objective can be set as repressing estimations of variants of financial firmness. In 
this case the search of only optimal decision is possible through the change of level of achievement of 
primary objective. In turn it stipulates the change of limits and aims below stable level. 

At forming of the system of aims it is possible to bring forward a great number of global aims. 
Problems do not rise up to the time, when primary  objectives are formed as extremums and there is 
no  competition of aims. In this case the best decision is an alternative that provides the large measure 
of achievement of purpose indexes at the set limits. If competitive aims are set as extremums, then it 
is necessary to check what alternative it is necessary to use, to get a compromise decision that satisfies 
an industrial enterprise. 

The choice of aims from the endless enormous amount of alternatives assumes two approaches. 
The first approach is used at the linear programs with a few aims. The second approach is used while 
aggregating the aims into a linear objective function. Both approaches assume the search of 
compromise on the basis of theory of odd generous amounts. 

The choice of aims from a limit number of alternatives is based on correlation of charges and 
results and method of pair comparisons. Correlation of charges and results allows as an optimal 
decision to choose an alternative to reach the aim . However in this case because of the necessity of 
evaluate aims the decision will be compromise. The method of pair comparisons links aims ranged in 
advance according to their importance of aim with the quantitative results of their realization for 
every alternative. An optimal decision is an alternative with the greatest total measure of aims 
achievement. 

The catalogue of aims of financial firmness first of all must be presented by aims terms. This 
requirement follows from the condition of determination of problem of financial firmness within a 
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great number of alternatives. Aims-terms must be necessarily fulfilled. Implementations of the 
financial withholdings refers to them according to a tax law, credit agreements, labour contracts, 
dividends on the preferred stocks. For other aims evaluation coefficients are set. If the aim can be 
decomposed on separate aims, then the sum of evaluation coefficients of aims must be equal a one. 

Forming of strategic aims of financial firmness allows to provide: unity of aims of industrial 
enterprises; basis for motivation of workers; criteria for the allocation of the resources of an industrial 
enterprise; business situation; authentication of aims with the total rate of organization; simplification 
of aims; transformation of aims in a task; estimation and control of efficiency of the functioning of an 
industrial enterprise [3]. 

If the catalogue of aims will not be presented in an accessible form, then the difficult 
organizational system will remain practically incomprehensible to any who uses it. If anybody will try 
to be limited by dim ideas about the aims of industrial enterprise then he will probably lose good 
opportunities and will not manage to predict the important actions of competitors and interested 
persons. 

The strategy of financial firmness if to be presented as an alternative tactics of financial 
firmness characterizes its charges and benefits as being insignificant comparing with today. Thus in 
the discounted or resulted form the expenses and benefits of the remote future are unimportant for a 
strategic analysis that is conducted nowadays. 

From the point of view of the qualitative aspects of organizations development the expenses 
and benefits are related to the technology that is again developed, can show up only in a strategic 
period. If to count these charges and benefits to the current period, then they can be also insignificant 
comparatively with charges on the purchase of today’s technology. In order to make the event happen 
in a strategic period or never the decision should be accepted today. This condition is one of the 
primary ones when forming the catalogue of objectives. 

Another important condition of strategic aims is that they consider the remote future. The  
matter about the temporal aspect of the catalogue of aims of financial firmness is solved depending on 
the combination of the following : middle functional period of the type of activity; maximal functional 
period of aspects the type of activity; the period of time is necessary to accumulate financial 
resources, the period embraces the major areas of an industrial enterprise; a period corresponds to the 
realization of maximal market opportunities taking into consideration economic cycles and a long-
term increase. 

The considered moments testify about multiplicity of the horizon of strategic aims. Here to 
define the exact period of time is less important than to define the ability of an industrial enterprise to 
execute the aims of the catalogue of financial firmness. A logical answer to the question about the 
temporary aspect of  the catalogue of aims is to be searched in the principle of obligations. It means 
that a strategic analysis must embrace the period of time, necessary to fulfill commitments based on 
the today’s decision. 

The horizon of aims of the catalogue of financial firmness is to be oriented to the period in 
which an industrial enterprise is located. For every industrial enterprise these periods can be 
conditionally united into three varieties. The first period is "inertia"; second is "choice"; third is 
"uncertainty". 

For most industrial enterprises the period of inertia embraces the nearest five years. A current 
situation can be extrapolated easily on the indicated period. During the period of inertia the action of 
strategic decisions will hardly be felt. The period of choice can comprise 10 years, during which the 
trajectory of development of an industrial enterprise becomes uncertain. For the most remote period 
that oversteps the limits of a 15-year-old term characteristic and the biggest uncertainty is typical. In a 
period of uncertainty it is difficult to estimate the influence of strategic decisions. 

The time limits of the catalogue of aims of financial firmness cannot be controlled in the hard 
mode. They are to be examined under the point of view of ability to operate in the future with the help 
of the strategic decisions currently taken. The functioning of industrial enterprises takes place under 
the conditions of uncertainty of foreign economic environment that can influence their activity 
negatively. We can see the consequences of the above in our country nowadays, where political 
instability resulted in the stop of many enterprises. The determination of the influence of environment 
destabilizing factors and the possibility of their removal assists providing a steady stable development 
of productive-sale activity of an industrial enterprise. 
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При заснуванні того чи іншого промислового підприємства його власники в більшості 

випадків виходять зі стратегічних, довгострокових цілей, а не з миттєвих міркувань, що дає 
підставу застосовувати облікові оцінки в прогнозно-аналітичній роботі. 

У зв'язку з цим істотну увагу в даний час приділяється стратегічному обліку, який 
з'явився відносно недавно, але вже сформувався в досить обширний напрямок наукової та 
практичної діяльності. 

В Україні стратегічний облік знаходиться в стадії зародження, внаслідок чого вітчизняні 
публікації і дослідження в цій області нечисленні. Досі немає повного обґрунтування 
стратегічного обліку. Різні автори по-різному визначають сутність та напрями його розвитку, а 
є і такі, що не виділяють його в окремий напрям досліджень,хоча і розкривають важливість 
обліку в досягненні стратегічних цілей. Визначення поняття стратегічний облік вітчизняними 
та зарубіжними науковцями наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Визначення поняття стратегічний облік 

 
Автор визначення Зміст поняття стратегічний облік 
 Шевчук В. Р. [1, с. 9]. Стратегічний облік - це систему інформаційної підтримки стратегічних управлінських 

рішень. 
 
К. Друрі [2, с. 879]. 

Стратегічний облік повинен передусім забезпечувати керівництво  промислового 
підприємства інформацією, яка допомагатиме йому досягнути, а потім підтримувати 
стратегічну (тобто лідерську) позицію на ринку стосовно конкурентів. 

 
П. Й. Атамас [3, с.387] 

Це облік, який зосереджується на зовнішніх факторах (таких як прибутковість 
конкурентів, частка на ринку і т. ін.), тоді як для традиційного обліку характерна 
зосередженість на внутрішніх процесах і явищах. 

Б. Райан [4, с.38] Певне поєднання управлінського обліку з системами фінансової звітності, зорієнтоване 
на прийняття стратегічних рішень. 

 
В.А. Терехова [5] 

Облікова система, адаптована до сучасного виробничого середовища, що 
включає  багатомірну стратегію зв’язків за допомогою каналів поширення 
і визначення потреб споживачів. 

 
Уорд Кит [6, c. 85] 

Стратегічний управлінський облік повинен відображати відносні 
фінансові результати, досягнуті бізнесом щодо конкурентів, постачальників і, 
можливо, споживачів. 

С. Ф. Голов [7, с. 508] Це система управлінського обліку, спрямована на прийняття стратегічних 
управлінських рішень. 

Дж. Іннес. [8, с. 968] Засіб для забезпечення інформацією, потрібний для того, щоб підтримувати 
стратегічні рішення в організації. 

 
М. Бромвіч [9, с. 27] 

Стратегічний управлінський облік надає і аналізує фінансову інформацію 
про ринки (на яких фірма реалізує свої продукти), витрати конкурентів, структуру 
витрат і моніторинг стратегії промислового підприємства та стратегій конкурентів на 
цих ринках. 

 
 
М.Пушкар[10,с. 282–283] 

Стратегічний облік формує власні інформаційні ресурси прогнозного 
характеру. Інформаційні ресурси стратегічного обліку мають зв’язок з традиційним 
обліком, але ним не обмежуються. Зокрема, для стратегічного управління необхідні 
дані не лише про діяльність промислового підприємства, а й про зовнішнє середовище, 
яке має надзвичайно важливе значення для передбачення траєкторії розвитку 
промислового підприємства. 
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Таким чином, під стратегічним обліком розуміємо облікову систему, яка забезпечує 
керівництво  промислового підприємства інформацією, що допомагатиме йому приймати 
ефективні управлінські рішення, які спрямовані на досягнення  промисловим підприємством 
стратегічних цілей. 

Стратегічний облік варто розглядати як складову системи стратегічного управління 
 промисловим підприємством. Сам по собі облік не є самоціллю та існує насамперед для 

того, щоб сприяти розробці і впровадженню ділової стратегії, служить засобом досягнення 
успіху у бізнесі. 

Основні завдання стратегічного обліку: 
1) стратегічне планування; 
2) визначення критичних показників стратегічних планів; 
3) визначення вузьких і пошук слабких місць управлінських рішень; 
3) визначення основних підконтрольних показників відповідно до стратегічних цілей; 
4) порівняння планових і фактичних значень підконтрольних показників з метою 

виявлення 
причин і наслідків цих відхилень; 
5) аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів [5]. 
Управління діяльністю  промислового підприємства є складним і комплексним процесом. 

Система обліку, що відповідає вимогам управління, також складна. Вона складається з 
множини процедур, до того ж склад елементів системи стратегічного обліку може змінюватись 
залежно від цілей управління. 

Користувачами інформації стратегічного обліку є керівництво  промислового 
підприємства як на вищому, так і на нижчих рівнях управління. Керівникам вищого рівня 
інформація стратегічного обліку потрібна для прийняття стратегічних рішень та їх 
моніторингу, керівникам нижчих рівнів – для реалізації стратегії. 

Метою стратегічного обліку є забезпечення керівництва всією інформацією, необхідною 
для управління і контролю за розвитком  промислового підприємства в інтересах його 
власників та інших зацікавлених партнерських груп, зокрема: кредиторів, клієнтів, 
постачальників, персоналу та уряду [1, с. 12]. 

Мета управління досягається стратегічним обліком, що виконує такі функції: 
1) забезпечення інформацією, яка необхідна для стратегічного планування, контролю і 
прийняття стратегічних управлінських рішень; 
2) контроль і оцінка результатів діяльності  промислового підприємства в досягненні 

цілі; 
3) аналіз прогнозних результатів. 
Предметом стратегічного обліку називають сукупність об’єктів стратегічного обліку, що 

виступає в процесі усього циклу стратегічного управління. Система стратегічного обліку 
пов’язана з цілями стратегічного управління. Вона діє за умови дотримання нижчезазначених 
принципів: 

1) цілеспрямованість – необхідна для забезпечення місії підприємства, яка є 
призначенням і 

головною причиною існування  промислового підприємства. Наявність та розуміння 
головної загальної цілі консолідує зусилля працівників промислового підприємства для 
досягнення результату; 

2) системність – передбачає цілісний і всебічний підхід до запровадження системи 
стратегічного обліку на  промисловому підприємстві. Полягає в ініціативі та підтримці вищого 
керівництва,розробленні чіткого переліку завдань, делегуванні відповідних повноважень щодо 
організації стратегічного обліку і аналізу певним працівникам; 

3) систематичність – довгострокова відданість цілям та завданням стратегічного обліку і 
аналізу, що повинно стати органічним елементом корпоративної культури промислового 
підприємства; 

4) своєчасність – полягає у негайному реагуванні на зміни у зовнішньому середовищі, які 
можуть 

становити небезпеку для функціонування  промислового підприємства, з метою 
ймовірного коригування стратегії; 

5) оптимальність – передбачає, що очікуваний економічний ефект від впровадження 
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системи 
стратегічного обліку і аналізу має бути позитивним [11]. 
Процес стратегічного обліку включає в себе наступні три елементи: 
1) стратегічний аналіз 
2) стратегічний планування 
3) стратегічний контроль 
Сам стратегічний облік лише відображає факти і тому робити відповідні висновки з 

поданої інформації без аналізу – дуже складний і трудомісткий процес, крім того, для  
промислового підприємства це може мати негативні наслідки. Стратегічний облік дає 
необхідні дані для здійснення стратегічного аналізу, створює умови для застосування 
стратегічного контролю. 

Стратегічний аналіз дає змогу оцінити вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на 
діяльність  промислового підприємства, що визначає вибір стратегії та перспективи розвитку її 
реалізації. Стратегічний аналіз поділяють на дві частини – аналіз зовнішнього середовища та 
управлінський аналіз. Це пов’язано із тим, що за їх проведення повинні відповідати різні 
служби промислового підприємства, якщо аналіз зовнішнього середовища є функцією 
маркетингу, то проведення управлінського аналізу є прерогативою функціональних служб  
промислового підприємства. 

Стратегічний контроль – це особливий вид управлінської діяльності на промислового 
підприємстві, що полягає у спостереженні та оцінці проходження процесу стратегічного 
управління, який забезпечує досягнення поставлених цілей та виконання вибраних стратегій 
через встановлення стійкого зворотного зв’язку. 

Поєднання стратегічного обліку, аналізу і контролю дає змогу побудувати відповідну 
інформаційну систему, основою якої є спрямованість на інформаційне забезпечення 
розроблення та реалізації стратегій. 

Тому, однією з найбільш важливих цілей функціонування промислового підприємства є 
забезпечення їх стратегічної стійкості. Реалізація поставленого завдання потребує володіння 
оперативною, достовірною та змістовною інформацією про показники як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовищ  промислового підприємства. За результатами дослідження 
стратегічний облік, використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, спрямований 
забезпечити керівництво  промислового підприємства необхідною інформацією для прийняття 
стратегічних управлінських рішень. Однак на сьогодні питання стратегічного обліку 
залишається невирішеним та потребує подальшого опрацьовування. Існує проблема стосовно 
впровадження стратегічного обліку на вітчизняних  промислових підприємствах та його 
організації, оскільки відсутня чітка методологія його здійснення і кожне підприємство визначає 
її самостійно з урахуванням його специфіки. 
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Як відомо, всякі довгострокові тенденції, які існують в певний період часу, потрапляють 

під вплив зовнішніх факторів, в результаті чого вони можуть істотно змінюватися і набувати 
специфічного змісту і спрямованості. Особливо наочно це проявляється в нашій країні. 
Ситуація, що склалася зараз в української інноваційній сфері однозначно визначається як 
кризова. З одного боку, вона характеризується наявністю проблем інфраструктурного 
забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів з урахуванням нової економічної ситуації, а з 
іншого - відсутністю механізму стимулювання високої активності учасників інноваційно- 
інвестиційних процесів, інноваційної сприйнятливості товаровиробників, насамперед, 
провідних галузей промисловості, формування ринку інноваційних продуктів, гарантій 
стабільності у сфері інтелектуальної праці і виробництва з боку держави. 

Оскільки основу інноваційно-інвестиційної діяльності складають фундаментальні 
наукові дослідження, то саме в цій сфері створюються передумови для подальшої успішної 
реалізації цілей інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва. Незважаючи на те, що в 
цілому «поле діяльності» фундаментальної науки набагато ширше кордонів інноваційно-
інвестиційних процесів будь-якого рівня, її суб'єкти перебувають у відносно більш важкому 
становищі порівняно з суб'єктами, діючими на наступних її етапах. [2] 

В умовах різноманітних потреб ринку, неоднорідності товарної маси одного і того ж 
профілю, викликаних попитом на відносно невеликі партії продукції цільового призначення, 
проявляється одна з найбільш характерних особливостей виробничої діяльності – збільшення 
обсягів дрібносерійного виробництва продукції найширшої номенклатури з різними 
внутрішніми модифікаціями, адаптує її до конкретних умов споживання. Цей, здавалося б, 
позитивний аспект «створює» своєрідне протиставлення виробничих інтересів виробників і 
споживачів. 

У сформованих економічних умовах виробникам, в основній своїй масі перебуває в 
досить складному матеріально-технічному і фінансовому становищі, значно простіше 
займатися випуском уніфікованих і стандартизованих виробів, що дозволяє отримувати 
економію матеріальних трудових і інших витрат. Споживачі, що теж цілком природно, хочуть 
отримувати продукцію з найбільш високими споживчими  властивостями; техніко-економічні 
параметри експлуатації якої максимально відображають інтереси і, відповідно, дозволяють 
отримати більший ефект від її практичного застосування у порівнянні з конкурентами, що 
використовують аналогічне, але стандартизоване обладнання та техніку. 

Разом з тим, в рамках технологічної виробничої системи і виробники, і споживачі у 
багатьох випадках виступають одночасно в обох цих якостях. Тому на практиці досить часто 
відбувається свого роду накладення одних інтересів на інші. Як наслідок, негативний ефект 
виробника в значній мірі нівелюється за рахунок позитивних інноваційних імпульсів, що 
викликаються зростаючими потребами виробництва. Тут також можна провести аналогію з 
порівняльними характеристиками стабільного та інноваційного процесів. 

Таким чином, фактори інновацій є важливою особливістю сучасного етапу економічного 
розвитку, що визначає багато особливостей у виробничій сфері. Традиційно їх можна 
розділити: за характером впливу на економічні, техніко-технологічні, організаційні, соціальні, 
правові, екологічні; по області виникнення - на внутрішні і зовнішні. В основному сукупність 
факторів досить стабільна: її склад добре відомий і існуючий у відношенні її коло проблем 
відображає головним чином відмінності точок зору дослідників на питання виявлення і оцінки 
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їх впливу на різні аспекти функціонування виробничих систем. Назвемо основні чинники 
загального порядку - внутрішні: матеріально-технічний рівень розвитку виробничої бази, 
призначення продукції, що випускається, тип і організаційна структура управління, стиль і 
методи управління, рівень інноваційності виробництва, необхідний і фактичний рівень 
кваліфікації персоналу різних категорій, система мотивації персоналу, рівень інноваційної 
активності персоналу, організаційна культура та ін; - зовнішні: фактори, що виникають під 
впливом впливу ринкових структур, податкової системи, законодавчо-правової системи, 
фінансово-кредитної системи; фактори загальноекономічного, соціального і 
зовнішньополітичного характеру, історичні, національні та ін. 

Динаміка впливу зазначених факторів, що викликає порушення стабільності в факторної 
системи, і є найважливішим імпульсом, причиною порушення сформованих стійких 
взаємозв'язків в економічному механізмі в цілому. Як наслідок такої нестабільності можна 
розглядати різке зниження рівня пріоритетності промислового виробництва в Україні як 
провідного об'єкта управління і на рівні державної економіки, і на мікрорівні. Причому ця 
тенденція не лише зберігається, а й посилюється в тих галузях і сферах діяльності, які 
традиційно вважалися найбільш високотехнологічними, що забезпечували найбільший обсяг 
продажів нової техніки і технології, у тому числі на світовому ринку.  

Розробка державного механізму управління науково-технологічними інноваціями 
національної значущості являє собою досить системний і багато в чому інверсний підхід до 
проблематики інновацій. Його системність полягатимуть в тому, державний механізм як 
інструментарій управління будується від докладного аналізу як самої інновації як об'єкта 
управління, так і від умов, в яких здійснюється інновація. Таким чином, вдається окреслити 
контури тієї державної системи, яка повинна в конкретних умовах України забезпечити рівень 
нововведення в національній економіці, необхідний і достатній для подолання технологічної 
відсталості 
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Традиційний підхід до стратегії підприємства передбачає, що, застосовуючи потужні 
аналітичні інструменти, керівники можуть передбачати майбутнє стану економіки і будь-якого 
бізнесу досить точно для правильного прийняття рішення щодо стратегічного напрямку 
розвитку підприємства. Однак у випадку нестійкого і складного стану зовнішнього середовища 
підприємства та у разі виникнення невизначеності факторів прийняття стратегічного рішення 
стає досить складним процесом.    

Умови невизначеності виникають, коли особі, що приймає рішення, відомі кілька 
альтернатив та їх можливі результати, але ймовірність виникнення того чи іншого результату 
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невідома.   
Така ситуація складається тому, що немає надійних даних, на підставі яких ймовірності 

могли б бути обчислені апостеріорі, а також тому, що не має будь-яких способів вивести 
ймовірності апріорі. Це означає, що прийняття рішень в умовах невизначеності завжди 
суб'єктивно.   

Оскільки припущення є суб'єктивними, остільки повинні відрізнятися ступені 
невизначеності з боку особи, що приймає рішення. Як було зазначено, дві людини можуть 
розглядати одну і ту ж подію, але кожен буде робити власні припущення з більшою чи меншою 
ймовірністю, ніж інший. Процедура прийняття рішення може залежати від сприйняття та 
оцінки особи, яка приймає рішення ступеня невизначеності.   

Існують два підходи до прийняття рішення в умовах невизначеності.   
Особа, яка приймає рішення, може використовувати наявну у нього інформацію, власні 

судження і досвід для ідентифікації своїх припущень щодо вірогідності тих чи інших 
можливих зовнішніх умов, в яких виявиться його компанія, а також для оцінки випливаючих 
при кожній зовнішній умові результатів по кожній наявній стратегії.   

Якщо ступінь невизначеності занадто висока, то особа, яка приймає рішення, вважає за 
краще не робити припущень щодо ймовірностей різних зовнішніх умов, тобто або не враховує 
ймовірності, або розглядає їх як рівні, що практично одне і те ж. Якщо застосовується даний 
підхід, то для оцінки передбачуваних стратегій є чотири критерії рішення:  

а) критерій рішення Вальда, званий також максі-міном; 
б) альфа-критерій рішення Гурвіца; 
в) критерій рішення Сейвіджа, званий також критерієм відмови від міні-макса; 
г) критерій рішення Лапласа, званий також критерієм рішення Бейеса.   
Критерій рішення Вальда, або максі / хв. - це критерій консерватизму і спроба 

максимізувати рівень надійності. Даний критерій застосовується у разі, коли зовнішнє 
середовище підприємства є складним і нестійким. Отже, за цим критерієм необхідно визначити 
найгірший з можливих результатів кожної стратегії, а потім вибрати стратегію, що обіцяє 
найкращий з найгірших результатів.  Даний критерій прийняття рішень рекомендується 
застосовувати невеликим комерційним фірмам, виживання яких залежить від здатності уникати 
збитків.     

Альфа-критерій рішення Гурвіца передбачає визначення індексу рішення d для кожної 
стратегії, який являє собою середньозважену його віддачу. Зважуючими факторами служать 
коефіцієнт оптимізму - а , який можна застосувати до максимальної віддачі - М , і його 
доповнення 1 - а , яке можна застосувати до мінімальної віддачі т. Вартість кожної стратегії, 
таким чином, дорівнює: 

dі = aMi + (1 - а ) mі 
Стратегія з найвищою вартістю для d вибирається як оптимальна.   Коефіцієнт оптимізму 

розташовується в діапазоні від 0 до 1. Якщо особа, яка приймає рішення, виходить із зовсім 
песимістичної перспективи, то воно може прийняти, що а = 0, а при повному оптимістичному 
очікуванні а= 1.      

Фактично альфа-критерій Гурвіца необхідний для того, щоб забезпечити особі, яка 
приймає рішення, можливість звернути увагу і на саму гіршу, і на найкращу віддачу для 
конкретної стратегії і визначити суб'єктивну ймовірність для кожної з них.      

Критерій рішення Сейвіджа, іноді званий критерієм втрат від міні / макса, досліджує 
збитки, які представляють собою понесені втрати в результаті прийняття неправильного 
рішення. Втрата вимірюється як абсолютна різниця між віддачею для даної стратегії і віддачею 
для найбільш ефективної стратегії в межах одного і того ж стану економіки.  

Суть виміру втрат проста. Якщо будь-який конкретний стан економіки актуалізується в 
майбутньому і якщо ми вибрали стратегію, яка забезпечує максимальну віддачу для цього 
стану, то ми не вважаємо втрати. Але якщо ми вибрали будь-яку іншу стратегію, то втрата 
являє собою різницю між тим, що відбувається фактично, і тим, що ми отримали б, прийнявши 
більш оптимальне рішення.   

При використанні критерію Сейвіджа особа, яка приймає рішення, відмовляється від 
спроб максимізувати віддачу, вибираючи стратегію із задовільною віддачею при більш 
низькому ризику.   

Критерій Сейвіджа, отже, особливо корисний для оцінки серії проектів упродовж 
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тривалого періоду.   
У критерії рішення Лапласа обрана стратегія - це стратегія з найвищою передбачуваною 

вартістю за умови рівних ймовірностей.    
Рішення базується на вартості чисельників дробів, які і являють собою суму кожного 

ряду віддачі.   
Критерій Лапласа - це критерій раціональності, повністю нечутливий до особи, що 

приймає рішення. Він надзвичайно чутливий, проте, до визначення особою, що приймає 
рішення, стану економіки та зовнішнього середовища підприємства.    

Критерій Лапласа більше підходить для довгострокового прогнозування, здійснюваного 
великими фірмами.    

Процес прийняття рішення в умовах невизначеності - це процес вибору критерію, а потім 
виконання обчислень, необхідних для здійснення вибору в межах цього критерію. Чотири 
критерії рішень, застосовані до однієї і тієї ж матриці рішення, можуть привести до чотирьох 
різних стратегій.   Найбільш складне завдання для особи, що приймає рішення, полягає у 
виборі конкретного критерію, найбільш підходящого для вирішення запропонованої задачі.  

Вибір критерію повинен бути логічним за даних обставин, повинні враховуватися 
психологічні особливості, темперамент і загальний світогляд нинішнього керівництва фірми 
(оптимістичні або песимістичні; консервативні або прогресивні). Також на вибір критеріїв 
можуть впливати величина підприємства, терміновість прийняття управлінського рішення, 
ступінь невизначеності факторів зовнішнього середовища підприємства. 
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Трансформаційні ринкові процеси в економіці України ставлять нові вимоги до системи 

мотивації праці персоналу підприємства, яка повинна постійно враховувати динамічні зміни в 
навколишньому середовищі і сама генерувати та ініціювати заходи профілактичного характеру 
негативного їхнього впливу. Вирішити таке завдання неможливо без удосконалення 
аналітичного забезпечення та поліпшення якості системи мотивації на підприємстві. Вивчення 
вимог до управлінських рішень дозволило виділити серед них ті, дотримання яких прямо 
пов’язане з аналітичним забезпеченням управління. Чотири з наведених вимог (оптимальність, 
своєчасність, комплексність, наукова обґрунтованість) відзначаються переважною більшістю 
науковців як основні. Це дає можливість стверджувати, що від них в першу чергу залежить 
якість управлінських рішень. 

Умовами ефективного використання мотивації праці є: високий рівень оплати; 
використання високопрофесійної праці; відсутність зрівнялівки в оплаті; високий престиж 
праці в державі, висока купівельна спроможність людини та її зацікавленість у підвищенні 
кваліфікації . 

Щоб мотиваційний процес був керованим, необхідно створити певні умови: 
− треба мати повну й достовірну інформацію про об'єкт управління; 
− постійно мати уявлення про стан і динаміку мотиваційної спрямованості персоналу; 
− ретельно стежити за соціально-економічними наслідками управлінських рішень і 

вміти їх прогнозувати. 
Досвід свідчить, що традиційні методи збирання даних щодо мотиваційної спрямованості 

персоналу вже не задовольняють потреби практики управління, необхідно запровадити в 
кожній організації систему мотиваційного моніторингу, яка б створила нову інформаційну базу 
для прийняття управлінських рішень у сфері мотивації трудової діяльності. 

Мотиваційний моніторинг – це система постійного спостереження і контролю стану 
мотивації трудової діяльності з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, 
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прийняття кваліфікованих управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності 
виробництва [7]. 

Головною метою моніторингу в Україні на національному й регіональному рівнях є 
підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів про фактичний стан мотивації трудової 
діяльності населення в розрізі окремих регіонів, розробка рекомендацій для подолання 
виявлених недоліків, прогнозування можливого загострення найбільш болючих проблем у 
сфері трудових відносин. 

На рівні підприємств робота служб мотивації (окремих фахівців) має бути спрямована на 
вивчення потреб, що постійно змінюються, інтересів, ціннісних орієнтацій працівників у сфері 
праці, мотивів їх трудової діяльності, мотиваційного потенціалу і ступеня використання у 
трудовому процесі, виявлення змін у структурі мотивів і прогнозування їх розвитку та впливу 
на результати діяльності. Мотиваційний моніторинг передбачає проведення регулярних 
опитувань та аналіз наявної економічної, соціологічної та психологічної інформації. Для 
оцінки мотивації трудової діяльності в динаміці взаємозумовленості та взаємозв'язку з 
соціально-економічними процесами важливо мати набір ключових характеристик (показників), 
до яких належать [4, 7]: 

− характеристика трудової діяльності і якості трудового потенціалу: професійно-
кваліфікаційний склад працівників; якість професійної підготовки та перепідготовки 
робочої сили; стан зайнятості; оцінка конкурентоспроможності працівників; форми і 
методи матеріального стимулювання трудової діяльності та їх дієвість; форми і 
методи негативної мотивації та їх ефективність; умови й організація праці; рівень 
продуктивності праці;  

− рівень задоволення працею та результатами трудової діяльності; роль і місце праці в 
ціннісних орієнтаціях працівників; основні мотиви трудової діяльності і зміни в їх 
структурі; 

− показники рівня життя – номінальна заробітна плата; структура доходів; 
диференціація доходів; структура витрат; реальний бюджет працівників та їх сімей; 
рівень забезпечення житлом, послугами медицини, освіти, культури, екологічна 
ситуація, особиста безпека; 

− характеристики стану суспільної думки щодо ефективності соціально-економічної 
політики держави, соціальної спрямованості ринкових перетворень. 

Система моніторингу мотивації трудової діяльності має ґрунтуватись на таких принципах 
[5]: 

− системність – побудова набору оціночних показників для кожного напрямку 
мотивації трудової діяльності; 

− комплексність – отримання й обробка соціально-економічної, соціологічної та 
психологічної інформації, яка характеризує стан і зміни в мотивації трудової 
діяльності; 

− аналітичність – аналіз основних причин зміни стану мотивації трудової діяльності з 
врахуванням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників; 

− періодичність – регулярне поповнення інформаційної бази, необхідної для розробки 
ключових характеристик мотивації трудової діяльності; 

− виробничо-територіальний підхід – досягнення оптимального поєднання виробничих 
і територіальних принципів проведення моніторингу службами мотивації [6]. 

Організацією мотивації на підприємстві займаються лінійні керівники і працівники 
служби управління персоналом. 

Мотивація в контексті підприємства – це процес, за допомогою якого керівник спонукає 
інших людей працювати для досягнення організаційних цілей, задовольняючи тим самим їх 
особисті бажання та потреби. Тому особливого значення набуває питання щодо визначення її 
ефективності в межах окремого підприємства. 

Економічний ефект мотивації в умовах загострення конкуренції стає дуже важливим: 
зростання заробітної плати, яке відбувається відповідно зростанню продуктивності праці, або 
дещо випереджає її, створює сприятливі стимули до пошуку найпередовіших переваг в 
конкуренції. 

Разом з тим, не можна недооцінювати також соціального ефекту стимулюючих заходів. 
Зниження мотивуючої та стимулюючої ролі оплати праці і доходів призводить до 
протилежного ефекту – падіння продуктивності праці, неефективного використання робочого 
часу, деградації якості трудового потенціалу та інших негативних соціально-економічних 
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наслідків. Отже, безперечно, ефект мотивації праці має економічні і соціальні виміри. Тому 
постає питання щодо визначення основних критеріїв оцінки їх ефективності. 

Оцінка ефективності мотивації праці є дуже складною, оскільки результати 
мотиваційного впливу залежать від множини змінних, відокремлення ролі кожної з яких є 
досить проблематичним. 

Дослідник проблем мотивації праці Кратт О.А. вважає, що «ефективність мотивації 
трудової діяльності досягається завдяки регулюючим функціям мотиваційного механізму, який 
повинен бути невід’ємною складовою системи управління підприємством» [5].  Починок Н.В., 
наприклад, повністю поділяє цю думку, але вважає, що підставою для регулювання має бути, 
передусім, вимірювання ступеню досягнутої ефективності мотивації [7]. 

Складність рішення даної задачі для економістів полягає в тому, що так чи інакше 
результативність зовнішнього впливу залежить від взаємодії зовнішніх і внутрішніх 
мотиваторів особистості, тобто неодмінно стосується як оцінки дієвості методів економічної та 
соціальної мотивації, так і необхідності врахування множини різновекторних мотивів 
індивідуальної і колективної трудової поведінки, практично недосліджених особливостей 
національного трудового менталітету.  

Більшість авторів погоджуються, що оцінка ефективності мотивації праці повинна 
відображати ступінь досягнення тих цілей, які ставить керівництво підприємства і працівники 
[3, 5, 7]. Цей підхід можна вважати цілком логічним, адже мотивація у сфері праці – це є 
процес спонукання до праці з метою досягнення особистих цілей і цілей організації. 

Сутність розробки методики визначення сили економічної та соціальної мотивації 
працівника і колективу працівників відбиває наступний алгоритм [48]: 

1) використовуючи експертний метод, виявити та сформувати перелік мотивів, 
потенційно здатних впливати на активізацію трудової діяльності персоналу; 

2) здійснити розподіл мотивів на дві групи – економічні та соціальні; 
3) виділити «мотиваційне ядро» домінуючих економічних та соціальних мотивів трудової 

діяльності для подальшого аналізу економічної та соціальної ефективності мотивації. 
4) використовуючи кваліметричні факторно-критеріальні моделі оцінити ступінь їх 

задоволення та рівень мотивації персоналу. 
Розроблена Колот А.М. методика дозволяє визначити силу економічної та соціальної 

мотивації працівників, що дає змогу на конкретному підприємстві певною мірою судити про 
ефективність мотиваційних заходів, невикористані резерви для зростання трудової активності 
персоналу, необхідні соціально-економічні важелі та напрями посилення зовнішнього впливу 
на трудову поведінку для досягнення очікуваних результатів. Загальний показник ефективності 
мотивації може бути розрахований за допомогою показника продуктивності праці [4]. 
Ефективність мотивації визначається за загальними кінцевими результатами: високою 
продуктивністю праці, високою ефективністю, високою якістю продукції (робіт, послуг). Слід 
зазначити, що в наукових працях з управління персоналом відсутній єдиний підхід до 
групування й систематизації показників щодо дослідження ефективності застосування методів 
мотивації праці. 

Оцінка ефективності методів мотивації праці персоналом потребує дослідження 
кількісних і якісних показників. До кількісних показників відносяться: фонд оплати праці, 
сукупні витрати на персонал, втрати від браку тощо; до якісних – задоволеність працею, 
ступінь свободи в прийнятті рішень та інформованість персоналу про діяльність підприємства.  

Вихідною базою для отримання кількісних показників є нормативна, планова, облікова, 
аналітична інформація відділів підприємства, а саме: 

− планово-економічного відділу (форма № 1-підприємництво «Звіт про основні 
показники діяльності підприємства», форма № 1П-НПП «Звіт про виробництво 
промислової продукції»);  

− інформація відділу оплати праці про кількісний та якісний склад робочої сили й 
ефективність її використання міститься у таких основних формах статистичного 
спостереження, як № 1-ПВ «Звіт з праці (термінова – місячна - квартальна)», № 6-ПВ 
«Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (річна)»; 

− бухгалтерії (форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма 
№ 3 «Звіт про власний капітал», форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів», форма 
№ 4 «Звіт про рух грошових коштів», форма № 5 «Примітки до річної фінансової 
звітності»). 

Дослідження ефективності методів мотивації праці ґрунтується на розроблені системи 
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показників, які характеризують комплексний і системний вплив на об’єкт управління. В зв’язку 
з цим, доцільно групувати показники ефективності методів мотивації праці за ознакою 
однорідності: економічні трудові показники, показники руху персоналу, соціального і 
психологічного клімату, організації праці, освітньо-кваліфікаційного рівня, соціально-
економічної та інноваційної активності (рис.1). Наведені показники впливають на всі 
економічні показники діяльності підприємства, обсяг товарної продукції, витрати 
підприємства, витрати на 1 грн. товарної продукції, прибуток, рентабельність тощо.  

Показники освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу впливаю на такі економічні 
показники підприємства, як: кількість освоєних інноваційних видів продукції, витрати 
підприємства, обсяг товарної продукції, фондовіддачу, матеріаловіддачу, продуктивність праці.  

Сукупний економічний показник розраховується, як узагальнюючий економічний 
показник – визначається дією всіх інструментів мотивації, запланованих до впровадження: 

Ес = (± Е1 ±…± Еn) – К,      (1) 
де E1….En – умовно річна економія завдяки застосуванню методів мотивації праці; 
K – одноразові витрати, пов’язані з впровадженням інструментів використання методів 

мотивації праці.  
Отже, досить важливим є взаємозв’язок між показниками економічної діяльності 

підприємства та показниками ефективності методів мотивації праці в системі управління 
персоналом підприємства. Достовірна оцінка впливу методів мотивації праці на діяльність 
колективів здійснюється завдяки застосування комплексу методів мотивації праці, які 
доповнюють один одного. 

Таким чином, можна зробити висновок, що наведена система критеріїв оцінки 
ефективності мотивації праці дозволяє комплексно досліджувати дієвість мотиваційних 
важелів, сприяючи пошуку невикористаних резервів для підвищення результативності праці. 
Головною передумовою реалізації довгострокових цілей підприємства має бути 
високопродуктивна праця. Критеріями досягнення економічного та соціального ефекту 
мотивації до такої праці має бути поліпшення мікроекономічних показників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Система показників ефективності методів мотивації праці персоналу на 

підприємствах 

Показники ефективності методів мотивації праці персоналу 

Економічні трудові показники: 
1) трудомісткість, люд.-год./натур.од. (продуктивність праці, натур.од./люд.); 2) фонд оплати праці, грн.; 3) чисельність персоналу, осіб; 
4) фонд робочого часу, люд.-год.; 5) середня заробітна плата на працівника, грн./люд.; 6) співвідношення темпів зростання середньої 
заробітної плати та продуктивності праці; 7) сукупні витрати на персонал, грн.; 8) питомі витрати на персонал, грн./люд.; 9) віддача 
витрат на персонал (витратоміст-кість), грн./грн.; 10) рентабельність витрат на персонал, %; 11) витрати на соціальний розвиток 
колективу, грн.; 12) витрати на навчання (підготовка, перепідготовка, підвищен-ня кваліфікації), грн.; 13) частка соціальних витрат у 
витратах на робочу силу, %; 14) час-тка витрат на персонал в обсязі реалізації (частка витрат на персонал у загальних витра-тах 
підприємства), %; 15) відсоток браку продукції, %; 16) втрати від браку, грн.; 17) вит-рати від конфліктів і злодійства, грн.; 18) витрати 
від порушень трудової дисципліни, грн. 

Показники руху персоналу 
1) коефіцієнт плинності персоналу, %; 2) коефіцієнт обороту з прийому, %; 3) коефіцієнт обороту з вибуття, %; 4) коефіцієнт загального 
обороту, %; 5) коефіцієнт стабільності кадрів, %. 

Показники освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу 
1) питома вага працівників з вищою освітою у загальній чисельності персоналу, %; 2) питома вага працівників із середньою 
спеціальною освітою в загальній чисельності персоналу, %; 3) середній розряд працівників; 4) питома вага працівників, які пройшли 
підвищення кваліфікації, %. 

Показники соціально-економічної та інноваційної активності 
1) питома вага працівників, які беруть участь у виробничих змаганнях, %; 2) питома вага працівників, які беруть участь у громадській 
роботі, %; 3) питома вага раціоналізаторів і винахідників, %; 4) кількість патентів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій,нових 
виробів на 1 працюючого, од. тощо. 

Показники організації умов праці 
1) завантаженість персоналу, %; 2) коефіцієнт використання робочого часу; 3) питома вага працівників, які суміщають професії, %; 4) 
питома вага працівників, які беруть участь у роботі автономних робочих груп, бригад, команд, %; 5) питома вага працівників, які 
працюють за гнучким робочим графіком, %% 6) показник загального рівня санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях, % чи за 
бальною шкалою; 7) питома вага робітників, які працюють у комфортних умовах повітряного, температурного та іншого середовища, 
%; 8) питома вага працівників, які зайняті на важких і шкідливих роботах, %; 9) коефіцієнт прогулів, %; 10) кількість (відсутність) 
випадків виробничого саботажу, страйків; 11) втрати робочого часу за рік через хвороби та травми, люд.-год.; 12) частота і ступінь 
важкості нещасних випадків, од. 

Показники соціально-психологічного клімату 
1) коефіцієнт згуртованості колективу, %; 2) коефіцієнт соціальної експансивності колек-тиву (емоційне реагування), %; 3) коефіцієнт 
внутрішньо-колективної прийнятності, %; 4) середній період адаптації, люд.-год.; 5) ступінь інформованості персоналу, %, бали; рівень 
задоволеності працею (за даними соцдосліджень), бали; кількість скарг працівників, шт. 
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Таким чином, сучасний підхід до розуміння мотивації полягає у взаємозв'язку мотивації   
та аналізу затребуваності працівником запропонованих стимулів з урахуванням їх актуальності 
для задоволення невпинно зростаючих потреб. 

Однак існують певні проблеми, які пов'язані із вимірюванням мотивації праці: 
необхідність застосування різних показників; наявність великої кількості факторів, які 
впливають на трудову мотивації з різною силою та інколи в протилежних напрямках; 
різноманіття форм та способів прояву мотивації праці,як об'єктивних, так і суб'єктивних; 
важкість проведення межі між мотивацією праці як соціально-економічною та соціально-
психологічною категоріями.  
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Особливості функціонування механізму страхового бізнесу в Україні, посилення 

конкурентної боротьби між страховиками, та необхідність формування стійкого попиту на 
страхові послуги зумовлює потребу у використанні сучасних тенденцій і технологій 
менеджменту в діяльності страхових компаній. Світова і вітчизняна страхова практика 
свідчить, що найбільш ефективною і універсальною концепцією  управління організацієй є  
реінжиніринг бізнес-процесів. Під реінжинірингом розуміють фундаментальне переосмислення 
і радикальне перепроектування бізнес - процесів для досягнення суттєвих покращень у таких 
ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень 
обслуговування та оперативність [1].  

Отже, реінжиніринг являє собою науково-практичний підхід до здійснення кардинальних 
змін бізнес - процесів компанії з метою значного підвищення рівня її конкурентоспроможності 
[2]. Специфіка реінжинірингу полягає в тому, що існуюча вузька спеціалізація і обумовлена 
нею багаторазова передача відповідальності реінтегруються в наскрізні бізнес-процеси, 
відповідальність за які від початку і до кінця беруть на себе професіонали, здатні виконувати 
широкий спектр робіт [3].  

Необхідність у використанні реінжинірингу як інструмента управління, виникає тоді, 
коли з’являється потреба у виведені організації на новий, якісно вищий рівень, потреба зробити 
її діяльність ефективнішою, утвердити конкурентні позиції на ринку, кардинально змінити 
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принципи управління. Таким чином, реінжиніринг доцільно розглядати як безперервний 
процес постійних змін. 

Одне з ключових понять, яке покладене в основу реінжинірингу,  це бізнес-процеси. М. 
Хаммер і Д.Чампі визначають бізнес-процес як „сукупність різних видів діяльності, в рамках 
якої „на вході” використовуються один або більше видів ресурсів, і в результаті цієї діяльності 
на „виході” створюється продукт, що представляє цінність для споживача” [1]. 

Основний зміст реінжинірингу бізнес-процесів страхової компанії - відмова від 
управління функціональними структурними підрозділами на користь управління бізнес-
процесами, тобто відокремлення за ознакою повної відповідності характеру і вимогам 
страхувальника до якості страхової послуги[4]. 

Метою реінжинірингу є підвищення якості менеджменту страхової компанії за рахунок 
формування горизонтальних зв'язків між її підрозділами, впровадження інформаційних 
технологій, посилення ролі людського фактора і тим самим підвищення якості страхового 
продукту. 

На сьогоднішній день в більшості українських страховиків існує лінійно-функціональна 
структура управління, яка не дозволяє потенціалу організації реалізуватися повною мірою, 
оскільки в такій системі в основному переважають вертикальні зв'язки.  

Як свідчить практика, подібні структури не надають можливості гнучко, оперативно і 
повною мірою задовольняти запити і потреби як продавців, так і клієнтів (Рис. 1).  

В результаті реінжинірингу бізнес-процесів відбувається формування принципово нової, 
організаційно-штатної (реінжинірингової) структури страхової компанії, з утворенням 
спеціалізованих процесних підрозділів: маркетингу, андеррайтингу, врегулювання збитків, бек-
офісу та ін. (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Традиційна модель страхової компанії 
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Рис. 2. Реінжинірингова модель страхової компанії 
 

При процесному підході діяльність всіх підрозділів підпорядкована одній головній меті - 
збільшенню обсягів продажів за рахунок швидкого, своєчасного і якісного обслуговування 
клієнтів компанії. 

Реінжинірингова структура має наступні переваги перед традиційною: 
1. Більш високий рівень спеціалізації персоналу та професіоналізму співробітників. 
2. Використання співробітників відповідно до їх психологічних особливостей.  
3. Звільнення продавців страхових послуг від виконання невластивих їм функцій.  
4. Встановлення міцних технологічних зв'язків між підрозділами та можливість 

делегування повноважень. Головне завдання менеджера - координація діяльності 
технологічних ланок.  

5. Сучасні інформаційні технології дозволяють швидко і якісно обслуговувати велику 
кількість клієнтів. 

Таким чином, в результаті реінжинірингу бізнес-процесів лінійна структура страхової 
компанії змінюється на нову структуру, у який сформовані горизонтальні технологічні зв'язки 
за основними бізнес-процесами. Управління бізнес-процесами здійснюють процесні 
менеджери, а Генеральний менеджер (директор) координує їх роботу.  

Оскільки в центрі системи знаходиться продавець страхових послуг, безпосередньо 
пов'язаний зі страхувальником (споживачем страхових послуг) всі бізнес-процеси спрямовані 
на задоволення запитів споживача, тобто така реінжинірингова структура чітко зорієнтована на 
потреби ринку і забезпечує підвищення бізнес – ефективності страхової компанії. 
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Інтернет-страхування визначається, як взаємодія між страховою компанією і клієнтом, 
котра виникає у процесі реалізації страхового продукту та його обслуговуванні за допомогою 
мережі Інтернет. Здійснюється інтернет-страхування за двома напрямками: on-line і off-line. 

Система on-line виконує практично повний цикл продажів у віртуальному режимі, а саме: 
вибір страхового продукту, заповнення форми заяви на страхування, розрахунок вартості 
страхового продукту. Через мережу Інтернет також можливо здійснити страховий платіж. При 
такому варіанті реалізації страхових продуктів відсутня необхідність безпосередньої зустрічі 
страховика зі страхувальником (чи їхніх представників). Але, майже у всіх компаніях, клієнт 
одержує з кур'єром підсумковий документ страхування (поліс або договір) на паперовому носії 
у місці, яке було ним вказане завчасно. Повністю оформлення страхової угоди можна зробити 
протягом однієї доби. 

Сьогодні придбати за цією системою можна тільки „стандартні“ продукти: страхування 
медичних витрат при виїзді за рубіж, цивільної відповідальності автовласників, тобто ті 
послуги, ціна яких залежить від мінімальної кількості факторів. Досить часто в «Інтернет-
набір» страховиків входять також поліси експрес-страхування майна (договори, які найбільш 
підходять для страхування майна не високої вартості та укладаються без його попереднього 
огляду), та  поліси страхування КАСКО. В основному інтернет-магазини страхових компаній 
прямо працюють із клієнтами. Але можливо здійснювати інтернет-продажі і за допомогою 
посередників - страхових брокерів [1] 

Форму оплати страхової послуги клієнт вибирає самостійно. Можливі слідуючи варіанти:  
− розрахунок через Інтернет за допомогою кредитної картки; 
− розрахунок за допомогою платіжної системи CyberPlat; 
− розрахунок через банківську установу; 
−  розрахунок готівкою. 

Слід відзначити, що застосування режиму on-line у процесі реалізації страхових 
продуктів у деяких випадках доки що не можливе. Наприклад, для корпоративних клієнтів, як 
правило, розробляються індивідуальні страхові програми. Індивідуального підходу потребують 
і нові, нетрадиційні види страхування. Також, іноді , може бути необхідний детальний огляд 
об'єкта страхування. Це потребує від страховика більш ретельної підготовки до укладання 
договору . 

По системі off-line страхування клієнт одержує на сайті страховика слідуючу  
інформацію: 

− асортимент страхових продуктів, які пропонуються;  
− умови укладання договору; 
− розмір страхової премії. 

Потенційний страхувальник може направити через мережу Інтернет запит на розрахунок 
страхової премії у разі нестандартних випадків, задати питання в конференції (форумі) на 
сайті, або по електронній пошті. При цьому, клієнт також отримує додаткові інтерактивні 
послуги, які неможливі при традиційних продажах. Наприклад, можливість самостійно вибрати 
різні опції (послуги) і розрахувати вартість поліса для кожного з обраних варіантів. Отримання 
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інформації дистанційно дозволяє витрачати на процес страхування набагато менше часу: клієнт 
знаходить на веб-сайті обраної ним страхової компанії on-line -калькулятор, сам розраховує на 
ньому орієнтовний тариф і суму страхового платежу за обраним видом страхування. При цьому 
найчастіше після отриманих клієнтом даних «калькулятор» пропонує варіанти мінімізації 
тарифу за допомогою зміни деяких опцій вручну - це так званий конструктор, коли клієнт 
підбирає умови страхового договору у відповідності зі своїми потребами та побажаннями.  

Придбання страхових продуктів через мережу Інтернет не тільки зберігає час і дозволяє 
клієнту використовувати додаткові інтерактивні зручності. Знижки на поліси при продажу їх 
через Інтернет досягають іноді і 40%. Більш низька вартість послуги при страхуванні за 
допомогою всесвітньої мережі досягається за рахунок значного скорочення операційних витрат 
страховика, а саме: не включаються комісійні винагороди агентам та іншим посередникам, не 
треба здійснювати управлінські витрати, пов’язані з утримуванням мережі офісів і великого 
штату працівників; оптимізується документообіг і процес прийняття бізнес - рішень[2]. 

Але слід зазначити, що такі великі знижки надають деякі страховики і тільки по окремих 
продуктах.  Більшість вітчизняних та зарубіжних компаній обмежується зниженням ціни 
послуг в середньому на 10-15 %. 

Сформулюємо основні переваги інтернет-страхування у вітчизняних страхових 
компаніях: 

− зручність, у тому числі - можливість переглядати основні характеристики страхових 
послуг, які надаються окремими компаніями, в режимі on-line; 

− низькі витрати на здійснення on-line страхування; 
− можливість оперативно одержати інформацію стосовно конкретного страховика;  
− можливість укладання угоди без використання власноручного підпису, на основі 

електронного цифрового. 
До недоліків інтернет-страхування можна віднести:   

− неможливість отримання клієнтом необхідних консультацій щодо особливостей  
деяких страхових програм; 

− обмежений асортимент страхових продуктів. 
Сьогодні Веб-сайти більшості страхових компаній, як і раніше, виконують лише 

інформативну функцію. Там, головним чином, розміщується лише загальна інформація про 
компанію, опис діяльності та перелік усіх пропонованих страхових продуктів. Але деякі 
страховики вже організували справжні, діючи Інтернет-магазини. Це компанії „Альфа 
Страхування”, „Аска”, „Універсальна”, „Українська страхова група”, „Країна”, „Глобус”, 
„Еталон”, Страхова група „Тас” та ін.  

У вітчизняних Інтернет-магазинах клієнту надається, в основному, лише можливість 
обрати страховий продукт, розрахувати самостійно його вартість, та замовити ( оформити 
попередню заяву на страхування). Для підписання договору необхідно відвідати офіс компанії, 
або запросити страхового агента. При цьому, купівля полісу буде відбуватися за повною 
вартістю [2]. 

За думкою провідних страховиків, на сучасному етапі розвитку страхового бізнесу в 
Україні,  вже здається можливим організувати  інтернет-магазини більшості страхових 
компаній, однак в силу об’єктивних факторів, комп’ютерні продажі продуктів доки що не 
можуть бути достатньо ефективними. Одна з головних причин – досить низька інформованість 
громадян про страхові послуги як такі. Сьогодні фізичні особи прибігають до послуг страхових 
компаній в основному тоді, коли цього потребують банки (при видачі автомобільного чи 
іпотечного кредиту), чи законодавство[3]. Хоча взагалі продаж через мережу Інтернет 
розрахований на розширення клієнтського кола саме за рахунок фізичних осіб. Організації та 
підприємства, що покупають, в основному, комерційні страхові продукти та пакети страхових 
пільг для працівників, бажають особисто спілкуватися зі страховиком та вимагають 
спеціальної адаптації страхових продуктів. Але більшість страховиків не готові поки що 
реалізовувати свої поліси через Інтернет для юридичних осіб та власників заставного майна. 

Ще одна причина, яка не дозволяє досить швидко розвиватися продажам через мережу 
Інтернет – це відносна нерозвиненість в країні засобів дистанційних платежів. В Україні поки 
що не на достатньому рівні розповсюджені такі послуги, як наприклад інтернет-банкінг для 
фізичних осіб. До того ж, навіть найбільш поінформовані в інтернет-технологіях громадяни 
ставляться до електронних платежів з великою обережністю. Адже ризики, пов’язані з 
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інтернет-розрахунками, ще достатньо високі, до того ж електронним цифровим підписом 
користуються лише одиниці. Саме тому компанії змушені звертатися до послуг страхових 
агентів чи кур’єрів.  

Також проблемою розвитку інтернет – страхування є обмежена кількість пропонованих 
продуктів. Як вже відзначалось раніше, страхова компанія може продавати через мережу 
Інтернет не всі послуги, які складають асортимент страхового ринку. Для того, щоб 
автоматизувати процес обробки заявок, ризики, що приймаються на страхування, повинні бути 
типовими для широкого кола споживачів, а тарифи – фіксованими. В якості об’єктів інтернет - 
страхування придатні лише ті, які не потребують безпосереднього огляду страховика.  

Таким чином можна зробити висновок, що для вирішення існуючих проблем 
впровадження  інтернет-технологій в практику страхового бізнесу в Україні, потрібно не тільки 
відродження довіри клієнтів до страхової галузі в цілому і розвиток інтернет-каналів продажу 
страхових продуктів, але й підвищення рівня комп’ютерної грамотності та Інтернет-культури 
пересічних громадян.  
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Финансовое состояние предприятия отражает его способность финансировать свою 
деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 
целесообразным их размещением и эффективным использованием, финансовыми 
взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами. 

В рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути отражает конечные 
результаты его деятельности. И это интересует не только работников самого предприятия, но и 
его партнеров по экономической деятельности, государственные, финансовые и налоговые 
органы. 

Все это предопределяет важность проведения финансового анализа деятельности 
предприятия и повышает роль такого анализа в экономическом процессе.  

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных о 
финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности в прошлом с целью оценки 
будущих условий и результатов его деятельности. Финансовый анализ является непременным 
элементом как финансового менеджмента на предприятии, так и его экономических 
взаимоотношений с партнерами, финансово-кредитной системой. [1, c. 53] 

Цель финансового анализа – это оценка реального состояния предприятия на дату 
составления отчетности и его прогнозы на перспективу.  
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Финансовый анализ необходим для: 
− выявления изменений показателей финансового состояния; 
− выявления факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия; 
− оценки количественных и качественных изменений финансового состояния; 
− оценки финансового положения предприятия на определенную дату; 
− определения тенденций изменения финансового состояния предприятия. 
К основным группам пользователей результатов финансового анализа относятся: 

1. Менеджеры предприятий и, в первую очередь, финансовые менеджеры. Невозможно 
руководить предприятием и принимать хозяйственные решения, не зная его 
финансового состояния. Для менеджеров важным является: оценка эффективности 
принимаемых ими решений, используемых в хозяйственной деятельности ресурсов и 
полученных финансовых результатов. 

2. Собственники, в том числе акционерам. Им важно знать, каковы будут отдача от 
вложенных в предприятие средств, прибыльность и рентабельность предприятия, а 
также уровень экономического риска и возможность потери своих капиталов. 

3. Кредиторы и инвесторы. Их интересует возможность возврата выданных кредитов, а 
также возможность предприятия реализовать инвестиционную программу. 

4. Поставщики. Для них важна оценка оплаты за поставленную продукцию, выполненные 
услуги и работы. 

Информационной базой для проведения финансового анализа является, главным образом, 
бухгалтерская документация. [2, c. 5] 

Таблица 1.  
Назначение основных компонентов финансовой отчетности 

Компоненты 
финансовой 
отчетности 

Содержание Использование информации 

1 2 3 

Баланс  

Наличие экономических ресурсов, 
которые есть на предприятии на дату 
баланса  

Оценка структуры ресурсов 
предприятия, их ликвидности и 
платежеспособности предприятия. 
Прогнозирование будущих 
потребностей в ссудах.  

Отчет о 
финансовых 
результатах  

Доходы, затраты и финансовые 
результаты деятельности предприятия за 
отчетный период  

Оценка и прогноз прибыльности 
деятельности предприятия и структуры 
доходов и затрат  

Отчет о 
собственном 
капитале  

Изменения в составе собственного 
капитала предприятия на протяжении 
отчетного периода  

Оценка и прогнозирование изменений в 
собственном капитале  

Отчет о 
движении 
денежных 
средств  

Получение и использование денежных 
средств на протяжении отчетного периода  

Оценка и прогноз движения денежных 
средств от операционной, 
инвестиционной и финансовой 
деятельности предприятия  

Примечания  

Выбранная учетная политика. 
Информация, не приведенная в отчетах, 
но обязательная для принятия решений. 
Дополнительный анализ статей 
отчетности, необходимый для их 
понимания  

Оценка и прогноз: учетной политики 
предприятия; рисков или 
неопределенности, его ресурсов и 
обязательств; деятельности 
подразделений предприятий  

 
Чтение отчетности как один из методов анализа – это изучение абсолютных 

показателей, представленных в отчетности. С помощью этого метода анализа отчетности 
определяют имущественное состояние предприятия, его краткосрочные и долгосрочные 
инвестиции, вложения в физические активы, источники формирования собственного капитала 
и заемных средств, оценивают связи предприятия с поставщиками и покупателями, финансово-
кредитными организациями, оценивают доход от основной деятельности и прибыль текущего 
года. 

Финансовые коэффициенты отражают финансовые пропорции между различными 
статьями отчетности. Преимуществом финансовых коэффициентов является простота расчетов. 
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Суть метода состоит, во-первых, в расчете соответствующего показателя и, во-вторых, в 
сравнении этого показателя с какой-либо базой, например: 

− общепринятыми стандартными параметрами;  
− среднеотраслевыми показателями;  
− аналогичными показателями предыдущих лет (периодов);  
− показателями предприятий-конкурентов. 

Для финансового менеджера финансовые коэффициенты имеют особое значение, 
поскольку они являются основой для оценки его деятельности внешними пользователями 
отчетности, чаще всего акционерами и кредиторами. Поэтому, для принятия правильного и 
эффективного управленческого решения, финансовый менеджер должен оценить  основные 
финансовые показатели деятельности предприятия за определенный период.  

 
Литература 

 
1. Бондарчук Н.В., Грачева М.Е. и др. Финансово-экономический анализ для целей налогового 

консультирования / Н.В. Бондарчук, М.Е. Грачева, А.Ф. Ионова, З.М Карпасова, Н.Н. Селезнева. 
М.: Информбюро, 2009. 304 с.  

2. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2009. 
- 360 с. 

3. Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / Н.П. Шморгун, І.В. Головко. – К.: ЦНЛ, 
2012. – 528 с. 

 
 
 

ЕКОНОМІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В 
УКРАЇНІ 

 
А.В. Павленко 

 
Одеський державний екологічний університет 

м. Одеса, Україна 
 
Формування інформаційного суспільства в Україні з одного боку створює підґрунтя для 

ефективного соціально-економічного розвитку держави, а з іншого, вимагає впровадження  
сучасних інформаційних технологій. 

В Україні прийнято низку нормативно-правових актів але, важливою проблемою 
залишається нелогічність української політики в інформаційній сфері [1].  

Інформаційну сферу українського суспільства складають: національний інформаційний 
простір, інформаційні права та свободи, режими інформації, інформаційна безпека [1]. 

Зростання обсягу та проникнення спеціальних знань й наукоємних технологій у сферу 
комунікативної практики пов’язано з проблемою забезпечення засобів організації комунікації. 
Понятійно-категоріальний апарат цього процесу слугує логічним каркасом формування 
відповідної ланки наукового знання. [2]. 

Кібернетичний простір це сукупність інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-
телекомунікаційних систем і мереж державних органів, органів місцевого самоврядування, а 
також фізичних осіб, які функціонують на території України. Кібернетична безпека 
(кібербезпека) – стан захищеності критичних об’єктів національної інформаційної 
інфраструктури та окремих її складових, за якого забезпечується їх стале функціонування і 
розвиток, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація кібернетичних загроз в інтересах 
людини, суспільства, держави [3].  

Як наслідок, значна кількість питань функціонування інформаційної сфери в Україні 
залишається досі недостатньо врегульованою на законодавчому рівні – це стосується як 
проблем інфраструктури, так і діяльності ЗМІ, інформаційно-аналітичних установ тощо. 

На сьогодні, у системі інформаційного законодавства існують проблеми створення, 
поширення та використання інформації: це пов’язано з формуванням правових умов для 
забезпечення толерантності, прозорості та унормування діяльності з поширення інформації в 
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мережі Інтернет. 
Також є відсутнє правове регулювання функціонування в Україні міжнародних 

інформаційних обмінів та інформаційних систем, найяскравішим прикладом яких є Інтернет та 
відсутність поняття засобу масової інформації в мережі Інтернет [4]. 

На думку значної кількості вітчизняних правознавців вдосконалення системи захисту 
авторських прав має відбуватися шляхом кодифікації – розробки та прийняття Інформаційного 
кодексу України (Кодексу України про інформацію) [5]. 

З метою унормування діяльності з поширення інформації в мережі Інтернет, введення в 
правове поле діяльності новітніх засобів масової інформації необхідено прийняти окремий 
закон  «Про засоби масової інформації в мережі Інтернет [5, 6]. 

Задля вдосконалення захисту інтелектуальної власності в умовах поширення Інтернет-
технологій, посилення відповідальності за незаконне розміщення та використання об’єктів 
авторського та суміжних прав у мережі Інтернет, слід внести зміни до законів України 
передбачені проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
відносно врегулювання питань авторського права і суміжних прав» [7].  

Для вдосконалення правових вимог щодо дотримання журналістами професійних та 
етичних стандартів, а також з метою забезпечення інформаційних прав громадян та суспільства 
на отримання повної і об’єктивної інформації, розробити та внести зміни в чинне 
законодавство України (наприклад до ст. 25 Закон України «Про інформацію») спрямовані на 
підвищення відповідальності журналістів при здійсненні своїх професійних обов’язків [6]. 

Протидія реальним загрозам та мінімізація потенційних загроз потребує низки кроків 
держави в ключових сферах життєдіяльності, що мають особливе значення для забезпечення 
кібернетичної безпеки. У соціальній, гуманітарній та науково-технологічній сферах: розвивати 
та координувати науково-дослідні роботи у галузі кібербезпеки;  створювати сприятливі умови 
для молодих фахівців в ІТ-сфері, що має сприяти їх працевлаштуванню в Україні; сприяти 
більш активній політиці державних безпекових інституцій щодо інформування населення про 
кіберзагрози [7]. 

Вся повнота згаданих заходів надасть можливість сформувати економічні засади 
інформаційної безпеки в Україні на сьогодні і в майбутньому. 
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Об'єктивна необхідність ринкової трансформації Причорноморського регіону 
обумовлена вичерпанням екстенсивних факторів економічного зростання, соціально-
економічною неефективністю, негнучкістю та низькою адаптивністю командно-
адміністративної системи до умов науково-технічного прогресу та постіндустріальних 
перетворень. 

Формування і реалізація ефективної регіональної економічної та екологічної політики 
сприятиме подальшому посиленню позицій України як морської держави, створенню 
сприятливих умов для досягнення цілей та розв'язання завдань з розвитку морської діяльності. 

Основними положеннями рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 
червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» в частині 
удосконалення системи моніторингу стану національної безпеки України шляхом 
запровадження показників (індикаторів) стану національної безпеки, збору, обробки та аналізу 
інформації про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними 
показниками (індикаторами) стану національної безпеки, оцінки ситуації, прогнозування її 
розвитку і можливих негативних наслідків. Показник чи комплекс показників сталості 
розвитку могли б стати одночасно індикаторами стану національної безпеки.  

Мають бути запроваджені комплексні та узагальнені показники, які характеризують стан 
та динаміку розвитку Причорноморського регіону. Такими показниками є індикатори та 
індекси сталого розвитку, що повинні відповідати наступним вимогам: бути чутливими; легко 
та однозначно інтерпретуватись;  поєднувати екологічні, соціальні та економічні аспекти; бути 
науково обґрунтованими; мати кількісне вираження; бути репрезентативними. 

Виділяють два підходи до побудови індексів та індикаторів: 
1. Система індикаторів, за якими можна оцінювати окремі аспекти розвитку: екологічні, 

соціальні, економічні, тощо. 
2.   Інтегральні індекси, за якими можлива комплексна оцінка розвитку країни чи регіону.  
Зазвичай інтегральні індекси поділяють за наступними групами: соціально-економічні; 

еколого-економічні;  соціально-екологічні; еколого-соціо-економічні [1]. 
За думкою Ю.Федуня [2], рівень сталого розвитку найчастіше оцінюється з допомогою 

інтегрального індексу, що вираховується як сума індексів для трьох вимірів: економічного, 
соціального та екологічного з відповідними ваговими коефіцієнтами. 

Еколого-економіко-соціальні індикатори розвитку Причорноморського регіону (ПЧМР) 
представлені на рис.1. За основу пропонується взяти  розробки  провідних  міжнародних 
організацій (Світовий економічний форум (Швейцарія), Об’єднаний дослідницький центр 
Єврокомісії (Італія) [3]  та інші. 

Економічний вимір  сталого розвитку регіону  визначатиметься на підставі двох 
інтегральних індикаторів. Перший - Індекс конкурентноздатності розвитку Причорноморського 
регіону, який  має характеризувати макроекономічне середовище та рівень технологічного 
розвитку Причорноморського регіону. Другий – Індекс економічної свободи містить у собі 10 
показників , які характеризують фінансову політику держави, рівень корупції та свободи 
людини[4]. 

Суспільний вимір сталого розвитку можна сформувати на підставі трьох індикаторів: 
індексу якості і безпеки життя; індексу розвитку людського потенціалу та індексу освіченості 
суспільства. 
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Рис. 2. Еколого-економіко-соціальні індикатори розвитку Причорноморського регіону 
 

Екологічний вимір сталого розвитку регіону можна розглянути за допомогою двох 
індикаторів: індексу сталості та індексу екологічності.  Індекс сталості складається з 16 
показників, які передають досягнення країни на її шляху до сталого екологічного розвитку. 

Висновки. Формування цілісної системи індикаторів розвитку Причорноморського 
регіону має базуватися на урахуванні базових напрямків секторального та регіонального 
розвитку:   

1. Урахуванні пріоритетів розвитку міжнародного співробітництва за рахунок 
забезпечення інтеграції усіх видів морегосподарської діяльності.  

2. Підвищенні конкурентоспроможності сфери туризму і рекреації, як  однієї з провідних 
сфер діяльності для спеціалізації Півдня України.  Моделлю може стати процес кластеризації.  

3. 4. Необхідно впроваджувати індикатори  комплексного розвитку аграрного сектору у 
приморських регіонах.  

5. За допомогою відповідного моніторингу індикаторів слід забезпечити зниження 
гостроти екологічних ризиків за рахунок законодавчого визначення статусу берегової зони. 

6. Потрібне здійснення стратегічного планування розвитку прибережних територій, 
розробка схеми функціонального зонування прибережної смуги з визначенням територій, 
придатних для різних видів господарської діяльності. 

 
 

Економічні Соціальні Екологічні 

індекс конкурентноздатності 
розвитку Причорноморського 

регіону (ПЧМР) (9) 

•індикатор макроекономічного   
середовища  

•індикатор технологічного 
розвитку ПМР 

•індикатор „чинників, що 
підсилюють виробництво” у ПМР                              

індекс економічної свободи (10) 

•свобода ділової активності,  

•прозорість торгової політики  

•фіскальної політики уряду  

•урядової регуляторної політики  

•монетарної політики  

•залучення капіталів та іноземних 
інвестицій ( 

•свободи банківської і фінансової 
діяльності  

•дотримання прав на приватну 
власність  

•рівень корупції  

•забезпечення трудових прав і 
свобод  

індекс якості і безпеки життя 
ПЧМР (9) 

•середня тривалість життя 
населення;  

•рейтинг політичної стабільності 
та безпеки;  

•кількості розлучених сімей на 
1000 населення;  

•рівень суспільної активності 
(активність профспілок, 
громадських організацій та ін.);  

•рівень безробіття; 

• рівень політичних і 
громадських свобод;  

•співвідношення між середньою 
заробітною платнею чоловіків і 
жінок. 

індекс розвитку людського 
потенціалу  у ПЧМР (15) 

•середньої тривалості життя 
населення,  

•рівня освіти  

•стандарту життя населення 
країни   

індекс освіченості суспільства у 
ПМР (20) 

•інтелектуальними активами 
суспільства  

•покращенням суспільства  

•перспективністю розвитку 
суспільства  

індекс сталості у ПЧМР (16) 

•рівень дитячої смертності (смертей 
на 1000 дітей віком 1-4 роки), 
хімічне забруднення і запиленість 
(мкг/м3) атмосфери,  

•забезпеченість питною водою і її 
достатнім очищенням (%),  

•стан озону,  

•вміст нітратів у питній воді (мг/л),  

•споживання води, частка природних 
і заповідних територій 

•виснаження рибних запасів,  

•частка альтернативних джерел 
енергії   

• енергоефективність і рівень викидів 
СО2. 

індекс екологічності у ПЧРМ (76) 

•про стан природних ресурсів,  

•рівень забруднення навколишнього 
середовища у минулому і сьогодні,  

•зусиллях країни у галузі 
управління екологічним станом,  

•здатності країни поліпшити 
екологічні характеристики та ін. 
(132) 
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Україна прагне не відставати від світових тенденцій і вимог, тому синхронізує стандарт 

ISO 9001 (і стандарти, що входять в серію) в ДСТУ практично відразу ж, з максимальною 
затримкою в 9 місяців. Це дає українським підприємствам можливість своєчасно отримувати 
вимоги до систем менеджменту якості. Після впровадження ISO 9001 і отримання відповідного 
сертифікату,   українські підприємства можуть виходити на європейський і світовий ринки з 
продукцією стабільної якості. Наявність даного сертифікату говорить про те, що дане 
підприємство володіє такими якостями як компетентність в менеджменті і 
конкурентоспроможність. 

Не дивлячись на добровільний характер все більше і більше українських підприємств 
упроваджують у себе ISO 9001, не бажаючи відставати від своїх конкурентів або партнерів, а 
деколи і просто опиняючись в положенні, коли основний покупець заявляє наявність 
сертифікованої системи менеджменту якості ISO 9001 основною вимогою і умовою укладення 
контракту. Саме із-за своєї виняткової універсальності і застосовності на будь-якому 
підприємстві стандарт  ISO9001 завоював і продовжує завойовувати авторитет і популярність 
серед українських підприємств. 

Разом з власною популярністю система менеджменту якості ISO 9001 стає основою для 
розробки і впровадження в світовій практиці спеціалізованих стандартів для різних галузей 
промисловості, таких як, наприклад, стандарт ISO/IEC 17025 – для лабораторій, стандарт ISO 
16949 – для автомобільної промисловості, практика GMP/GDP для фармацевтичної 
промисловості [1]. Спеціалізовані стандарти набагато ширші, складніше і впровадження їх є 
справою не одного року, часто вимагаючи перебудови виробничих циклів і технічного 
переозброєння, особливо для тих підприємств, які підходять до впровадження цих стандартів 
«з нуля». Проте, для тих підприємств, які вже впровадили або впроваджують ISO 9001, цей 
процес протікає набагато простіше і ефективніше, оскільки основні і принципові зміни в 
компанії вже проведені в рамках впровадження системи менеджменту якості ISO 9001, 
залишилося упровадити спеціалізовані вимоги промислового стандарту, розробити додаткові 
управлінські документи, запланувати і ефективно провести необхідну реорганізацію 
виробництва. Для підприємств, які заздалегідь упровадили у себе ISO 9001, це зробити 
набагато простіше, оскільки вони мають для цього перевірені і ефективні інструменти 
менеджменту, упевнені в тому, що вся діяльність їх прозора, має під собою планову основу, а 
для вимірювання отриманих результатів впровадження є вже перевірені і дієві способи, такі як 
внутрішні аудити, оцінка і аналіз результативності і ефективності бізнес-процесів і ін. В 
цілому, можна сказати, що ISO 9001 – це шлях до виходу продукції підприємства на світові 
ринки, а також реальний крок до досягнення удосконалень підприємства у сфері менеджменту, 
його розвитку і процвітанню. 
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Процес навчання персоналу починається з першим документомISO 9001 і вимагає 
постійного вдосконалення. Зовнішня освіта по ISO 9001 і спеціалізованих промислових 
міжнародних стандартах поступово отримують всі «ключові» працівники підприємства, а по 
закінченню впровадження системи менеджменту якості ISO 9001, вони вже самі зможуть 
навчати  своїх колег, створюючи тим самим самонавчальну структуру. Вимогами ISO 9001 
передбачені контроль і постійне підвищення компетентності працівників підприємства на всіх 
рівнях – від робочого на конвеєрі до вищого керівника. Це значно скорочує вірогідність 
помилок, як при виробничому циклі, так і при ухваленні управлінських рішень [2]. 

Навчені фахівці отримують безліч готових  перевірених інструментів по впровадженню 
системи менеджменту якості, за допомогою яких вони, повертаючись на підприємство, з 
готовністю і натхненням починають вносити пропозиції по реорганізації і намагаються 
проводити поліпшення. Проте ним це не завжди вдається. Багато хто з них стикається з 
проблемою, коли не тільки упровадити, але і взагалі що-небудь реорганізувати або 
запропонувати, немає ніякої можливості, оскільки керівник компанії не здатний  сприймати ті 
зміни, які необхідні підприємству, оскільки «не  знайшов часу» не те, щоб пройти навчання, а 
навіть ознайомитися із стандартом [3]. Відповідно це приводить до негативного відношення до 
нововведень і з боку всього колективу. 

Щоб цього не відбулося, топ-менеджери підприємства, в першу чергу, повинні здобути 
необхідну освіту в області менеджменту якості.   Це необхідно для того, щоб з розумінням і 
належною увагою відноситися до тих реорганізацій і пропозицій, які сприятимуть підвищенню 
ефективності діяльності підприємства і досягненню ним поставлених цілей, у тому числі і в 
області якості. 

Відносно термінів впровадження системи менеджменту якості ISO 9001, необхідно 
відзначити, що темп розробки і впровадження для кожного підприємства індивідуальні і 
залежать від безлічі чинників. Одним з найважливіших чинників є реальні, а не декларативні 
наміри керівника підприємства на здійснення змін, пов'язаних з впровадженням системи 
менеджменту якості ISO 9001. 

Бізнес-процес, як окрема одиниця життєвого циклу продукції, є сукупністю дій з 
перетворення вхідних потоків у вихідні потоки. Сукупність взаємозв'язаних такими потоками 
процесів є системою бізнес-процесів, управління якими, як єдиною системою, дозволяє 
отримати готовий продукт, що купується на ринку. 

Коли підприємство стикається з необхідністю опису цих  процесів, то часто   виникають і 
такі непорозуміння, коли для здійснення процесу не вистачає вхідних потоків (інформації). Або 
відбувається зворотне, вихідний потік не знаходить свого споживача, а це автоматично означає, 
що виконана робота нікому не потрібна. Усунення процесів з циклу або реорганізація бізнес-
процесів, орієнтування їх на результат (який повинен мати задоволеного споживача), дозволяє 
підвести підприємство до так званого «бережливого виробництва». З чого виходить, що не 
тільки готова система бізнес-процесів, але і сама процедура їх написання на етапі розробки і 
впровадження принципу процесного підходу в рамках ISO 9001, є живою роботою по 
виявленню «дефектних» бізнес-процесів, які вимагають до себе пильнішої уваги і коректних 
дій з реінжинірингу. 

При перебудові бізнес-процесів, розробники також повинні застосовувати  принцип 
запобігання помилкам і невідповідностям, тобто принцип «вбудовування якості» в бізнес-
процес, коли при невиконанні необхідних вимог на будь-якому з етапів процесу, його 
виконання припиняється, тобто блокується. Такий принцип прописування бізнес-процесів 
дозволяє своєчасно виявити і блокувати помилку, яка на пізнішому етапі може (або могла б) 
привести до втрат часу, засобів, репутації підприємства. 

Застосування принципів процесного підходу і вбудовування якості є ключовим у формулі 
успіху впровадження ISO 9001 і спеціалізованих стандартів. 

Впровадження ISO 9001 – це клопітлива і відповідальна робота багатьох людей, в ній 
задіються всі підрозділи підприємства, але вона дозволяє нам по-новому оцінити діяльність 
підприємства і швидше знайти шляхи по удосконаленню.   
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Зміни соціально-економічного стану та системи господарського управління України 
вимагають радикальних перетворень в організації контролю всіх сфер та напрямків діяльності. 
Наслідком таких змін повинно стати формування нового механізму, який базується на 
економічних методах господарювання. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить 
системі фінансового контролю в різних галузях, у тому числі і на підприємствах громадського 
харчування.  

Громадське харчування є специфічною галуззю народного господарства, необхідність 
розвитку якої зумовлена рядом факторів, пов’язаних перш за все з раціональною організацією 
життя, ростом продуктивності праці та народного добробуту. [3] 

Раціональна організація ревізії є необхідною передумовою ефективного використання 
грошових коштів та матеріальних ресурсів підприємства, переміщення яких відбувається через 
внутрішньогосподарські розрахунки. 

Ревізійна перевірка підприємств громадського харчування полягає в дослідженні стану 
справ на певній ділянці діяльності об'єкта. При ревізії товарних операцій перевіряється 
збереження товарно-матеріальних цінностей; оцінювалася правильність і достовірність 
оформлення первинних документів, відображення виробничо-торговельних операцій в 
регістрах аналітичного і синтетичного обліку, а також встановлених формах звітності.  

Діяльність підприємств громадського харчування складається з трьох взаємопов'язаних 
процесів: заготівля сировини для вироблення готової продукції, вироблення готової продукції, 
реалізація готової продукції. Тому головною особливістю фінансово-господарської діяльності 
закладів громадського харчування є об’єднання елементів виробництва і торгівлі.  

Під час виготовлення власної продукції (напівфабрикатів, кондитерських виробів, 
продуктів харчування) у той же час відбувається їх реалізація (торгівля) одночасно з 
придбаними на стороні товарами. Продукція, яку реалізують підприємства громадського 
харчування, може в них повністю виготовлятися, проходити часткову кулінарну обробку або 
зовсім не піддаватися обробці. [3] 

У кожному підрозділі підприємства громадського харчування створюють бригади 
матеріально відповідальних осіб, тому об'єктом бухгалтерського обліку є вартість сировини, 
продуктів і товарів, облік яких здійснюють окремо по кожній матеріально-відповідальній особі 
в натуральних і грошових вимірниках.  

Основними завданнями проведення ревізії на підприємствах громадського харчування є 
перевірка правильності та повноти відображення операцій з оприбуткування матеріальних 
цінностей, калькулювання собівартості готових страв, списанню товарно-матеріальних 
цінностей у виробництво та при їх реалізації в торговельній мережі, а також визначення 
фінансового результату діяльності та його відображення в бухгалтерській звітності. 

Інвентаризацію продуктів (сировини) і готових виробів у підприємствах громадського 
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харчування як основного виробництва (кухні), так і самостійних цехів (кондитерського, 
напівфабрикатів тощо) рекомендується проводити (крім випадків, коли проведення 
інвентаризації обов'язково) у такі строки: 

− у коморах - не рідше одного разу на місяць; 
− на кухнях і у виробничих цехах - не рідше одного разу на місяць; 
− в буфетах - не рідше одного разу на місяць; 

Ревізії складаються з кількох етапів, кожний з яких передбачає розв'язання конкретних 
завдань, а в сукупності вони спрямовані на реалізацію головної мети ревізії — контролю за 
витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їхнім збереженням, станом і достовірністю 
обліку й звітності, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та 
запобігання їх у подальшому. 

Ефективність ревізії значною мірою залежить не лише від якості її здійснення, а й від 
організації контролю за виконанням рішень, прийнятих за висновками ревізії. У практичній 
роботі підприємств громадського харчування  застосовуються різні способи контролю за 
виконанням ухвалених за висновками ревізії рішень: одержання письмових звітів про 
виконання пропозицій за висновками ревізії або оперативної інформації за допомогою 
технічних засобів зв'язку; перевірка виконання рішень, ухвалених за висновками ревізії, за 
даними звітності та іншими матеріалами; перевірка на місці, яка здійснюється працівниками 
управління внутрішніх ревізій; перевірка у ході наступних ревізій з відображенням її висновків 
у основному акті ревізії.[3] 

Забезпечення збереження продукції, що випускається, запасів сировини, інших 
матеріальних і грошових ресурсів є одним із завдань бухгалтерського обліку на підприємствах 
громадського харчування. Для цього в кожному такому підприємстві (їдальні, кафе, ресторані) 
повинен бути організований суворий контроль за рухом сировини і продуктів у коморах і в 
виробництві, правильним встановленням торгової націнки і продажних цін на продукцію кухні 
та кулінарні вироби, своєчасним оприбуткуванням виручки та здачею її в банк. 

У кожному підрозділі підприємства громадського харчування створюють бригади 
матеріально відповідальних осіб, тому об'єктом бухгалтерського обліку є вартість сировини, 
продуктів і товарів, облік яких здійснюють окремо за кожною матеріально відповідальною 
особою в натуральних і грошових вимірниках. 

Завершальним етапом ревізії є узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії. 
Узагальнення результатів ревізії передбачає їх систематизацію і групування. Результати ревізії 
оформляються актом ревізії, який має відповідати таким вимогам: в акті ревізії записують 
порушення, недоліки або позитивні сторони діяльності підприємства, яке підлягало перевірці. 
Акт ревізії є підставою для прийняття рішень за встановленими порушеннями і недоліками, а 
також розроблення заходів щодо усунення останніх. Від кваліфікованого висвітлення й 
узагальнення в акті фактів встановлених порушень і недоліків залежить якість ревізії.  

Висока якість ревізії може бути забезпечена глибоким дослідженням роботи 
підприємства громадського харчування, старанною обробкою і систематизацією матеріалів. 
Якщо за результатами ревізії порушень не встановлено, а навпаки, виявлено передовий досвід, 
то він має стати надбанням інших підприємств. У такому разі ревізор доповідає про це 
керівнику, який призначив ревізію. 

Про результати ревізії, якою виявлено порушення законів та інших нормативно-правових 
актів, у визначені строки інформуються органи управління об'єкта контролю та за необхідності 
відповідні органи державної влади й органи місцевого самоврядування. 

Основними формами реалізації висновків ревізії є: 
1) усунення недоліків безпосередньо під час їх виявлення у процесі ревізії; 
2) обговорення наслідків ревізії безпосередньо на об'єкті, що ревізується; 
3) передання справ слідчим органам; 
4)розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків і 

порушень з метою запобігання їх у подальшому. [2] 
Важливим методом підвищення дієвості ревізій і перевірок є чітко організований 

подальший контроль за фактичним виконанням розроблених заходів, виданих наказів, 
прийнятих рішень та інших документів, який повинен здійснюватися регулярно. 

Контроль за виконанням вжитих заходів щодо усунення порушень здійснюється шляхом 
отримання інформації від керівників підприємств громадського харчування. Проте найбільш 
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дієвою формою контролю є перевірка прийнятих рішень і вжитих заходів, повноти 
відшкодування збитків, надходження до бюджету належних коштів безпосередньо на 
підприємствах, що перевірялись.[6] 
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Современные условия ведения бизнеса, характеризующиеся высокими рисками и 
давлением со стороны конкурентов, вынуждают руководство экономических объектов вести 
поиски повышения эффективности функционирования. На данный момент наука располагает 
достаточно широким инструментарием позволяющим повышать эффективность работы как 
системы в целом, так и ее элементов. Кподобного рода средствам можно отнести кайдзен, 
аутсорсинг, реинжиниринг и т.д. Однако, возникает проблема обоснования и оценки принятия 
решений относительно применения того или иного инструмента или проведения определенных 
мероприятий по устранению узких мест. Для решения данной проблемы применяется 
имитационное моделирование. 

Исследованию проблемы применения имитационного моделирования в процессе 
принятия управленческих решений посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: 
А.В. Борщева [1], В.Н. Тимохина [5], Р.Г. Сарджента [6],Дж.Д. Стермана [7], В этих работах на 
достаточно высоком уровне рассмотрены вопросы, связанные с использованием 
имитационного моделирования в управлении. Однако, не смотря на значительный объем 
публикаций, недостаточно рассмотрены аспекты визуализации непосредственной имитации 
процессов и систем. 

Динамичность и непредсказуемость внешней среды побуждают бизнес не 
ограничиваться заказами на построение экономико-математических моделей и формировании 
на основе имитации рекомендаций,связанных с принятием того или иного решения по 
устранению возникших проблем или узких мест.Акцент сместился на визуализацию моделей, 
обучение персонала владению средой разработки с целью эксплуатации и дальнейшего 
совершенствования имитационной модели, как инструмента оценки принимаемых решений, 
собственными силами. Средства визуализации процесса имитации начали развиваться 
относительно недавно, особенно это касается применения 3D технологий. Наиболее яркими 
представителями пакетов имитационного моделирования поддерживающих, в том числе и 3D 
визуализацию являются Arena и Anylogic. Однако, ряд проблем с которыми приходится 
сталкиваться разработчикам подобных имитационных моделей приводят к необходимости 
поиска новых средств позволяющих максимально упростить процесс визуализации.Решить 
проблемы с визуализацией позволяет использование gameengine, напримерBlitz3D. В таблице 1 
приведена сравнительная характеристика пакетов имитационного моделирования, 
представленные в лице Arena,Anylogic и одного из представителейgameengine – Blitz3D, как 
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наиболее простого в освоении. 
Таким образом, Blitz3D представляет собой мощное средство визуализации 

имитационных моделей, которое достаточно легко осваивается благодаря не только большому 
количеству документации и набора различных библиотек, но и использованию достаточно 
простого языка программирования Basiс, в отличии от объектно-ориентированного языка Java 
используемого в Anylogic и Siman в Arena. Немаловажным аргументом в пользу Blitz3D также 
является его небольшая стоимость в 59$ по сравнению с Anylogic и Arena стоимость 
professionalверсий которых достигает порядка 31000€. Весомым минусом Blitz3D является 
отсутствие поддержки подходов имитационного моделирования. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика современных пакетов имитационного моделирования и 
Gameengine 

 

Характеристика 
среды 

Blitz3D AnyLogic Arena 

Год выпуска первой 
версии 

2001 1999 2000 

Разработчик BlitzResearchLtd. XJ Technologies 
Rockwell 

Automation 

Основное назначение 
Создание игр, 2D и 3D 

пространства 

Системная динамика; 
дискретно-событийное (про-

цессное) моделирование; 
агентное моделирование 

Дискретно-
событийное 

моделирование 

Анимация Трехмерная Трехмерная Трехмерная 
Требуемый язык 
программирования 

Basic Java; UML-RT Siman 

Поддержка 
многоподходного 
моделирования 

Не поддерживается Поддерживается Не поддерживается 

Язык интерфейса Английский Русский, английский Английский 

Тип лицензии Платная (59$) Платная(от 330€) 
Платная (от 

2495$)\Бесплатная 
(Academicmode) 

Создание 
пользовательских 
библиотек и шаблонов 

Есть Есть Есть 

Связь с внешними 
приложениями 

Есть Есть Есть 

Разработка интерфейса 
для пользователя 

Есть Есть Нет 

Требуемая ОС 

Windows 
95/98/ME/2000/XP/Vist

a/7; Optional 
DirectX/OpenGL 

support 

Windows 7, Vista, x86-32; 
Windows XP, x86-32; Mac 

OS X 10.4.1 иливыше, 
Universal; SuSE Open Linux 

10.2 иливыше, x86-32; 
Ubuntu Linux 7.04 иливыше, 

x86-32 

Windows 
7/Vista/XP 

Поддержка 
пользователя 

Руководства 
пользователя; 

обучающие видео; 
FAQ; пользовательские 

библиотеки 
рекомендуемая 
литература по 

программи-рованию и 
основам создания игр 

Демонстрационные 
материалы; обучение; кон-

сультации; база знаний; 
форум; документация; 

developercontacts 

Демонстрационные 
материалы; 

обучение; кон-
сультации; база 
знаний; форум; 
документация; 

developercontacts 



Робота секцій 

 

 104

Стоит отметить, что будущее за созданием таких продуктов имитационного 
моделирования, которые будут в себе сочетать преимущества использования современных 
подходов имитационного моделирования и поддержки средств визуализации представленные в 
gameengine. 
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Поглиблення міжнародної інтеграції України актуалізує проблему 
конкурентоспроможності економіки як на національному, так і на регіональному рівні. 
Вичерпання потенціалу екстенсивного економічного розвитку, домінування споживання в 
противагу схильності до заощаджень та інвестування в реальний сектор, нерозвиненість 
інституцій та структурні деформації в економіці зумовлюють втрату позицій нашої країни в 
світових рейтингах конкурентоспроможності. Звідки виникає необхідність виявлення головних 
переваг та загроз конкурентоспроможності регіонів,  промислових областей, обґрунтування 
механізмів реалізації моделі структурно-інноваційного розвитку депресивних територій в 
умовах недосконалості законодавчо-нормативного забезпечення, незавершеності розбудови 
системи регіонального управління та складних політичних обставин [1]. 

Аналіз проблеми розвитку регіонів та депресивних територій відображено в роботах О.І. 
Амоши, З.С. Варналія, В.М. Геєця, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, Я.А. Жаліло, М.В. 
Жука,  А.Є. Слівака, М.А. Хвесика  та інших науковців, котрі зробили значний внесок у 
формування державної регіональної політики. Сучасна економіка вимагає постійних змін щодо 
державних механізмів підтримки депресивних регіонів, тому ці питання постійно залишаються 
відкритими та потребують удосконалення відповідно до вимог часу. Необхідність 
стимулювання розвитку регіонів постійно декларується в різних офіційних документах, проте 
формування відповідного нормативно-правового поля і практичні кроки з його запровадження 
здійснюються повільно, щоразу із порушенням встановлених термінів [1]. 

Офіційне визначення „депресивні території” представлено у Законі України „Про 
стимулювання розвитку регіонів” (від 8 вересня 2005 р.). Закон нормативно визначає механізми 
державної регіональної політики щодо мінімізації диспропорцій соціально-економічного 
розвитку територій держави, вводить поняття „депресивна територія” (Стаття 6), встановлює 
процедуру її визначення (Статті 9, 10), порядок застосування механізмів державного впливу на 
подолання депресивності передбачає запровадження договірних засад у відносинах між 
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центральними та місцевими органами влади на основі угод щодо регіонального розвитку. 
Законом визначено, що депресивна територія − це регіон чи його частина (район, місто 
обласного (республіканського) значення або кілька районів, міст обласного 
(республіканського) значення, рівень розвитку якого (якої) за показниками, визначеними 
статтею 9 Закону України „Про стимулювання розвитку регіонів” є найнижчим серед територій 
відповідного типу [2]. 

З 1 січня 2010 року набув чинності закон "Про внесення змін до закону "Про 
стимулювання розвитку регіонів" №1562-VI від 25 червня 2009 року. Цим законом розширено 
групи територій, які визнаються депресивними, а також наділяються таким статусом певні 
регіони України. Зокрема, визнаються депресивними регіони, в яких протягом останніх п'яти 
років показники валового регіонального продукту на 1 особу є найбільш низькими. 
Депресивними також визнані промислові райони, в яких протягом останніх трьох років середні 
показники рівня зареєстрованого безробіття та частка зайнятого в промисловості населення 
значно перевищують відповідні середні показники розвитку території цієї групи, а обсяг 
реалізованої промислової продукції на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати 
значно нижче середніх показників розвитку території цієї групи. Крім того, депресивними 
визнаються сільські райони, у яких протягом трьох років щільність сільського населення, 
коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг 
реалізованої сільськогосподарської продукції на одну особу значно нижче відповідних 
середніх показників розвитку територій такої групи, а частина зайнятих у сільському 
господарстві значно перевищує їх. Також депресивними визнаються міста республіканського 
(Автономна Республіка Крим) і обласного значення, в яких такі показники також є низькими 
протягом останніх трьох років. 

В Україні до депресивних регіоні в, за різними оцінками, належить від 4% до 15% 
території країни, де проживає близько 12% населення. У таких регіонах ВВП і середня 
зарплата можуть бути на чверть нижче, ніж в середньому по Україні, а рівень безробіття - 
вище. Офіційний статус депресивних отримали лише вісім сільських, дев'ять промислових 
районів і п'ять міст обласного підпорядкування.  

Основними причинами виникнення диспропорцій були різні стартові умови, в яких 
опинились регіони України до початку 90-х років ХХ ст. різноманітність історичних, 
природних, соціально-економічних факторів; господарська спеціалізація; комплексність і 
перспективність розвитку, їх конкурентні переваги; місце і значення регіону в системі 
територіального поділу праці, інтеграційних процесах тощо. Крім об’єктивних факторів можна 
виділити і суб’єктивні фактори, а саме: відсутність системних заходів державної регіональної 
політики щодо зменшення регіональних диспропорцій, і як наслідок невизначеність шляхів і 
засобів регіонального розвитку; завуальованість соціально-економічних перетворень і те, як 
керівники місцевих органів влади проводили економічну і соціальну політику, 
використовували ресурси регіонів і послаблювали вплив негативних факторів; незавершеність 
українських реформ [3].  

Таким чином, cоціально-економічний розвиток регіонів України супроводжується 
значними територіальними диспропорціями, які з роками посилюються. Найбільшим рівнем 
депресивності вирізняються західні та північні області України, де поряд з традиційно 
низькими показниками індустріального розвитку помітних втрат зазнало і сільське 
господарство, яке є головною сферою економіки цих регіонів.  Так, протягом тривалого 
періоду до регіонів-аутсайдерів належать Волинська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська, 
Житомирська, Кіровоградська області.   

Найвищий рівень економічного зростання характерний для усього 6 областей, які можуть 
самостійно себе прогодувати, а  саме, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Сумська, 
Черкаська та Львівська області. Як і раніше, це великі регіони з добре розвиненою 
інфраструктурою і системою вищої освіти, технологічно підготовлені, з розвиненим бізнесом і 
розвиненою інфраструктурою для інновацій.  

Так, у держбюджеті заплановано, скільки коштів мають зібрати місцеві бюджети, скільки 
перерахувати в державний, хто отримає дотації, а хто, навпаки, буде донором. 

Найбільш дотаційним регіоном України в 2014 році стала Донецька область для якої в 
державному бюджеті передбачено понад 625 млн. доларів дотацій і субвенцій. На другому 
місці Дніпропетровська область - 505 млн. доларів, потім іде Київ - 360 млн. доларів. Для 
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Львівської області виділено 490 млн. доларів, Харківської - 400 млн. доларів, для Одеської 
області - 400 млн. доларів, Івано-Франківській - 305 млн. доларів і Луганської області - 300 
млн. доларів [4]. 

Донорами виступають міста, в яких розташовані великі підприємства або зареєстровано 
багато компаній чи банківських установ. Загалом структура формування доходів місцевих 
бюджетів має такий вигляд: 52% становлять державні трансфери (дотації й субвенції), решта 
— власні доходи бюджетів: податок на доходи фізичних осіб — 61,5%, плата за землю — 
12,6%, неоподатковані надходження — 12,2% та місцеві податки — 7% які залишаються на 
місцевому рівні, інші збори перераховуються до бюджету країни [5].  

Таким чином, розвиток економіки в регіонах блокує централізація бюджету, коли кошти, 
зароблені на місцях, забирають до головного бюджету, а потім визначають, скільки дати 
кожній області, незважаючи на те, які регіони більше потребують бюджетних трансфертів і 
дотацій.  

В Україні зменшити дотації й дати стимул розвитку економіки регіонів могла б 
децентралізація бюджету, а також визначення обсягу дотацій структурними проектами, а не 
політичною кон’юнктурою. Головні зусилля повинні спрямовуватись на створення умов для 
того, щоб регіони власними силами могли проводити структурні зміни.  Та створювали  
економічні, наукові і культурні центри. Потрібно неухильно зміщувати акценти від прямого 
бюджетного фінансування до опосередкованих інструментів стимулювання регіонального 
розвитку. Необхідно відмовитись від методів тимчасового зниження ступеня міжрегіональної 
диференціації, які базуються на територіальному перерозподілі резервів і перейти до методів, 
орієнтованих на розвиток регіонів на основі підвищення власної інвестиційної привабливості 
та конкурентоспроможності. 
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Інноваційний клімат є частиною загальної організаційної культури організації. 

Найчастіше інноваційним кліматом розуміється комплекс умов, що сприяє зусиллям 
працівників у висуненні та реалізації нових ідей, в результаті людина відчуває себе вільним, 
повністю мотивованим і готовим до творчої роботи. Готовність компанії до нововведень 
характеризується інноваційним кліматом, від його стану залежить наскільки успішно пройде 
впровадження інновацій [1].  

Підтримка творчого клімату в організації вимагає значних ресурсів, що включають час, 
вміння, гроші і інформацію. Інновації постійно вимагають активної координації між функціями 
і підрозділами, що не досяжне при використанні виключно формальних структур управління. 
Потрібно вишукувати можливості для організації спілкування фахівців поза службової 
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обстановки та використання цільових груп. Значна частина завдань з підтримки інноваційного 
клімату в організації вирішується шляхом розробки і послідовної реалізації адекватних форм і 
методів матеріального стимулювання [2]. 

Лібералізація обміну ідеями та інформацією в організації сприяють кращому 
висвітленню проблеми та знижують опір нововведенням. Всі групи працівників, пов'язані з 
створенням нових продуктів  повинні заохочуватися у відділенні генерування ідей від оцінки 
ідей. Особливе значення має, щоб члени проектних груп відчували себе вільними у вираженні 
своєї думки. Найкращий спосіб стимулювати відкритість думок - постійне визнання та оцінка 
заслуг людей, які висувають цінні ідеї. Визнання цінності ідей - один із способів показувати 
працівникам, що ви довіряєте їх здібностям і визнаєте їх відданість справі. В більш загальному 
сенсі, показувати довіру може бути частиною загальної філософії менеджменту, заснованої на 
використанні творчого потенціалу всіх працівників. Невід'ємна частина довіри працівникам - 
підкреслення цінності та рівня професійних знань ключових фахівців організації. Кращим 
фахівцям повинні бути надані умови для професійного росту, можливості спілкування з 
колегами на семінарах, виставках, конференціях тощо. Значна частина рішень щодо 
інноваційної діяльності може бути передана на нижні рівні управління при належному розподіл 
прав і відповідальності.  

Сприятливий інноваційний клімат має важливе значення для співвідношення показників 
ефективності виробництва нової продукції, зокрема маси прибутку і норми прибутку. Тому для 
досягнення кращих економічних показників необхідно здійснювати інновації у систему 
маркетингу та управління загалом. 

Одним з перших етапів по формуванню інноваційної культури є діагностика поточного 
стану інноваційного клімату на підприємстві. Найзручнішим способом є анкетування, оскільки 
дозволяє охопити, і відповідно, врахувати думку якомога більшої кількості робітників. 
Доповнюється оцінка стану інноваційного клімату через співбесіди з ключовими експертами з 
інноваційного розвитку компанії та найбільш залученими до реалізації інноваційних процесів 
фахівцями. Результати діагностики стану інноваційного клімату на підприємстві виступають 
підґрунтям для визначення та розробки напрямів формування інноваційної культури, а також 
конкретних інструментів їх реалізації [3]. 

Для здійснення безперервних інновацій підприємство мусить забезпечувати відповідні 
передумови їх реалізації: 

- подолати страх персоналу перед ризиком, який під час здійснення різних інновацій є 
різний: великим ризиком можуть відзначатися інновації принципово нових досягнень науки і 
техніки, що докорінно змінюють техніко-технологічну основу виробництва, управління;  

- потребують зміни способи мислення і швидкої адаптації персоналу до нових схем 
виробництва, що сприятливо впливає на продуктивну функцію праці і капіталу;  

- підвищення матеріальної зацікавленості персоналу в інноваційному процесі; 
- лібералізація в ухваленні інноваційних рішень, відсутність формалізації і 

регламентації в системі управлінських рішень, бюрократичних перешкод на шляху інновацій; 
- здатність організаційних структур управління гнучко перебудовуватися до нових 

завдань та умов діяльності;  
- посилення ролі кожної управлінської структури в інноваційному процесі, зміцнення їх 

взаємозв'язку і взаємодії підвищує загальний інноваційний потенціал та інноваційний клімат на 
підприємстві; 

- підвищення рівня сприйнятливості до інновацій, від якого залежать інтенсивність та 
обсяги нововведень. 

Створення інноваційного клімату на підприємстві важливе не лише для впровадження 
техніко-технологічних, організаційних та економічних інновацій, але й для адекватних змін у 
діючих формах і методах управління. Тобто мова йде про необхідність безперервності 
управлінських інновацій, які стають важливою умовою підвищенням творчого   потенціалу 
персоналу, запровадженням економічного механізму стимулювання інновацій, зростанням 
рівня конкурентоспроможності товару  та підвищення ефективності діяльності підприємства.  

Безперервна інноваційна активність - одна з основних стратегічно важливих завдань, що 
стоять перед сучасною організацією. Під інноваційною активністю організації слід розуміти 
комплексну характеристику, що включає сприйнятливість до нововведень, ступінь 
інтенсивності та своєчасність здійснюваних дій з трансформації нововведень, здатність 
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мобілізувати потенціал необхідної кількості та якості, здатність забезпечити обґрунтованість 
застосованих методів, раціональність технології інноваційного процесу по складу і 
послідовності операцій. Іншими словами, інноваційна активність характеризує готовність до 
оновлення основних елементів інноваційної системи своїх знань, технологічного обладнання, 
інформаційно-комунікаційних технологій та умов їх ефективного використання структури і 
культури, а також сприйнятливість до всього нового.  

Для формування інноваційного клімату організаціям необхідно підвищення рівня 
інноваційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності.  Таким чином, необхідно 
вирішити наступні завдання: більш активна участь на ринках, а також підвищення в загальному 
обсязі продажу частки внутрішнього ринку; розширення асортименту продукції; зниження 
витрат виробництва; більш послідовна маркетингова політика; використання технологічних 
навичок і ноу-хау для випуску нових видів продукції;  всебічна підготовка виробництва до 
збільшення попиту на ринку;  більш активне фінансування технологічного оновлення 
виробництва; задоволення зростаючої вимогливості покупців і постачальників, пов'язаної, в 
основному, з відповідністю продукції європейським і міжнародним стандартам якості та 
безпеки;  відстеження тенденцій і закономірностей зміни потреб і смаків споживачів. 

Формування інноваційного клімату на підприємстві  це багатогранний та складний 
процес, який передбачає взаємодію не лише всіх внутрішніх ресурсів, а й навколишнього 
середовища також. Інноваційний клімат на підприємстві виступає як індикатор його розвитку, 
тому питання ефективного формування повинні займати провідні позиції в роботі всієї 
організації.  

Таким  чином, можна стверджувати, що формування інноваційного клімату на 
підприємстві забезпечує активне використання інновацій та підвищення 
конкурентоспроможності, допомагає прискорити економічне зростання, освоїти нові ринки, 
створити нові робочі місця, що, в кінцевому рахунку, визначає сталий розвиток регіону, 
зростання податкової бази, підвищення якості життя. 
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Сталий розвиток економіки України знаходиться під впливом наслідків світової 
фінансової кризи. Згортання інвестиційної активності під час кризи стало одним з основних 
ризиків розвитку реального сектору економіки. Для прискорення інвестиційної активності 
необхідно сформувати дієвий механізм залучення інвестицій та регуляторів їх ефективного 
використання. Для забезпечення комплексного розвитку економічних систем  обсяг внутрішніх 
фінансових ресурсів зазвичай є недостатнім, саме тому необхідним є залучення інвестиційних 
ресурсів. Зацікавленість інвесторів залежить від інвестиційного клімату від якого у значній 
ступені залежать потенційні ризики інвестування. Економічна криза змусила багато урядів 
світу радикально скорочувати бюджетні витрати. Україна не є винятком – саме дефіцит 
бюджету є головним макроекономічним ризиком для інвесторів. 

У відповідності до групувань інвестицій проведемо їх аналіз з метою виявлення 
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потенційних можливостей прийнятої інвестиційної реформи України на більш тривалий 
період. Динаміка капітальних інвестицій за період 2002 – 2011 роки представлена в таблиці. 

 
Таблиця 

Показники динамічного ряду капітальних інвестицій 
 

Роки 

Капітальні 
інвестиції, 
млн. грн. 

(у фактич-
них цінах) 

Абсолютний приріст, 
млн. грн. 

Темп росту, % 
Темп приросту, 

% 

Абсолютне 
значення  

1 % 
приросту, 
млн. грн. 

ланцюго-
вий 

базисний 
ланцю
говий 

базисни
й 

ланцю
говий 

базисний

2002 46 563,0 - - - - - - - 

2003 59 899,0 13 336,0 13 336,0 128,6 128,6 28,6 28,6 465,6 

2004 89 314,0 29 415,0 42 751,0 149,1 191,8 49,1 91,8 599,0 

2005 111 174,0 21 860,0 64 611,0 124,5 238,8 24,5 138,8 893,1 

2006 148 972,0 37 798,0 102 409,0 134,0 319,9 34,0 219,9 1 111,7 

2007 222 679,0 73 707,0 176 116,0 149,5 478,2 49,5 378,2 1 489,7 

2008 272 074,0 49 395,0 225 511,0 122,2 584,3 22,2 484,3 2 226,8 

2009 192 878,0 -79 196,0 146 315,0 70,9 414,2 -29,1 314,2 2 720,7 

2010 189 061,0 -3 817,0 142 498,0 98,0 406,0 -2,0 306,0 1 928,8 

2011 259 932,0 70 871,0 213 369,0 137,5 558,2 37,5 458,2 1 890,6 

Джерело: Власна розробка на основі [1] 
 

Як бачимо, наслідки системної кризи вплинули й на процеси інвестування, про що 
свічнить зменшення величини капітальних інвестицій 192878 млн. грн., 189061 млн. грн. 
відповідно у 2009 та 2010 роках. Для порівняння катітальні інвестиції на початок системної 
кризи у 2008 році становили 272 074 млн. грн.Однак позитивну динаміку ми вже можемо 
спостерігати у 20011 році де величина капітальних інвестицій збільшилася до 259932 млн.грн. 
В цілому за наведені останні три роки спостерігається абсолютний приріст капітальних 
інвестицій на 67054 млн.грн., а середньорічний темп прпиросту за цей період становив 16,1%. 
Таку динаміку можна вважати позитивною. Звернемо увагу на темпи росту капітальних інвестицій . 
Як бачимо темпи росту капітальних інвестицій поступово збільшувались в докризовий період. Однак 
системна криза 2008–2009 років суттєво вплинула на динаміку капітальних інвестицій і вже у 
2008 році темп росту склав 122,2 % в порівнянні із 149,5 % у 2007 році. У 2009 році спостерігається 
суттеве зменшення темпу росту капітальних інвестицій який склав 70,9 %. Аналогічна тенденція спаду 
інвестиційної активності спостерігалась і у 2010 році, хоча темп росту склав 98,0 %. І тільки у 
2011 році спостерігається позитивна динаміка, де темп росту становив 137,5 %, хоча і не вдалося 
вийти на рівень до кризового періоду. Заслуговує на увагу тенденція такого показника як 
абсолютне значення 1 % приросту капітальних інвестицій. Якщо у 2006 та 2007 році, тобто у до 
кризовий період цей показник становив, відповідно, 1111,7 млн. грн. та 1489,7 млн. грн., то у 
період системної кризи 2008–2009 років цей показник був на рівні 2226,8 млн. грн. та 
2720,7 млн. грн. В посткризовий період абсолютне значення 1 % приросту капітальних інвестицій 
становило 1928,8 млн. грн. та 1890,6 млн. грн. 

Для того, щоб  інвестори вкладали капітал в український бізнес, їм потрібна стабільна 
ситуація в Україні – як політична, так і економічна. З цією метою  6 квітня 2011 року було 
прийнято Інвестиційну реформу України. Основною метою цієї реформи було активне 
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави; формування позитивного 
інвестиційного іміджу України в світі; позиціонування України як фінансового, політичного та 
бізнес-центру Східної Європи. В організаційному плані на рівні держави виникає необхідність 
існування структури, яка узгоджує діяльність у сфері інвестицій. Указом Президента України 
[2] створено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України 
шляхом реорганізації Державного агентства України з управління національними проектами та 
Державного агентства України з інвестицій та розвитку. З метою виконання поставлених перед 
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Держінвестпроектом завдань на рівні регіонів він утворює та координує роботу регіональних 
центрів з інвестицій та розвитку. Такі центри утворюються з метою розбудови регіональної 
інвестиційної інфраструктури, активізації інвестиційної діяльності в регіоні та сприяння 
розвитку економіки регіону. 

Основними завданнями таких Центрів є: 
1) участь в реалізації складових національних інвестиційних проектів на території регіону; 
2) забезпечення підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом «єдиного 

вікна»; 
3) ресурсне забезпечення інвестиційного розвитку регіону; 
4) участь у підготовці та здійсненні заходів щодо формування інвестиційної 

привабливості території (маркетинг територій); 
5) моніторинг за дотриманням вимог інвестиційного законодавства з питань підготовки і 

реалізації національних та інвестиційних проектів, які впроваджуються за державної 
підтримки. 

Таким чином Держінвестпроект та Регіональні центри з інвестицій та розвитку 
призначені для підтримки інвестиційного розвитку регіонів та організації надання суб'єктам 
інвестиційної діяльності послуг, пов'язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних 
проектів, за принципом "єдиного вікна". Це стосується й інвестицій у логістичну сферу. 

На підставі наведеного можливо зробити наступні узагальнення. В умовах розвитку 
економічної активності дуже важливе значення слід приділяти процесам інвестування. При 
цьому слід зауважити, що процес інвестування регламентується наперед визначеними умовами, 
які залишаючись сталими за своєю сутністю будуть приймати різні за вагомістю значення для 
окремих учасників інвестиційних процесів мають як правило різні не тільки цілі, а й функції. 

Досягнення максимально можливих результатів корпоративних цілей учасників 
інвестування обумовлює необхідність розвитку інвестиційних процесів на засадах 
інвестиційної логістики. Тому досить важливими завданнями постають подальший розвиток 
теоретичних і прикладних положень інвестування і визначення закономірностей інвестиційної 
логістики. 
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У тезах розглянуто поняття і процес формування економічного потенціалу 

промислового підприємства. На основіоцінки внутрішніх і зовнішніх факторів аналізується 
стан економічного потенціалу промислового підприємства, розглядаються сучасні тенденції у 
формуванні потенціалу. 

Обґрунтування актуальності проблеми. До сьогодні процесам формування потенціалу 
підприємства не приділялося належної уваги. Кризовий стан національної економіки та 
окремих підприємств, що супроводжується недовикористанням виробничих потужностей, 
накопиченням понаднормативних запасів матеріалів і готової продукції, скороченням 
чисельності працівників, зниженням їх кваліфікаційного рівня та продуктивності праці й 
іншими негативними явищами, закономірно призводить до втрати потенціалу. В ринкових 



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

Одеса, 20 - 21 лютого 2014 року 111

умовах, які характеризуються нестабільністю попиту і пропозиції, цін на товари і фактори 
виробництва, жорстокою конкуренцією та іншими макроекономічними і мікроекономічними 
факторами, однією з головних задач менеджменту підприємства є формування та оцінка 
поточних і перспективних можливостей підприємства, тобто його економічного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних 
науковців по проблемам формування потенціалу підприємств дає змогу констатувати гостру 
нестачу досліджень системного характеру. Більшість дослідників, як правило, концентрують 
увагу на одному аспекті складного поліморфного явища: виробничому, маркетинговому, 
трудовому потенціалі.Широкий спектр питань, пов'язаних із концептуальною основою 
управління та оцінкою економічного потенціалу підприємства, розкривається у працях В. Н. 
Авдеєнко, А. І. Анчишкіна, Б. Є. Бачевського, І. В. Грошева, І. В. Заблодовської, В. А. Котлова, 
Н. С. Краснокутської, Є. В. Лапіна, Р. В. Марушкова, І. П. Отенко, О. О. Решетняка, Р. Ю. 
Сіміонова, О. М. Улановоїта ін.  

Метою роботи є дослідження процесу формування економічного потенціалу 
промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Процес формування потенціалу підприємства є одним з 
напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи ресурсів і 
компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в 
досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльностіпідприємства, його 
стабільного розвитку та ефективного відтворення 

У зв'язку з тим, що формування потенціалу підприємства є складним динамічним 
процесом який орієнтований на максимальну взаємодію з зовнішнім середовищем і 
забезпечення високої якості реалізації, важливо визначити, які саме фактори обумовлюють 
розвиток його елементів і впливають на їхнюзбалансованість і ефективність 
використання.Всеосяжний аналіз стану економічного потенціалу підприємства передбачає 
здійснення ідентифікації та оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх факторів (рис. 1). 

Аналізуючи світові тенденції розвитку, слід вказати на основу формування потенціалу 
сучасних підприємств — персонал. Розвиток і широке поширення концепції управління 
трудовими ресурсами перетворюється в найважливішу тенденцію, що знаходиться в 
найтіснішому взаємозв’язку і взаємозалежності з іншими основними напрямками загальної 
еволюції економічної думки: появою і поширенням сотових організацій, формуванням 
“плоских” ієрархій і “прозорих” систем управління; реінжинірингом виробничо-господарської 
діяльності; переходом від традиційних принципів управління до нових (партнерство, 
гуманізація тощо); розширенням внутрішньофірмових ринків; розвитком комп’ютерного та 
телекомунікаційного забезпечення процесів управління та його віртуалізації.  

Поступове проникнення прогресивних теоретичних концепцій у практику позначилося 
деформуванням структури потенціалу підприємств. Сьогодні більшість підприємств, 
розуміючи цінність власного персоналу, намагаються за будь-яких умов зберегти 
кваліфікованих працівників. Широкого поширення здобуває практика довічної зайнятості, 
особливо характерна для підприємств Японії.  

Наступною важливою особливістю потенціалу сучасних підприємств є його 
інформатизація, що тісно пов’язана з соціально-трудовою складовою. Зв’язок реалізується 
через процеси накопичення та обробки комерційної інформації персоналом підприємства в 
процесі ведення бізнесу. Таким чином, цінність персоналу підприємства знаходить своє 
вираження в інформаційних потоках, які ним генеруються в процесі господарювання. 
Особливо слід підкреслити якість інформаційних потоків в організації, що прямо впливає її 
адаптивність, цілеспрямованість, а як наслідок на результативність діяльності. 

Нарощування темпів науково-технічного прогресу визначає зростання частки основних 
фондів в елементній структурі потенціалу сучасних підприємств, хоча на вітчизняних 
підприємствах ця тенденція обумовлена скороченням всіх інших елементів.  

Відзначимо, що елементна структура потенціалу сучасних підприємств формується 
приблизно на 60% за рахунок основних фондів, 25% — персоналу, 15% — інформації, фондів 
обігу та оборотних фондів. Ці розрахунки базуються на офіційній інформації статистичних 
органів, що дозволяє зробити висновок щодо асиметричності інформації, через значну 
тінізацію економічних відносин. Але навіть такі цифри дозволяють констатувати ресурсну 
природу потенціалу сучасних підприємств, який формується на екстенсивній основі. Слід 
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вказати на те, що враховуючи темпи науково-технічного прогресу та зростання нестабільності 
ринкових відносин, у світовій практиці спостерігається збільшення частки наукомістких 
елементів.  

 

 
 
 

Рис. 1. Формування економічного потенціалу підприємства 
 

Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку в даному 
напрямку.Перспективи розвитку промислового підприємства залежать від формування і 
успішного розвитку його економічного потенціалу. Аби досягти успіхів у сьогоднішніх умовах 
господарювання, промислове підприємство повинно постійно підтримувати високий рівень 
свого економічного потенціалу, який забезпечується ефективною виробничо-господарською 
діяльністю, стійким фінансовим станом, випередженням конкурентів, підтримкою високого 
рівня конкурентоспроможності продукції. Дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів 
впливу на складові економічного потенціалу підприємства дозволяє виявити тенденції впливу 
цих факторів на кожну конкретну складову, розробити необхідні заходи з метою коригування 
такого впливу і досягнення поставлених підприємством цілей. Перспективним є прогнозування 
величин економічного потенціалу та його складових при визначенні цілей діяльності та 
розвитку промислового підприємства.Отже, визначення та формування потенціалу 
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Реалізація економічного потенціалу підприємства – забезпечення 
досягнення цілей діяльності підприємства 

Економічний потенціал підприємства: 
 техніко-технологічний 
 кадровий 
 фінансовий 
 інноваційно-інвестиційний 
 управлінсько-збутовий 

1. Дослідження зовнішнього середовища 
існування промислового підприємства. 

2. Ідентифікація зовнішніх факторів 
впливу на економічний потенціал 
підприємства. 

3. Виділення безпосередніх зовнішніх 
факторів впливу на конкретні складові 
економічного потенціалу підприємства. 

4. Побудова схеми впливу зовнішніх 
факторів на складових економічного 
потенціалу підприємства. 

5. Оцінка впливу зовнішніх факторів на 
складові економічного потенціалу 
підприємства за допомогою 
кореляційного аналізу. 

1. Дослідження стану функціонування 
промислового підприємства. 

2. Ідентифікація внутрішніх факторів 
впливу на економічний потенціал 
підприємства. 

3. Виділення безпосередніх внутрішніх 
факторів впливу на конкретні складові 
економічного потенціалу підприємства. 

4. Оцінка сформованого стану складових 
економічного потенціалу підприємства на 
основі внутрішніх факторів. 

5. Оцінка сформованого стану 
економічного потенціалу підприємства на 
основі внутрішніх факторів. 
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підприємства є необхідним завданням керівництва підприємства, адже це дає змогу визначити 
можливості і переваги підприємства, та оцінити його конкурентоспроможність 
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На сьогоднішній день інвестиційні процеси у будівельну галузь знаходиться  на 
достатньо низькому рівні , що є не дуже позитивною тенденцією для держави. Інвестиції – це 
одна з головних складових економіки країни. Інвестування будівельної галузі відіграє важливу 
роль у розвитку економіки держави, так як інвестиції дозволяють фінансувати інноваційні 
проекти, модернізувати виробництво, використовувати сучасні вітчизняні та закордонні 
досягнення науки та техніки  в будівництві. 

Інвестування будівельної галузі є одним з найвигідніших вкладень фінансових коштів і 
можливості отримання  гарантованого прибутку. На сьогоднішній день, інвестування 
будівельної галузі не має стратегічних планів, немає чітких програм і пріоритетів, що є 
негативним щодо сталого ефективного розвитку галузі,  тому дана тема є актуальною. 

Для рішення актуальних проблем необхідно розглянути напрями і фактори за допомогою 
яких можливо поширити інвестування будівельної галузі, виявити причини недостатнього  
інвестування та низької ефективності  використання наявних інвестиції. 

Питаннями розвитку і  підвищення активізації інвестиційних процесів займаються такі 
вітчизняні вчені як: Беляев М.К., Бочаров В.В., Ковалева Н.В., Васильєв В.М., Литвин Б.М. та 
ін. Але ряд питань так і остається невирішеними. 

Інвестування будівельної галузі являє собою процес безперервного вкладення власних 
коштів, який здійснюються протягом усього періоду будівництва будівель і споруд. 
Особливістю інвестування в будівельну галузь є те що вона в кінцевому етапі представляє 
об'єкти інвестиційного товару. Так само, інвестиційна діяльність являє собою не тільки 
вкладення грошових коштів залучених інвесторів, але й так само здійснення ними дій на 
практиці в сфері інвестування. [1] 

Інвестиції – це вкладення грошових коштів з метою отримання прибутку або інших вигод  
Одним із напрямів вкладення інвестицій для будівництва є підвищення техніко-

економічного рівня. 
Розширення, реконструкція, технічне переоснащення, нове будівництво - вкладення 

інвестицій у цей комплекс робіт визначається  відповідною и структурою. 
Під розширенням мається на увазі ремонт і відновлення старих об'єктів, будівництво 

додаткових підсобних і обслуговуючих підприємств. Весь цей комплекс робіт здійснюється за 
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короткий період часу при мінімальних витратах. 
Для підвищення техніко-економічного рівня будівельного виробництва підприємства 

проводять реконструкцію діючих цехів та об'єктів основного та обслуговуючого призначення. 
При фінансуванні інвестиційної діяльності будівельне підприємство використовує власні 

фінансові ресурси і залучені фінансові ресурсі інвесторів, це може бути як держава, так і 
юридичні і фізичні особи. 

До власних ресурсів відноситься чистий прибуток і амортизаційні відрахування.  
Перевага амортизаційних відрахувань в тому, що це джерело має місце і залишається 

завжди в розпорядженні підприємства при будь-якому фінансовому становищі. 
Бюджетна ефективність відображає вплив результатів інвестиційного проекту 

будівництва на прибутки і витрати відповідно державного та регіонального бюджету з огляду 
на перевищення прибутку відповідного бюджету над витратами.[2] 

 
Таблиця 1 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2012 рік.[3] 
 

Показники 
Код за 
КВЕД 

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій 

в тому числі 
за рахунок коштів державного 

бюджету 

тис. грн.. 

у % до загального 
обсягу 

капітальних 
інвестицій 

тис. грн.. 

у % до загального 
обсягу 

капітальних 
інвестицій за 

видом економічної 
діяльності 

Будівництво F 37312964 12,7 499988 1,3 
Будівництво 45 37312964 12,7 499988 1,3 
Підготовка 
будівельних 
ділянок 

45.1 252037 0,1 61022 24,2 

 
Таблиця 2 

Капітальні інвестиції за видами активу за 2012 рік.[3] 
 

Показники 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій 

млн. грн. 
у % до загального 

обсягу 
 

Капітальний інвестиції за видами активів за 2012 рік 
Всього  293691,9 100,0 
інвестиції в 
матеріальні активи 

 285146,3 97,1 

житлові будівлі  38549,0 13,1 
нежитлові будівлі  56811,3 19,3 
інженерні споруди  64848,9 22,1 
             Капітальні інвестиції по регіонах за 2012 рік 
Україна  293691,9 100,0 
Одеса  14631,2 5,0 

 
Основні показники виробничої діяльності підприємства за останній рік значно знизилися, 

що є не дуже позитивною тенденцією для держави. (Табл.1). 
Капітальні інвестиції за видами активів за 2012 рік у порівняні з попередніми роками 

також знизилися.(Табл.2) 
Отже, інвестування будівельної діяльності країни знаходиться на низькому рівні, що є 

негативною тенденцією для розвитку будівельної галузі та країни в цілому, тому необхідно 
прийняти заходи для  збільшення обсягів інвестицій, та визначити пріоритетні напрями 
інвестування будівельного комплексу.  

Для цього державі потрібно перед усім, спрямувати економічну політику на створення 
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інвестиційної стабільності, тим самим гарантувати отримання прибутку від вкладення коштів. 
Також потрібно створити таки умови, яки будуть достатньо активно сприяти і  на участь країни 
у внутрішніх інвестиційних процесах. 

Необхідні також такі економічні та юридичні умови, яки дадуть можливість 
будівельному підприємству отримати прибуток достатній для повернення інвесторам 
дивідендів і подальшого розвитку будування. Залучені кошти повинні строго контролюватися і 
бути захищеними від недобросовісних користувачів.  
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Стан сучасного страхового ринку вимагає застосування інноваційних способів 

управління страховою компанією і персоналом, залучення та утримання клієнтів. У західних 
країнах довга еволюція маркетингу перетворила його на основу для організації всієї діяльності 
страхової компанії. В останні роки українські страховики також стали активно застосовувати 
деякі маркетингові інструменти для вирішення виникаючих завдань. Але ці інструменти, як 
правило, зводяться до рекламних кампаній та проведення акцій із стимулювання збуту. Деякі 
страхові компанії застосовують інтегровані маркетингові комунікації, і лише окремі почали 
розвивати маркетингові інструменти високих технологій [3].  

Сучасна економічна ситуація потребує біль комплексного підходу до проведення 
маркетингової діяльності. Слід відмітити, що до цих пір не має чітких меж як визначення 
поняття «маркетинг», так і інструментів для його здійснення. Тому, дослідження маркетингової 
діяльності страхової компанії та розробка нових маркетингових інструментів є актуальною 
задачею, що і зумовило вибір теми дослідження. 

Служба маркетингу страхової компанії розглядається як мозковий центр, як джерело 
обґрунтованої інформації і рекомендацій по багатьом питанням поточної і перспективної 
діяльності страховика. Маркетинг може бути визначений як ряд функцій страхової компанії, 
що включає планування, ціноутворення, рекламування, організацію мережі просування 
страхових полісів на основі реального і потенційного попиту на страхові послуги. Задоволення 
страхових інтересів клієнтів є економічним і соціальним обґрунтуванням існування страхового 
суспільства [1, 6].  

Центральною фігурою страхового ринку стає страхувальник, інтересами і потребами 
якого в страховому захисті визначається діяльність страховика і його служби маркетингу. 
Аналіз ринкової діяльності найбільших страхових компаній як закордоном, так і в Україні 
показує, що цілий ряд напрямів і функцій маркетингу є загальним в діяльності різних 
страховиків. До них відносяться орієнтація страхових компаній на кон'юнктуру ринку, 
максимальне пристосування умов окремих видів страхування, що розробляються, до 
незадоволених і потенційних страхових інтересів. 

Маркетинг страховика включає наступні основні чинники (елементи): 
− вивчення клієнтів (потенційних страхувальників); 
− аналіз платоспроможності страховика (здатність компанії задовольняти своєчасно і в 

повному обсязі задовольняти за своїми зобов’язаннями); 



Робота секцій 

 

 116

− аналіз ринку страхової компанії; 
− дослідження цінової політики; 
− визначення найбільш ефективних способів просування страхових послуг від 

страховика до потенційного клієнта (рейтинг страхової компанії, рівень сервісу та 
ін.). 

Слід відзначити, що платоспроможність страховика визначається фінансовим відділом 
страхової компанії, проте в складній поточній економічній ситуації неможливо проводити 
маркетингову політику без його урахування. Також, у подальших дослідженнях можливе 
залучення інших фінансових показників, оскільки в рамках маркетингового управління 
страховик інтегрує і координує всю  свою діяльність з розрахунком на забезпечення 
задоволеності клієнтів, отримуючи прибуток саме завдяки підтримці споживчої задоволеності 
потенційних страхувальників. 

Аналіз і оцінка вказаних елементів дозволяє визначити внутрішні можливості і 
потенціал, на які може розраховувати страхова компанія в конкурентній боротьбі в процесі 
досягнення своїх цілей. Для менеджера та керівника страхової компанії важливо мати такі 
інструменти, які достовірно і швидко в комплексі аналізують як поточну ситуацію, так і на 
перспективу. Тому нами запропоновано модель дослідження маркетингової діяльності 
страховика на основі апарату математичного моделювання структури та сучасних 
інформаційних технологій імітаційного моделювання [2].  

Основними кроками моделювання складних систем структури, без яких неможливо 
створити адекватну модель є: 

− виявлення основних компонентів структури і значущих зв’язків між ними; 
− проведення зважування елементів побудованого графа коефіцієнтами відносної 

важливості; 
− розробка методів оцінювання значень елементів і процедури розрахунку 

інтегральних показників. 
Практичною реалізацією математичної моделі структури у проведеному дослідженні є 

імітаційна модель, розроблена у пакеті IThink [4, 5].  Метою імітаційної моделі є  підтримка 
маркетингових рішень у страхуванні (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Імітаційна модель для підтримки маркетингових рішень страховика 
 

Імітаційна модель в практиці менеджменту страховика, на сьогодні, має багато переваг 
[4]: 

− модель дозволяє проводити імітацію основних елементів маркетингу із урахуванням 
впливу різноманітних стохастичних чинників на стратегічну перспективу, тобто 
фактично відіграє роль тренажера для менеджерів та керівників страхових 
компаній4 

− дозволяє аналізувати альтернативні управлінські рішення щодо формування бізнес-
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стратегії та їх можливі наслідки; 
− вивчати тенденції розвитку страхової компанії. 

Сутність роботи імітаційної моделі полягає у тому, що на основі маркетингової 
діяльності страховика та побудованої моделі структури визначається конкурентоспроможність 
страховика, яка охоплює шість чинників (рис. 1). Ці чинники не є первинними, тобто такими, 
якими компанія може безпосередньо управляти. Тому для кожного з чинників було виконано 
процедуру декомпозиції, для отримання кількісного значення показника. Це дає змогу компанії 
у процесі прийняття маркетингових рішень безпосередньо змінювати їх кількісні 
характеристики. В результаті було отримано дворівневу ієрархічну структуру (рис. 1). 
Коефіцієнти відносної важливості було обрано наступним чином: платоспроможність  0.2, 
рівень сервісу  0.2, рейтинг  0.1, цінова політика  0.2, ринок  0.15, клієнтська база  0.15.  

Отже конкурентоспроможність страховика визначається так: платоспроможність*0.2 + 
рівень сервісу*0.2 + рейтинг*0.1 + цінова політика*0.2 + ринок*0.15 + клієнтська база* 0.15. 
Слід відзначити, що сума коефіцієнтів відносної важливості дорівнює 1. 

На основі багатьох прогонів імітаційної моделі можливо оцінити тенденції 
конкурентоспроможності страховика, оцінити проведену маркетингову діяльність та кроки 
подальших дій. 

Слід відзначити, що комп’ютерна модель має багато переваг, оскільки у будь-який 
момент може бути доповнена новими чинниками. На основі імітаційної моделі за короткий 
проміжок можливо здійснити аналіз їх впливу як на поточну ситуацію, так і на перспективу.  

Дослідження динаміки конкурентоспроможності страховика може бути корисним для 
прогнозування клієнтської бази страхової компанії. Оскільки, маркетинг це  комплексний 
підхід до питань організації і управління всією діяльністю страхової компанії, направленої на 
надання таких страхових послуг і в таких кількостях, які відповідають потенційному попиту. 
При цьому попит створюється зусиллями самої страхової компанії і задовольняється нею [6]. 

Запропонований спосіб дослідження  маркетингової діяльності страхових компаній  
єдиний інтегрований процес, спрямований на задоволення запитів ринку та отримання 
прибутку від страхової діяльності. Імітаційна модель використовується як інструмент, який 
призводить до досягнення цілей маркетингу більш продуктивними способами. В основі 
проведеного дослідження маркетинг представлено як: координація діяльності страховика; як 
концепція управління в страховому бізнесі; метод пошуку рішень в страхуванні. 

Умови соціально-економічній ситуації в нашій країні, висувають особливі вимоги до 
діючих страховим компаніям. Так, економічно виправданого функціонування, зможуть 
домогтися лише ті страхові компанії, які зможуть провести якісні перетворення у своїй 
діяльності, зможуть перевести «погляд» на потреби страхувальників, а також, зможуть 
побудувати свою діяльність на ефективній маркетинговій політиці. 
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ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ 
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М.Г. Безпрозванний  
М.Я. Мурадов  

 
Одеський національний політехнічний університет,  

м.Одеса, Україна 
 
Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості 

професійних організацій. Це зв'язано з тим, що мистецтво логістики розвивається настільки 
стрімко й швидко, що професіоналам приходиться постійно займатися самоосвітою. 

На даному етапі розвитку НТП умовно існує технологічна межа резервів виробництва, а 
господарсько-організаційних, тим більше в умовах ринку, - ні. Тому виникнення логістики як 
засобу виявлення та використання цих резервів цілком виправдане. 

Метою управління матеріальними ресурсами є формування у фахівців теоретичних знань 
і практичних навичок щодо управління матеріальним потоком, насамперед: організації та 
управління забезпеченням ресурсами виробництва та їх розподілом, розміщення та управління 
запасами, транспортування і реалізації готової продукції/послуги від виробника до споживача. 

В Україні логістичні системи почали знаходити застосування у практичній діяльності 
різних підприємств. Вони розглядаються як ефективний мотивований підхід щодо управління 
матеріалопотоком з метою зниження витрат виробництва. 

Проблематика питання є актуальною, особливо в умовах зростаючого дефіциту 
матеріальних ресурсів  нагальною науково-практичною проблемою є управління їх 
використанням на підприємствах. На використання матеріальних ресурсів негативно впливає 
порушення стійкого виробничого відтворювального процесу на підприємствах, що зумовлено 
несталістю перехідної економіки. Це потребує поглибленого вивчення сучасних 
закономірностей формування та руху матеріальних ресурсів у виробничому процесі з огляду на 
відновлення відтворювального циклу на підприємствах на основі використання сучасних 
методів управління для організації ефективного використання матеріальних ресурсів в умовах 
реформування економічних відносин, до яких належить логістика. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних питань наукового обґрунтування 
методів і засобів управління та організації використання ресурсів із застосуванням логістики 
зробили: В. Н. Амітан, А. М. Гаджинський, Є. В. Крикавський, Л. Б. Миротин, Л. С. Сєргеєв, О. 
М. Тридід, А. Д. Чудаков, Н. І. Чухрай. Серед вітчизняних і зарубіжних учених, які зробили 
внесок у справу розробки наукових засад логістики, варто виділити таких авторів, як 
Афанасьєв М.В., Бауерсокс Д.Д., Кальченко А.Г., Кіндій М.В., Клебанова Т.С., Клосс Д.Д., 
Конверт П., Крикавський Є.В., Миротин Л.Б., Окландер М.А., Павеллек Г., Саввіді І.І., Сергєєв 
В.І., Шевальє Ж., Шемаєва Л.Г. та ін.   

Питання управління потоками, адаптації їх до умов зовнішнього середовища 
висвітлюються в літературі, однак їх вирішення не є всебічним через відсутність системного 
підходу і комплексних досліджень інтегральності та узгодженості потоків, що обумовлює 
потребу подальшого дослідження цих проблем. 

Інтенсивне використання принципів управління матеріальними ресурсами в економіці 
розпочалося порівняно недавно. Приблизно до початку 1960-х років виробники і споживачі 
продукції не надавали великого значення створенню спеціальних систем, що дозволяють 
оптимізувати процеси управління матеріальними ресурсами. 

Необхідність проведення досліджень у сфері просування матеріалопотоку по каналах 
розподілу, скорочення витрат на утримання складського господарства, транспортування 
сировини та матеріалів, реалізації готової продукції виникла в результаті значного зростання 
витрат на утримання запасів і транспортування продукції/послуг. У зв’язку з цим в економіці 
сформувалася нова наука щодо управління матеріальними ресурсами на виробництві — 
логістика. 

Результати проведених у Великобританії досліджень свідчать, що у вартості продукту, 
який потрапляє до кінцевого споживача, понад 70% становлять витрати, пов’язані зі 
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зберіганням сировини і матеріалів, транспортуванням, пакуванням тощо. Поступово прийшло 
усвідомлення того, що в цій сфері існує суттєвий нереалізований потенціал зниження витрат і 
покращання якості постачань, а отже, й підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
Так, у США у 1990-ті роки витрати на логістику оцінювались у розмірі 15–23% валового 
національного доходу. 

Динамічний розвиток ринкових процесів в Україні, реформування усього комплексу 
виробничих відносин вимагають створення принципово нової системи управління великими 
промисловими підприємствами. Перехід на інноваційну модель розвитку економіки України 
неможливий без ефективного управління процесами формування і трансформування потоків 
послуг та товарно-матеріальних потоків. Основні засади такого управління вимагають 
конкретних механізмів, заснованих на логістичному підході до організації потокових процесів і 
потоків на довиробничому, внутрішньо- і поствиробничому етапах переміщення матеріальних і 
нематеріальних ресурсів. 

Виділяють такі логістичні принципи управління матеріальними ресурсами: 
1) системний підхід: усі ланки системи управління мають працювати як єдиний 

злагоджений механізм; 
2) врахування витрат протягом усього логістичного ланцюга; 
3) гуманізація технологічних процесів, створення сучасних умов праці; 
4) здатність логістичної системи адаптуватися до умов невизначеності навколишнього 

середовища, тобто її гнучкість; 
5) процес управління поєднує управління матеріальним потоком і потоком інформації, 

що з ним пов’язаний; 
6) логістична система пов’язана з управлінням матеріалами та управлінням розподілу. 
Виділяють шість правил системи управління матеріальними ресурсами: 
1) вантаж — потрібна продукція (товар/послуга); 
2) якість — необхідна якість; 
3) кількість — у необхідній кількості; 
4) час — має бути поставлений у потрібний час; 
5) місце — у потрібному місці; 
6) витрати — з мінімальними витратами. 
У сучасній ринковій економіці підвищення ефективності управління матеріальними 

запасами досягається за рахунок впровадження логістичної концепції, що передбачає 
інтегрований підхід до управління запасами в межах логістичної системи, підпорядкування 
стратегії управління матеріальними запасами глобальної ринкової стратегії підприємства, 
визначення оптимальної величини запасів матеріальних ресурсів на основі прогнозних оцінок 
їх потреби, яка в свою чергу формується відповідно до графіка виготовлення продукції та її 
постачання споживачеві. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності управління матеріальними запасами в 
сучасному економічному середовищі вимагає переходу від традиційних методів управління до 
логістичних, що дозволяє включити управління запасами до складу основних напрямків 
активно здійснюваної економічної політики підприємством. 

Можливо зробити деякі висновки. Аналіз практики господарської діяльності вітчизняних 
підприємств свідчить, що в ланцюгу „постачання – виробництво – збут” часто виникають 
розриви і для підвищення ефективності функціонування підприємства, що разом з його 
зв’язками з зовнішнім середовищем розглядається як виробничо-економічна система, 
необхідно вдосконалити управління логістичним процесом. Це дозволить узгодити інтереси 
всіх учасників такого процесу й оптимізувати характеристики сукупності потоків з 
використанням сучасних методів управління. 

Специфіка формування і використання матеріальних запасів зумовлена їх призначенням 
у суспільному відтворенні і полягає, по-перше, у забезпеченні безперервності і планомірності 
процесу виробництва та реалізації продукції, по-друге, в мобілізації внутрішніх виробничих 
резервів. Розробка ефективної логістичної системи управління запасами є запорукою 
успішного функціонування підприємств в умовах економічних обмежень. Для її реалізації 
необхідно: впроваджувати систему контролю за використанням запасів у виробничому процесі 
з метою оптимізації витрат на транспортування, зберігання і підготовку до запуску у 
виробництво; підвищити інтенсивність використання запасів через прискорення їх обертання. 
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В 2002 году международный банк реконструкции и развития (МБРР) осуществил 

пилотный проект по реконструкции объектов ЖКХ г. Львова, срок реализации которого 
составил 3 года.  Экономический анализ полученных результатов подтвердил гарантированный 
возврат заемных средств, при одновременном повышении качества предоставляемых услуг, что 
дало возможность банку  расширить программу еще на три города (закрытый компонент), в 
числе которых был г. Одесса. Эта программа предусматривала реконструкцию системы 
отведения ливневых и хозяйственно-бытовых стоков Южной части города с целью улучшения 
экологической ситуации в его рекреационных и курортных зонах. Вместе с тем уменьшалась и 
себестоимость перекачки этих стоков на станцию очистки за счет применения современного 
энергосберегающего оборудования, что и будет основным источником погашения кредитных 
средств, получаемых под гарантии, предоставляемые органами самоуправления города. 

Победителем тендера для выполнения работ по реабилитации коллектора глубокого 
заложения протяженностью 1650м (путем монтажа внутри тоннеля стеклопластиковых, 
высокопрочных труб большого диаметра) стала датская фирма «PerAarsleffA/S», заявившая 
наименьшую стоимость реализованного проекта. Лучший экономический показатель среди 
представленныхтендерных предложений,был достигнут за счет  применения 
современныхтехнологий, причем для усиления эффекта были предоставлены банковские 
гарантии по 10% от стоимости контракта в случае невозврата авансовых средстви такая же 
сумма на случай невыполнения проекта. 

Так как тендерное задание на проектирование былосоставлено по неуточненным 
исходным данным и без детального проекта, в тендерном предложении были зарезервированы 
очень малые средства на непредвиденные работы, которые составили в итоге примерно 7% от 
стоимости контракта. Кроме этого, все планы закупок и выполнения работ, представленные в 
тендерном предложении, были составлены еще в предкризисный период, - этот факт, как и не 
учет должным образом непредвиденных расходов заставили Подрядчика разработать новые 
планы, которые должны были сохранить высокую рентабельность реализуемого проекта, 
выполняемого уже в условиях посткризисного периода. 

Специалистами по управлению проектами фирмы «PerAаrsleffA/S» (Дания) совместно со 
специалистами группы управления проектом Заказчика (Украина) и при консультации 
специалистов консалтинговой группы «Р2М Berlin» (Германия) были разработаны несколько 
возможных планов реализации проекта в период пост кризиса, но при обязательном условии 
сохранения всех требований тендерного задания.  Полученные результаты анализировались на 
специальных селекторных совещаниях, в которых кроме прочих принимали 
участиепроектанты (Украина), а также экономисты и инженеры МБРР (США).  
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По причинам социального характера по просьбе датской стороны из рассмотрения сразу 
же были исключены варианты перегруппировки специалистов и как следствие - сокращения 
штата сотрудников. 

Также были исключены варианты связанные с изменением проектных решений, 
предложенных инженерами «Р2М», в частности заменить естественную вентиляцию 
коллектора глубокого заложения  на систему принудительную, что значительно сокращало 
строительную часть, но требовало установку мощных вентиляторов, увеличивающих 
энергопотребление. Против этого решения высказались экономисты МБРР, так как  в этом 
случае в зону риска попадал возврат кредитных средств, который формируется исключительно 
за счет денежного потока, генерируемого проектом. 

Окончательный вариант выкристаллизовался из достаточно большого количества 
дискуссий и заключался в следующем: вместо организации поставок стеклопластиковых труб 
большого диаметра из России и Казахстана, что было заявлено в тендерном предложении, был 
закуплен и смонтирован в г. Киев завод по их производству. С помощью этойзамены была 
решена задача сохранения плановой рентабельности фирмой «PerAarsleffA/S» за счет 
уменьшения транспортных расходов и исключения таможенныхплатежей. Таким образом, 
заменив поставку трубы на ее производство, необходимо было увеличить число сотрудников 
фирмы и изменить ее структуру, а именно – увеличить долю сотрудников, занятых в 
процессном управление, в то время как проектное управление осуществлялось всего пятью 
специалистами. Продукция завода была сертифицирована в Украине и в последующем может 
быть использована для других аналогичных проектов, что также является немаловажным 
фактором, так как велика вероятность его дальнейшего использования. Глубоко 
проработанный Одесский проект является своеобразной технико-экономичной моделью по 
лекалам которой будут  разработаны соответствующие программы модернизации объектов 
ЖКХ других крупных городов Украины. В настоящее время уже ведутся переговоры с МБРР 
по расширению этих программ, причем объем кредитования будет зависеть от итогов 
реализации проекта, директивное окончание которого намечено на июнь 2014 года. 

Известно, что методы проектного проектирования актуальны только тогда, когда 
необходимо достичь уникальных результатов не имея типовых (ранее разработанных) 
алгоритмов достижения этих результатов. Таким образом, результаты реализации проекта в г. 
Одессе будут являться регламентной базой для аналогичных проектов в других городах. Так 
как проект финансируется МБРР, реализацией которого занимается датская фирма при 
техническом контроле германской структуры, необходим было кроме   технико-экономических 
аспектов проекта, разработать еще и специальные регламенты информационного 
взаимодействия, а именно всевозможные формы учета, отчетности и согласований, которые в 
разных странах разные и существенно отличаются отаналогичных  национальных Украинских  
форм. Результаты этих проработок также будут использоваться Заказчиками проектов в других 
городах. 
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Инновационный процесс в пищевой промышленности представляет собой постоянный и 

непрерывный поток превращения технических или технологических идей в новые технологии 
или отдельные ее составные части и доведения их до использования непосредственно 
в производстве с целью получения качественно новой продукции. Главная особенность 
инновационного процесса в агропромышленной сфере заключается не в создании в отрасли 
принципиально новой продукции, а в освоении в хозяйственной практике новых технологий, 
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основанных на достижениях науки и техники в смежных отраслях-поставщиках. 
В современных условиях развитие производства пищевой продукции всецело зависит от 

ускорения научно-технического прогресса, использования достижений науки и техники в 
производстве. Научно обоснованное проведение реформ с усилением инновационной 
направленности возможно лишь при развитии и совершенствовании научных исследований и 
практической их реализации, включая более совершенные технологии, новые технические 
средства и т. д. Возможности науки пищевой индустрии и степень ее влияния на пищевую 
промышленность, и научно-технический прогресс в отрасли в значительной мере зависят от ее 
финансового потенциала, то есть от того, насколько общество может обеспечить ее 
средствами, необходимыми для реализации научно-технических программ и организации 
производства научной продукции [1]. 

В связи с тем, что в сложившихся условиях инвестирование инновационных процессов 
в АПК является малопривлекательным для отечественных банков и иностранных инвесторов, 
для проведения активной инновационной политики потребуется проведение специальных 
неординарных мер, позволяющих совершенствовать систему государственного 
инвестирования, кредитную и налоговую политику, внебюджетное финансирование. 
Важнейшую роль в активизации инновационного процесса призваны сыграть 
институциональные преобразования в отрасли. Необходим активный поиск новых путей более 
глубокой и разносторонней интеграции науки и производства, совершенствование внутренних 
и внешних связей рыночных отношений, развитие организационных структур. Применительно 
к рассматриваемым проблемам особое значение приобретают: знания, характеризующие 
прошлые, настоящие и будущие потребности предприятий пищевой промышленности в 
инновационных технологиях;  знания о потенциальных возможностях пищевых производств в 
сфере внедрения инновационных технологий; знания о новых технических и технологических 
способах пищевого  производства; знания инновационных способов эффективной организации 
пищевых производств как открытых систем, способных гибко приспосабливаться к 
изменяющимся условиям рынка. 

Проблема развития предприятия пищевой промышленности по своей природе 
объективна и непреходяща по времени. Основой обеспечения устойчивого развития служит 
активная инновационная деятельность, которая необходима для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе. Можно сказать, что 
устойчивое развитие является логическим продолжением и результатом инновационного 
развития.  

Атрибутом управления в общественном производстве, как известно, является 
целенаправленность в ведении управления и производственных процессов. В этой связи важно 
разработать концепцию управления эффективным развитием предприятий пищевой 
промышленности, определяемую как принятием решений по использованию ресурсов, так и 
методологическим инструментарием, обеспечивающим выбор наиболее эффективной 
альтернативы при принятии управленческого решения. Из этого следует центральное условие 
эффективного управления – адекватность используемого инструментария управления условиям 
социально-экономической системы, в которой функционирует производство [2, 3]. 

С точки зрения синергетики любое предприятие пищевой промышленности может быть 
представлено как открытая социально-техническая система, обменивающаяся с внешней 
средой энергией, веществом и информацией, что ведет к порождению некоторых устойчивых 
упорядоченных структур с новыми свойствами систем, то есть к самоорганизации. Развитие 
предполагает расширение возможностей, потенциала и не имеет ограничений. В этом смысле 
развитие заключается в эффективном перераспределении ресурсов, прежде всего 
инвестиционного характера, по направлениям, обеспечивающим максимально высокую 
конкурентоспособность в течение максимально длительного периода, совершенствование 
товаров и услуг, в том числе,  и на базе существующей организационной структуры, 
совершенствование структуры и систем управления, результатом которого выступает как 
увеличение спроса на продукцию предприятия, так и расширение масштабов его 
хозяйственной деятельности. 

На основе проведенных исследований ключевую роль в достижении положительной 
динамики развития предприятия мы отводим инновационной деятельности, которая 
характеризуется созданием наукоемких технологий и современного производственного 
потенциала путем обновления производственного аппарата и освоения выпуска качественно 
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новых, инновационных товаров и услуг, использованием нововведений, инновационной 
структурой предприятия, соответствующими отношениями с научными организациями, 
проведением наступательной стратегии.  

Управление инновационными процессами на основе  системных преобразований связано 
с повышенным риском и неопределенностью, но способно вывести предприятия на новый 
уровень развития. Преобразования предприятия характеризуются как процесс создания и 
сохранения под контролем таких необходимых перемен, которые дают возможность 
предприятию приспособиться к новым условиям внешней экономической среды. Системные 
преобразования представляют собой рационально спланированный, сознательно вызванный и 
контролируемый процесс комплексной трансформации, целью которого является развитие 
предприятия. Системные преобразования на всех уровнях производственно-хозяйственной 
деятельности обусловливаются необходимостью адаптации внутренней среды организации к 
качественно изменившимся условиям внешней среды ее жизнедеятельности. Конечной целью 
системных преобразований предприятий является устойчивость и эффективность их 
функционирования и развития в современных условиях. Преобразования проводятся как для 
преодоления кризисного положения предприятия, так и для своевременной и эффективной 
адаптации предприятия к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры и обеспечения 
устойчивости его развития. Таким образом, системные преобразования представляют собой 
рационально спланированный, сознательно вызванный и контролируемый процесс 
комплексной трансформации, целью которого является развитие предприятия. 

Отечественный и мировой опыт свидетельствует, что в период глубокой депрессии и 
кризиса инновационная политика предприятия и своевременная ориентация 
товаропроизводителей на активизацию и стимулирование освоения достижений научно-
технического прогресса позволяет быстрее и с меньшими издержками преодолеть последствия 
дестабилизации экономики и более уверенно продвигаться вперед в своем развитии [4, 5]. 

Любое предприятие рано или поздно прибегает к инновационной деятельности для 
поддержания конкурентоспособности и обеспечения эффективного развития. Как правило, 
внедрение инноваций происходит на фоне производства основной продукции уже известной 
рынку, за счет реализации которой происходит накопление прибыли предприятия. Для 
определения направления инновационной деятельности (типа, масштаба инноваций) 
необходимо провести анализ инновационного потенциала предприятия и маркетинговые 
исследования с целью выявления новых рыночных потребностей. Далее предприятию 
необходимо определить источники финансирования для инновационного развития 
предприятия. На данном этапе встает вопрос об оптимизации ресурсов предприятия на основе  
многоцелевого подхода к планированию, поскольку инвестиции в такой ситуации необходимо 
распределять и на текущую деятельность и на инновационное развитие. Управление развитием 
предприятия пищевой промышленности рекомендуется проводить по следующим 
направлениям: учет отраслевого аспекта инвестирования; определение размера инвестиций на 
основе выявленных закономерностей развития инвестиционных и инновационных процессов; 
направление инвестирования в зависимости от размера инвестиций; стадии инновационного 
процесса; соотношение время-затраты в процессе создания инноваций; оценка результатов 
реализации проекта; оценка эффективности инвестиционных проектов. Учет перечисленных 
направлений позволит предприятию выбрать проект, способный обеспечить прибыльность и 
эффективное развитие предприятия в условиях освоения инноваций.  
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В екологічному законодавстві застосовуються терміни «використання» і «користування» 

природними ресурсами де термін «використання» природних ресурсів за змістом ширший, ніж 
«користування», бо включає в деяких випадках крім правомочності «володіння» ще й 
розпорядження природними ресурсами[1, с.196-198]. 

Ресурсокористування – використання природних ресурсів і об’єктів, при цьому 
природній об'єкт має подвійне значення: по-перше, розмежовує використання природних 
об’єктів за їх природними властивостями, ступенем правового регулювання (на 
загальнодоступні і регламентовані), по-друге, визначає специфічний порядок виникнення, 
зміни і припинення кожного виду природного об’єкта, а також прав та обов'язків його суб'єктів 
[1, с.120-123]. До основних видів використання природних ресурсів відносять 
землекористування, водокористування, лісокористування, користування рослинним і 
тваринним світом тощо. За об'єктом права користування природних ресурсів відносять 
користування землями житлової та громадської забудови, користування землями 
сільськогосподарського призначення, користування водою та водоймами (поверхневими і 
підземними) тощо. 

Природні ресурси мають приналежність до державної власності (надра, лікувальні 
ресурси, лісові фонди, водні ресурси, тваринний та рослинний світ), обмеженості природних 
ресурсів (вичерпність та виснаджуваність), збільшення енергетичних та трудових витрат 
(встановлення пільг на використання природних ресурсів у важкодоступних місцевостях та 
місцях виснаження даного природного ресурсу), державного моніторингу. 

Природні ресурси території використовуються з урахуванням раціональності, 
забезпеченню задоволення потреб людини, безпеки, терміновості та цільовому призначенні 
(надання прав на використання ресурсу на певний термін). 

Практично неможливо використовувати один природний ресурс без прямого або 
опосередкованого впливу на інший (інші ) природний ресурс. Це обумовлює необхідність 
комплексного використання природних ресурсів. Комплексне природокористування 
передбачає раціональне використання не тільки одного (основного ) природного ресурсу , а й 
інших, безпосередньо пов'язаних з ним ресурсів. Під комплексним ресурсокористуванням 
розуміється таке використання природно-ресурсного потенціалу території, при якому 
експлуатація (видобуток , вилучення) одного виду природного ресурсу завдає найменшої 
шкоди іншим природним ресурсам, створюючи, при цьому мінімально можливий вплив 
людини на навколишнє природне середовище [2, с.120-123]. 

Використовувати природні ресурси можуть такі суб’єкти: держава, громадяни України та 
іноземні громадяни (юридичні та фізичні особи), підприємства, установи, організації.  

При взаємодії людини з природним середовищем відбувається вилучення всього 
необхідного для її життєдіяльності, шляхом вживання, пристосування, перероблення 
природних об'єктів з урахуванням своїх потреб [1, с.196-198]. 

Збільшення об’ємів використання природних ресурсів людиною та державою спонукає 
до обов’язкового їх відновлення, через використання ресурсозберігаючої політики. Така 
політика допоможе визначати реальні напрями, методи, способи й ефективні механізми 
раціонального використання природних ресурсів та їх відновлення як на державному, так і на 
регіональному й локальному рівнях. Дана політика забезпечить гармонізацію взаємодії 
суспільства і природного середовища, а також раціоналізацію використання природно-
ресурсного потенціалу території. 

Раціональне використання природних ресурсів (ресурсовикористання) забезпечується 
найбільш повним вилученням корисних властивостей первинного та вторинного використання 
природних ресурсів запобігаючи погіршенню їх якості, зниження втрат при добуванні 
(використанні) та мінімізація забрудненості площ їх розміщення. 
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Раціонального ресурсокористування можна досягти завдяки комплексній (системній) 
експлуатації природних умов і ресурсів при найефективнішому режимові їх відтворення з 
урахуванням перспективних інтересів розвитку території і збереження здоров'я населення. 

Нераціональне ресурсокористування суб’єктів призводить до знесилення 
відновлювальних властивостей, зниження якості і вичерпання природних ресурсів, яке виникає 
внаслідок прямих та опосередкованих впливів на навколишнє середовище. 

Раціонального ресурсокористування суб’єктами можна досягти шляхом впровадження 
державних обмежень на використання вичерпного ресурсу, впровадження норм (лімітів) 
використання (вилучення) природних ресурсів території на основі науково-обгрунтованих 
критеріїв (судження, висновки, комплексні оцінки, програми, концепції, теорії, в яких дається 
характеристика поточного моменту природних ресурсів та результати проведеного аналізу 
використання (стану) ресурсів[4]) природозберігаючої політики.  

Використання адміністративно-управлінськими органами влади природозберігаючої 
політику, основаної на основоположних ідеях закріплених у природо ресурсному законодавстві 
країни [4-5], території призведе до відновлення та збереження природних ресурсів через їх 
розумне використання , проведення заміни природних на альтернативні джерела ресурсів, 
встановлення лімітів використання та штрафних санкцій на забруднення території чи 
вичерпання ресурсу. 

Дотримання принципів раціонального ресурсокористування як елемента 
природозберігаючої політики дозволить розробити заходи з охорони довкілля, відновити 
порушені взаємозв'язки в екосистемах та запобігати загостренню екологічних ситуацій 
території.  
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З розвитком карткових систем з'явилися різні види пластикових карток, які 

розрізняються за призначенням, функціональними і технічними характеристиками. 
З точки зору механізму розрахунків виділяють двосторонні і багатосторонні системи. 

Двосторонні картки виникли на підставі двосторонніх угод між учасниками розрахунків, де 
власники карток можуть використовувати їх для купівлі товарів у замкнених мережах, які 
контролюються емітентом карток (універмаги, бензоколонки тощо). На відміну від цього, 
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багатосторонні системи, які очолюють національні асоціації банківських карток, а також 
компанії, які виготовляють картки туризму та розваг, надають власникам карток можливість 
купувати товари в кредит у різних торговельників і організацій сервісу, які визнають ці картки 
як платіжний засіб. Картки цих систем дозволяють також отримувати касові аванси, 
користуватись автоматами для зняття готівки з банківського рахунку тощо [2]. 

Поділ карток визначається їх функціональними характеристиками. Розрізняються 
кредитні і дебетні картки, а також картки типу “електронний гаманець” (еlесtгоnіс рuгsе). 
Перші – пов'язані з відкриттям кредитної лінії в банку, що дає можливість власнику 
користуватись кредитом при купівлі товарів і при отриманні касових позик. Другі - призначені 
для отримання готівки в банківських автоматах або купівлі товару з розрахунком через 
електронні термінали. Гроші при цьому списуються з рахунку власника картки в банку. Третій 
вид карток призначений для використання готівкових коштів, внесених на саму картку, при 
оплаті за товари або послуги [1]. 

Є відмінності у використанні карток у системах, заснованих на паперовій технології, та в 
електронних системах. У “паперових” системах одержувач ставить свій підпис на 
торговельному рахунку або іншому документі, що підготовлений торговельником і є 
підтвердженням його дозволу дебетувати свій рахунок у банку. Потім торговельний рахунок 
скеровується емітенту картки як основа для виплати відповідної суми торговельнику 
(кредитування його рахунку) і списання грошей з рахунку власника картки. В електронній 
системі власник картки безпосередньо зв'язується з емітентом через термінал. Замість підпису 
на рахунку він вводить за допомогою клавіатури секретну комбінацію цифр, що при 
правильному наборі є санкцією на дебетування його банківського рахунку . 

Банківські кредитні картки (Ваnk сгеdit сагds) призначені для купівлі товарів з 
використанням банківського кредиту, а також для отримання авансів у готівковій формі. 
Головна особливість цієї картки - відкриття банком кредитної лінії, яка використовується 
автоматично кожного разу, коли проводиться купівля товару або береться кредит у грошовій 
формі. Кредитна лінія діє в межах встановленого банком ліміту. 

Кожний фінансовий заклад встановлює свої правила, що визначають можливість 
одержання кредиту. У деяких системах банківська кредитна картка може застосовуватись для 
пільгової оплати окремих видів послуг (наприклад, телефонних розмов), а також для 
отримання грошей у банківських автоматах. Кредитні картки випускаються в широких 
масштабах для платоспроможних споживачів і є для них засобом самоідентифікації. 

Розрізняють індивідуальні та корпоративні картки. Індивідуальні видаються окремим 
клієнтам банку і можуть бути “стандартними” або “золотими”. Останні призначені для осіб з 
високою кредитоспроможністю і передбачають пільги для користувачів. 

Корпоративна картка видається організації, яка на основі такої картки може видати 
індивідуальні картки вибраним особам (керівникам або просто цінним співробітникам). Їм 
відкриваються персональні рахунки, “прив'язані” до корпоративного карткового рахунку. 
Відповідальність перед банком за корпоративним рахунком несе організація, а не власники 
індивідуальних корпоративних карток. 

Згідно з багатьма прогнозами кредитні картки стануть невід'ємною частиною майбутньої 
системи платежів і вийдуть далеко за рамки своєї традиційної кредитної ролі. 

Основні відмінності цього виду карток від банківських кредитних карток полягають, по-
перше, у відсутності разового ліміту на купівлю і, по-друге, в обов'язку власника картки 
погасити заборгованість протягом місяця без права пролонгації кредиту. У разі прострочення 
платежу з власника картки знімається збільшений відсоток. 

У вказаних системах також існують індивідуальні й корпоративні картки. 
Приватні платіжні картки підприємств торгівлі й послуг. Застосування цих карток 

обмежено визначеною замкненою мережею торговельних установ, наприклад - системою 
універмагів або заправних станцій певної компанії. Кредит надає сама компанія, вона ж 
отримує відсоток за позиками. Інколи картки такого типу випускаються для членів окремо 
визначених професійних груп (пілотів, адвокатів) або осіб, які мають спільні інтереси 
(наприклад, філателістів). Їх називають “клубними” картками . 

Дебетні картки. Дебетну картку називають також карткою готівкових коштів, або 
карткою активів, і вона має такі характеристики своїх особливостей і функцій: 

− це пластикова картка, на якій є прізвище та ім'я її власника як клієнта певної 
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фінансової установи, де він має на рахунку грошові кошти; тут можуть бути також 
зазначені види операцій, що виконуються за цим рахунком; 

− має магнітне кодування і зчитується ЕОМ. Це - зручний інструмент для проведення 
автоматизованих платіжних операцій за допомогою терміналів; 

− дебетна картка є для власника зручним засобом виконання платіжних операцій 
шляхом прямого зменшення розмірів його фінансових активів замість збільшення 
зобов'язань чи боргу; 

− дебетна картка з відповідною системою зв'язку є потенційно можливою заміною 
готівкових коштів або звичайних чеків у багатьох платіжних операціях у сфері 
індивідуальних розрахунків. 

Дебетна картка, з юридичного погляду, може стати кредитною, якщо вона наділяється 
будь-якою специфічною рисою кредиту (наприклад - можливістю надання кредитного 
овердрафту). Можна сказати, що картка, яка служить виключно для кредитних операцій, 
очевидно, є кредитною. Та, яка може бути використана тільки в автоматах-касирах або для 
прямих дебетових операцій у торговельних точках, є дебетною карткою. Дебетна картка 
починає відігравати більш важливу роль у зв'язку з розвитком системи електронного переказу 
фінансових коштів. Окрім кредитних операцій, вона знаходить застосування в автоматах-
касирах і гарантійних операціях з чеками. У майбутньому дебетна картка може стати основним 
інструментом фінансових операцій у магазинах роздрібної торгівлі і відіграти ключову роль у 
системі надання фінансових послуг, яка значно відрізнятиметься від існуючої системи. 

Ринок дебетних карток усе ще далекий від насичення, і чисельність їх потенційних 
споживачів безперервно зростає у міру того, як ця картка поступово входить у повсякденне 
життя. 

Практика свідчить, що в першу чергу послугами дебетних карток зможуть користуватися 
особи, які: 

− частіше від інших користуються банківськими послугами; 
− виписують велику кількість чеків; 
− мають нижче середнього сальдо чекових рахунків; 
− мають фінансові ресурси вищі за середні; 
− мають картки для оплати за поїздки (у тому числі - туристичні) і розваги; 
− користуються всім набором можливостей банківських карток або карток для оплати 

за послуги магазинів; 
− мають дохід вище за середній; 
− відносяться до категорії швидше молодих, ніж старших сімей.  

Таким чином, дебетні картки потенційно можуть задовольняти велику різноманітність 
споживчих потреб. 

Отже, дебетні картки можуть бути використані у трьох випадках: 
− для зняття грошових сум у відділенні банку; 
− у мережі автоматів-касирів; 
− як незалежні замінники чеків у торговельних закладах. 

Картки для банківських автоматів. Це - різновид дебетних карток, які дають можливість 
власнику рахунку в банку отримувати готівку в межах залишку коштів на рахунку через 
автоматичні пристрої, які встановлені в банку, торговельних залах, на вокзалах. При наявності 
грошової картки можна одержати готівку протягом доби, а також у вихідні та святкові дні. 
Крім цього, власник позбавлений необхідності відвідувати своє відділення банку і може 
користуватися автоматами, розташованими в торговельних центрах, на вокзалах тощо. 

Картки для купівлі через термінали в торговельних пунктах. Картки цього виду (Р0S - 
Роіnt оf Sа1е) також відносяться до розряду дебетних. Вони “прив'язані” до чекового або 
ощадного рахунку власника картки і не передбачають автоматичного надання кредиту. Картка 
Р0S виконує функції банківського чека, однак її застосування більш надійне, оскільки 
ідентифікація власника проводиться в момент здійснення операції і гроші перераховуються на 
банківський рахунок торговельного підприємства негайно. 

За останній час набули поширення дебетні картки власних мереж, їх випускають банки, 
які беруть участь у регіональних системах торговельних терміналів, не підключених до 
загальнонаціональних комунікацій. Банки приваблюють ті обставини, що в цьому випадку не 
потрібно платити комісійні за передачу інформації загальними комунікаціями. 
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“Електронні гаманці”. Це картки, що призначені для оплати різноманітних товарів або 
послуг у багатьох підприємствах торгівлі та сфери послуг. Потенційно можуть 
використовуватися як у середині однієї країни, так і в міжнародних масштабах, але інколи їх 
використання обмежується певним регіоном. Платіжна спроможність таких карток обумовлена 
певною сумою, яку власник картки попередньо вносить емітенту цієї картки або його агенту. 
Кошти можуть вноситися безпосередньо на картку готівкою або з використанням депозитного 
рахунку власника картки. Надається можливість багаторазового “завантаження електронного 
гаманця”. 

Ще одна класифікація пластикових карток пов'язана з їхніми технологічними 
особливостями. Найбільш розповсюджені картки двох видів - з магнітною смугою і з 
вбудованою мікросхемою (які мають назви сhір сагd - чіп-картка, або smart сагd – смарт - 
картка, чи “інтелектуальна” картка). 

Картки з магнітною смугою мають на звороті магнітну смугу, де записані дані, необхідні 
для ідентифікації особи власника картки при її використанні в банківських автоматах і 
електронних терміналах торговельних закладів: 

− банківські реквізити власника картки, тобто адреса, код його банку і відділення, а 
також номер його рахунку; 

− розпізнавальний напис, що відповідає секретному персональному коду власника; 
− строк дії картки; 
− максимальна сума, яку має в розпорядженні власник картки і яка зменшується при 

кожному знятті коштів із рахунку. 
− І нарешті, останні нововведення в технології карток - це лазер і голографія. Оптична 

пам'ять і запис за допомогою лазера не тільки забезпечують візуальне відображення 
інформації на картці, а й дозволяє збільшити ємність пам'яті до 1,2 Мб. Але це все 
тільки пасивні картки, якщо на них немає мікропроцесора. 

Зараз найнижчу собівартість мають картки з магнітною смугою завдяки їх масовому 
виготовленню, однак собівартість карток з мікросхемою найближчим часом повинна значно 
знизитися, враховуючи можливості їх широкого розповсюдження. 

Кредитні та дебетні картки можуть існувати як на основі пластикових карток з магнітною 
смугою, так і на основі карток з мікросхемою, але “електронний гаманець” може бути 
реалізований лише у вигляді смарт-картки. Більшість емітентів замінюють існуючі картки з 
магнітною смугою на картки з мікросхемою щоб усі види карткових послуг (кредитні, дебетні 
та “електронного гаманця”) можна було надавати з використанням однієї картки. Крім того, 
смарт - картки забезпечують значно більший захист від шахрайства. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Розглядання основних шляхів розвитку торгового підприємства та визначення, як саме 

цей розвиток впливатиме на подальше життя підприємства, а також, впливання факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища та обґрунтування теорії допомоги цих шляхів для 
розвитку торговельного підприємства і заощадження грошей, на деяких статтях розходів, 
опираючись на дослідження фахівців у області економічних наук – все це є напрямами що до 
розвитку торговельного підприємства. 

Напрями розвитку торговельного підприємства має бути тісно пов'язаний з таким 
економічними показниками, як тенденції розвитку ринку та просування на нього, попит, 
клієнти та постачальники, товарні запаси, прибуток, чисельність працівників, електроні засоби 
зв’язку, витрати на оплату праці, транспортні питання та інші фактори внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

Багато теоретичних аспектів сутності торговельної діяльності, та різні аспекти 
формування стратегії розвитку торговельних підприємств відображають у власних працях як 
зарубіжні вчені, так і вітчизняні: Мазаракі А.А. [1], Садєков А.А. [2], Оборська С.В. [3], 
Лігоненко Л.О. [4], Мамаева А.С. [5]. 

Проблеми розвитку торговельного підприємства залишаються актуальними і не до кінця 
вирішеними навіть і сьогодні. Необхідно подальше досліджувати особливості напрямів 
розвитку торговельної діяльності підприємств. 

Головна мета діяльності торговельного підприємства – максимізації прибутку від 
продажу продукції. Приведені напрями та етапи стратегії розвитку дозволяють у процесі 
управління торговельною діяльністю підприємств досягти цієї мети. 

Як зазначають відомі фахівці – торговельне підприємство це первинна або основна ланка 
сфери торгівлі, вона є самостійним господарюючим суб’єктом з правом юридичної особи, що 
створена для закупівлі та реалізації а також зберігання товарів. Додатковим може бути надання 
різноманітних супутніх послуг заради задоволення потреб ринку та отримання ще більшого 
прибутку. 

Існує багато шляхів розвитку, які можна вибрати для торгового підприємства, але не всі є 
ефективними та не всі ідуть на користь підприємству, бо більшість з них є уявними. Деякі, 
намагаючись покращити розвиток свого підприємства, не рідко допускають неминучі помилки, 
які зрештою прирікають життєвий цикл цього підприємства на період «смерті». Розглянемо 
деякі помилкові шляхи такого розвитку: 

− Наявність позаринкових переваг над конкурентами за короткий термін; 
− Монополізація ринку без впровадження інновацій та пошуку більш 

ефективних рішень у сфері техніки, технології, маркетингу, управління тощо; 
− Безперспективність власників підприємств або тимчасового вкладення капіталу у 

влавний бізнес, чи з метою його подальшого продажу; 
− Створення скрутної фінансової ситуації, з метою уникнення податків. 

Перераховувати ці помилки можливо дуже довго, але головна мета полягає у тому, щоб виявити 
правильний шлях, або напрям, для розвитку торгового підприємства, тому будь-яке підприємство 
торгового напрямку на протязі всього свого існування повинно правильно обирати напрямки та способи 
своєї діяльності. Під час розвитку торгового підприємства потрібно приділяти увагу основним напрямам 
розвитку підприємства (табл.1). 

У визначенні поняття напрямів розвитку торговельного підприємства необхідно розглядати такі 
категорії як торгова мережа та, торгова інфраструктура і споживачі. 
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Таблиця 1. 
Основні напрями розвитку підприємства 

 
Напрям Характеристика 

1. Стеження за 
змінами ринку, 
його місткістю, 
тенденціями 
розвитку та 
конкуренцією 

Потрібно зосередити увагу не на описі виробничих питань бізнесу, а на 
попиті продукції або послуги проекту зі сторони потенційних споживачів. 
Наявність одержаних знань при аналізі ринку дають змогу розробляти програми, 
які забезпечують зменшення ступеня ризику, пов’язаного з прийняттям 
комерційних рішень, уникнення помилок щодо випуску товарів, невідповідних 
запитам ринку.  

2. Просування на 
ринок 

Реклама дає потік клієнтів. Планувати рекламний бюджет треба заздалегідь і 
розраховувати його на тривалий термін. 

Ще одна маркетингова стратегія просування товарів – це прямі продажі 
торговими агентами. Під час роботи необхідно проводити тренінги по підвищенню 
кваліфікації та повчальну роботу з новими робітниками. 

3. Система 
факторів 
зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища 

Складові частини внутрішнього та зовнішнього середовища мають 
позитивний або ж негативний вплив на діяльність підприємства. Функціонування 
фірми відбуватиметься без перешкод коли ним виявляються, систематизуються, 
вивчаються та вчасно попереджаються різні негативні фактори впливу середовищ.  

4. Робота з 
постачальниками 

Взаємовідносини повинні формуватися на умовах максимальної довіри і 
якості обслуговування.  

5. Робота з 
клієнтами 

Персонал має бути ввічливий з клієнтом. Потрібно намагатись запропонувати 
максимальний асортимент продукції для потреб споживача. Навіть якщо товар не 
профільний для підприємства, іноді все одно потрібно знайти його у 
постачальників. Подібні дії завжди з гідністю будуть оцінені покупцем і велика 
вірогідність, що він стане вашим постійним клієнтом. 

6.Штат 
співробітників 

На початку існування підприємства не варто обтяжувати фінанси великою 
кількістю співробітників. Необхідно поєднувати тимчасово суміжні посади, 
підвищувати за рахунок цього заробітну плату співробітників.  

Посади, відповідальні за угоди мають бути фінансово зацікавлені в 
здійсненні цих угод, в той же час працівники мають бути упевнені у своєму 
стабільному заробітку. 

7.Транспортні 
питання 

Будь-яке підприємство повинне мати власний транспорт. Навіть один 
транспортний засіб може скоротити час для вирішення питань і допомогти зберегти 
безліч клієнтів. Швидкість переговорів так само може поліпшити репутацію 
підприємства. У таких випадках автотранспорт незамінний 

8. Електронний 
вид зв'язку 

На даний момент існує безліч видів зв'язку за допомогою комп'ютера і доступу в 
мережу Інтернет. Забезпеченість працівників необхідною технікою та програмним 
забезпечення нададуть відчутну економію на телефонних переговорах і 
транспортних витратах. 

 
Сутність діяльності торговельного підприємства полягає в максимальному задоволенні 

споживчого попиту в продукції, товарах і послугах у зручний для споживача час, потрібному 
асортименті і необхідній кількості.  
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Наявність значної зовнішньоекономічного потенціалу Одеської області визначається 

географічним і геополітичним становищем цього регіону. Стратегічно вигідне приморське і 
прикордонне положення у вузлі інтенсивних морських і річкових транспортних міжнародних 
зв'язків обумовлює участь у п'яти міжнародних транспортних коридорах (7-й і 9-й Крітські 
транспортні коридори; Євразійський - «ТРАСЕКА», що з'єднує Європу, Кавказ та Азію, 
коридор «Балтійське море - Чорне море»; і Радіальний навколо Чорного моря в рамках 
Організації Чорноморського Економічного Співробітництва – «Чорноморське транспортне 
кільце»), надає макрорегіону значні вигоди від глобалізації в умовах удосконалення 
транспортної інфраструктури та реалізації її потенціалу. 

Забезпечення системного підходу у підготовці та реалізації політики підтримки 
експортної діяльності на регіональному рівні означає необхідність формування комплексу 
механізмів та інструментів, що реалізуються як у регіональних програмах розвитку області, так 
і в рамках функціонування установ, що належать до інфраструктури підтримки підприємництва 
в області. Так, в Одеській області заходи з підтримки експортної діяльності донедавна 
здійснювалися, в більшості випадків ситуативним чином, оскільки завдання підтримки 
експортної діяльності були системно сформовані відповідно до комплексу заходів лише в 
Програмі залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
Одеської області на 2013-2014 роки. Разом з тим, досвід формування на реалізації регіональних 
програм розвитку підприємництва в Одеській області за роки незалежності України свідчить 
про те, що завдання застосування конкретних інструментів розвитку експортної діяльності (як 
складових окремого напрямку політики розвитку підприємництва в Україні) досі не знайшло 
свого належного відображення, що, на наш погляд, приховує нереалізовані можливості з 
розкриття експортного потенціалу регіону. 

На сьогоднішній день, завдання розвитку експортного потенціалу Одеської області 
реалізуються в рамках проектів Регіонального фонду підтримки підприємництва в Одеській 
області. Зокрема, з 25 травня 2012 року в Одеському регіоні почав роботу проект 
«Інтернаціоналізація та сприяння діловим контактам МСП і структура підтримки бізнесу на 
прикордонних територіях - InterNet», в рамках Спільної операційної програми Румунія - 
Україна - Республіка Молдова 2007-2013рр. Проект фінансується Європейським Союзом, 
партнерами виступають Одеське обласне агентство реконструкції та розвитку, Фонд підтримки 
розвитку приватного середнього і малого бізнесу - FPSMPEs (Галац , Румунія), «Бізнес-Центр 
Кагул» (Кагул, Республіка Молдова). Основними завданнями проекту є наступні: 

− розвиток комунікації між МСП та організаціями підтримки бізнесу в 
транскордонних регіонах на території імплементації проекту; 

− «професіоналізація» регіональних структур підтримки бізнесу в Одеському регіоні 
на основі результатів всебічного аналізу потреб МСП; 

− надання МСП стратегічної можливості увійти на сусідній (прилеглий) ринок, а 
також надання їм інструментів для подолання економічних, логістичних та 
маркетингових перешкод, оптимізація можливості сталої присутності МСП на 
сусідньому ринку; 

− допомога в отриманні доступу до бізнес-консалтингових послуг через інформаційні 
технології. 

Як зазначалося вище, крім поодиноких проектів в рамках транскордонного 
співробітництва Одеського регіону, окремі елементи політики стимулювання розвитку 
експортної діяльності знайшов своє відображення в у Програмі залучення іноземних інвестицій 
та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеської області на 2013-2014 роки (далі - 
Програми). Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми залучення іноземних 
інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Одеської області на 2013-2014 роки, 
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склав 9265,0 тис.грн., з них 6165,0 тис.грн. складуть кошти місцевого бюджету та 3100,0 
тис.грн. інші джерела коштів. Серед очікуваних в рамках реалізації Програми результатів 
наведені такі: 

− активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел , механізмів та 
інструментів залучення інвестицій; 

− посилення позиції регіональних експортерів на зовнішніх ринках; 
− збереження показника приросту прямих іноземних інвестицій на орієнтовному рівні 

20 % на рік ; 
− поліпшення показника сальдо зовнішньоторговельного обороту області з країнами 

світу ; 
− абезпечення темпу зростання експорту товарів на рівні не нижче 13 % на рік ; 
− збільшення обсягів надходжень валютної виручки в країну від реалізації товарів на 

зовнішніх ринках; 
− підвищення позитивного інвестиційного іміджу Одеської області та рівня 

конкурентоспроможності товаровиробників в умовах інтеграції країни в міжнародні 
інститути; 

− налагодження нових ділових контактів з потенційними іноземними інвесторами та 
зарубіжними імпортерами ; 

− підвищення рівня обізнаності міжнародної економічної спільноти про інвестиційний 
та зовнішньоекономічному потенціалах Одеської області; 

− підвищення ділової активності підприємств регіону; 
− збільшення обсягів виробництва та асортименту, в свою чергу, сприятиме розвитку 

виробництва , збільшення кількості робочих місць, відрахувань до бюджетів усіх 
рівнів, створення умов для сталого розвитку регіону, підвищення рівня життя 
населення, подолання безробіття. 

Незважаючи на те, що очікувані в результаті реалізації Програми результати мають 
досить конкретні кількісні оцінки показників зростання експортної діяльності, наведені в 
Програмі заходи, на наш погляд, мають недостатньо чітку позицію з підтримки експорту, 
оскільки основний акцент Програми зроблений на поліпшення іміджу Одеської області для 
потенційних іноземних інвесторів, ніж на підтримку товаровиробників регіону, які прагнуть до 
виходу на зарубіжні ринки товарів і послуг. 

Аналізуючи практику розробки та використання інструментів політики стимулювання 
експортної діяльності в Одеській області, слід зазначити , що на сьогоднішній день діє тільки 
одна вищеназвана регіональна програма, що передбачає фінансування окремих заходів з 
підтримки експорту. Разом з тим, в її рамках повністю відсутні заходи щодо консультаційної та 
фінансової підтримки експортної діяльності, реалізуються виключно інформаційно- іміджеві 
складові регіональної політики з підтримки експорту. Будь-яких заходів щодо підтримки 
експортної діяльності не передбачені і в програмах підтримки малого та середнього 
підприємництва в Одеській області, що можна пояснити відсутністю державного системного 
підходу до вирішення даного питання. Разом з тим, недавні ініціативи щодо створення 
інституційних основ розвитку експортної діяльності на загальнодержавному рівні (постанова 
КМУ «Про затвердження плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу 
України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2015 
рік», проект Закону України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності», а 
також оприлюднена але не прийнята «Національна стратегія розвитку експорту») дають 
підставу припускати те, що підтримка експортної діяльності для держави України в 
найближчий час стане пріоритетом національної економічної політики. 
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Постановка проблеми. Розбудова соціально орієнтованої економіки в Україні та 
забезпечення стійкого розвитку підприємства та людини потребують якнайскорішого 
подолання наявних проблем у соціально-трудовій сфері, створення передумов для поліпшення 
використання трудового потенціалу, підвищення продуктивності праці та забезпечення на цій 
основі високих стандартів життя. Стає очевидною потреба оптимізації параметрів, що 
впливають на добробут, соціальний та духовний розвиток людини праці - найбільш творчої, 
продуктивної, рушійної сили суспільства. Виконання даного завдання можливе за умови 
гарантування соціально-економічної захищеності працівників, що потребує чіткого визначення 
методологічних та практичних підходів до розв’язання цієї проблеми. [3]: 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еволюція досліджень у сфері мотивації та 
стимулювання праці знайшла своє відображення у фундаментальних дослідженнях класиків 
(А.Сміт, А.Маршалл, Дж.Кейнс, П.Самуельсон, М.Фрідмен), працях провідних зарубіжних 
вчених (Е.Долан, П.Друкер, Дж.Сакс, Дж.Гелбрейт, Ф.Герцберг, А.Маслоу, П.Вигодський, 
В.Леонтьєв) та вітчизняних вчених (А.Афонін, А.Колот, С.Мочерний, О.Орлов, К.Наумік, 
О.Новикова, Я.Пустовар, В.Шинкаренко та ін.). Разом з тим проблема мотивації удосконалення 
форм стимулювання персоналу залишається недостатньо вивченою. 

Метою дослідження є розгляд науково-теоретичних основ сфері мотивації та 
стимулювання праці. 

Предметом дослідження є науково-методичні та практичні аспекти мотивації та 
стимулювання праці  та соціального забезпечення в умовах ринкових відносин 

Результати досліджень. Мотивація працівників потребує неабиякого уміння, 
наполегливості та розуміння людської природи. Вона вимагає розвинутих здібностей 
спонукати виконавців до вищого рівня напруження зусиль, досягнення ефективних результатів 
праці. Мотивація трудової діяльності має розглядатися як постійно здійснюваний процес, який 
постає як сукупність взаємопов’язаних елементів, які обумовлюють один одного і в цілому тих, 
що характеризують мотиваційний механізм трудової діяльності. 

Механизм стимулирования труда охватывает материальные и моральные стимулы. К 
материальным стимулам относятся заработная плата, поощрения, премии, доходы, проценты, 
дивиденды по акциям и ценным бумагам, трудовые и социальные льготы, К моральным 
стимулам следует отнести различные формы морального поощрения, престиж профессии, 
микроклимат в трудовом коллективе. В условиях перехода к рынку требуется качественно 
новый подход к организации оплаты труда на предприятиях, создание эффективного 
мотивационного механизма трудовой активности работников. [1]: 

Як відомо, першою функцією заробітної плати є відтворення робочої сили . З цієї функції 
випливає, що величина заробітної плати повинна бути не менше вартості робочої сили і 
забезпечити працівникові відновлення його здатності до праці. Політика Керівництва при 
реалізації системи преміювання або стимулювання працівників , приводити до досягнення 
цілей підприємства або ключових показників діяльності . 

Помилки , що з'являються на цій стадії , виникають через порушення принципів 
мотивації або неправильного здійснення попередніх стадій: 

1 . Система показників преміювання не мотивує до досягнення цілей компанії , 
підрозділів та окремого співробітника . 

2 . Розмір винагороди за ключовим показником - незначний для працівників , тобто 
частка преміювання за даним критерієм дуже мала. 

Мотиви - це спонукальні причини поведінки й дій людини, які виникають під впливом її 
потреб і інтересів, що являють собою образ бажаного блага, яке прийде на зміну потреб за 
умови, якщо буде виконано певні трудові дії. Сам по собі мотив не є причиною 
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цілеспрямованих дій. Він лише результат відображення в психіці потреб людини, зумовлених 
зовнішніми чи внутрішніми об'єктивними явищами.  

Щодо мотивів, які лежать в основі поведінки учасників трудової діяльності, то часто 
вони зводяться тільки до прагматичних інтересів матеріального характеру, зокрема, до 
максимізації прибутку, який розглядається як основна мета цієї діяльності. Це стосується 
української економіки, оскільки мотивацією переважаючої частини підприємництва є здобуття 
максимуму прибутку з метою досягнення надприбутку в майбутньому. Матеріалізм зводить 
нанівець значення і вплив на мотивацію діяльності нематеріальних чинників, зокрема, 
самореалізація, самоствердження, прагнення до суспільного визнання та інші, які можуть бути 
і мають бути потужним мотивом для будь-якої діяльності 4]. 

Мотиваційне вчення викликає великий інтерес в сучасній економічній науці розвинутих 
країн, та значний акцент робиться саме на трудовій мотивації.  

Отже, мотиваційний механізм управління – це саморегулююча система мотивів та 
стимулів, сформована на базі індивідуальних потреб, найманих працівників, але реалізований 
через колективний (приватно-груповий) інтерес більшості.[5]  

Управлінська модель механізму мотивації є цілісною системою внутрішніх мотивів та 
зовнішніх стимулів діяльності працівників, використання яких дозволяє виявити внутрішні 
резерви стійкого розвитку підприємства.  

Деякі фахівці стверджують,що нерідко керівники вважають , що система оплати праці ( 
точніше, рівень заробітної плати) - це і є мотивація. З'ясувавши на ринку, скільки «коштує» той 
чи інший фахівець, вони вимагають спеціалістів орієнтуватися на цей рівень і піднімати / 
опускати зарплату співробітників синхронно з ринковими коливаннями вартості робочої сили . 
Але це реактивна політика . У різних компаніях від працівників , які обіймають посади з 
однаковою назвою , найчастіше потрібна різний обсяг роботи, тому , орієнтуючись на 
усереднені показники , ми можемо як переплатити, так і недоплатити цінному співробітникові .  

Для керівників знання заохочувальних мотивів поведінки людей та їх використання при 
винагороду за працю дозволяє створити дієву систему преміювання . Саме вона вирішує 
головну задачу стимулювання праці - створення зацікавленості працівника в 
високопродуктивної діяльності через встановлення залежності додаткової винагороди від 
результатів роботи . 

Вибір показників преміювання, їх розміри, періодичність та інші питання вказуються в 
спеціальному розділі офіційного документа - Положення про оплату праці працівників , яке 
узагальнює основні норми підприємства з оплати праці . Положення про преміювання може 
бути самостійним документом, розділом колективного договору , додатком до нього або 
розділом Положення про оплату праці. [ 2 ]  

Висновки та пропозиції. Говорячи про місце мотиваційного преміювання та 
соціального забезпечення в системі удосконалення механізму стимулювання, слід розглядати 
наступні його об’єкти: 

1 ) при прояві ініціативності співробітників досягаються кращі результати , зростає 
ініціатива виконавців , поліпшується психологічний клімат у колективі . 

2 ) працівник , в першу чергу , повинен розуміти , що від нього вимагається , а не 
бездумно виконувати завдання , не вникаючи в її суть. 

3 ) допомога повинна носити цільовий характер. 
4 ) взаємодія між підрозділами здійснювалося в поточному режимі , без спеціальних 

вказівок з боку правління . 
5 ) загальне преміювання та інші подібні моменти не дадуть повноцінного відчуття 

соціального захисту . 
6 ) вдосконалення механізму надання соціальної допомоги. 
7 ) розробка спеціальної програми медичного страхування , яку збираємося впровадити 

найближчим часом. 
Мотиви людської діяльності об'єктивно зміщуються у сферу більш високих потреб. 

Рівень потреб піддається регулюванню під впливом набуття досвіду, навчання, що надає 
можливостей для управління мотивацією.  

Але не слід забувати, що тільки за умови відображення в бухгалтерському обліку повної, 
правдивої та неупередженої інформації про всі ці об’єкти з обов’язковим наступним контролем 
можна досягти поставленої мети та забезпечити працівникам той рівень соціальної 
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захищеності, який би був мотивацієй до досягнення мети підприємства.  
Ключові слова: мотивація, соціальне забезпечення,  
Проведено розгляд впливу мотиваційних мотивів по социальному обеспечению. 

Важливим методом активізації персоналу є створення відповідних організаційно-економічних 
структур як невід'ємних елементів господарського механізму корпоративного підприємства. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, мотивация,  
Проведено рассмотрение влияния мотивационных мотивов по социальному 

обеспечению. Важным методом активизации персонала является создание соответствующих 
организационно-экономических структур как неотъемлемых элементов хозяйственного 
механизма корпоративного предприятия . 
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Управління продуктовими інноваціями – однез найбільш складних завдань в реалізації 

конкурентних стратегій, а розробка і реалізація нового продукту можуть стати дуже 
ризикованою справою. Третина усіх нових продуктів, запущених в комерційне виробництво, 
терпить невдачу на ринку через безліч причин. Причини цих провалів іноді стають 
очевидними, але постфактум. У той же час вони зовсім не очевидні у процесі розробки і 
виведення продукту на ринок[1].Якщо вірогідність провалу продукту велика, а пов’язані з цим 
витрати високі, то закономірно виникає питання: чому компанії витрачають такі значні ресурси 
на розробку нових продуктів? Відповідь очевидна: за рахунок нових продуктів асортимент 
компаній повинен безперервно оновлюватися, щоб вона утримувала і підвищувала об’єм 
прибутку. Якщо фірма хоче зберегти свою конкурентоздатність, то розробка нових продуктів  
це природна і необхідна реакція на зміну потреб клієнтів і ринкової ситуації. 

Тому не дивно,що проблеми управління продуктовими інноваціями на протязі довгого 
часу є актуальними і знаходяться у полі зору таких видатних світових та вітчизняних 
дослідників як Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Р.Г. Куперт, М. Портер, Ф. Уебстер, Р. Уотермен, 
Л.Л. Антонюк, Л.В. Балабанова, М.И. Белявцев, А.В. Войчук, В.М. Щербань, С.М. Ілляшенко, 
В.Я. Кардаш, Н.В. Кузнєцова, В.Е Николайчук, Л.В. Новошинська, А.Ф. Павленко, 
В.С. Решетнікова, А.О. Савчук, І.Л. Старостіна, О.С. Тєлєтов та ін., які досліджували окремі 
теоретичні аспекти розроблення та комерціалізації нових продуктів. 

Продуктова стратегія – ценайгнучкіша і найдинамічніша сфера стратегічного 
планування. Динамічну і мінливу природу продуктової стратегії не слід розглядати як 
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випадкову або пасивну реакцію на вимоги ринку. Провал нового продукту може бути 
викликаний відсутністю ретельного довгострокового планування продукту, так само як і 
консервація товарної лінії і відсутністю гнучкої й динамічної реакції на зміну вимог ринку та 
дії конкурентів. 

Розробка і виведення на ринок нового товару обумовлені наступними чинниками: 
− необхідністю захистити компанію від наслідків неминучого процесу 

концептуального старіння існуючих товарів через конкуренцією або моральний знос. 
Зниження рентабельності товарів, що випускаються, може бути компенсоване в 
довгостроковому періоді тільки за рахунок введення нового товару, який мав би 
попит у споживача. Відтак, введення нового товару в асортимент потрібне для 
захисту вже вкладених в компанію коштів;  

− необхідністю розширювати виробництво швидшими темпами, ніж це можливо при 
вузькому асортименті товарів; 

− необхідністю розподіляти комерційний ризик на ширший спектр товарів, 
зменшувати вплив конкуренції на окрему сферу діяльності компанії;  

− необхідністю забезпечити збільшення загальної рентабельності компанії, яка 
оцінюється відношенням прибутку до вкладеного капіталу, шляхом збереження і 
збільшення конкурентоспроможності, раціональнішого використання відходів 
виробництва, повнішого використання виробничих потужностей і можливостей 
персоналу і, як наслідок, більше рівномірного розподілу деяких накладних витрат, 
зменшення сезонних і циклічних коливань в обсягах виробництва і збуту [1, 2]. 

Для забезпечення успіху діяльності з розробки нових товарів необхідно налагодити 
постійне надходження нових ідей із різних джерел. Ідеї повинні бути реалістичними, 
відповідати можливостям підприємства. Крім того, їх повинно бути досить багато, щоб було з 
чого вибирати. Актуальність ідей багато в чому залежить від інформованості співробітників 
про принципи інноваційної політики фірми, реальні можливості підприємства. Кожен окремий 
співробітник і кожна окрема група працівників повинні точно знати, у яких саме напрямах 
творчого пошуку компанія зацікавлена більше всього. 

Можна виділити три основних джерела ідей для створення нових продуктів. 
По-перше, це ринок, причому імпульси можуть виходити як від споживачів, так і від 

конкурентів. Бажання клієнтів,  типові нарікання на якість придбаних товарів надають важливу 
інформацію для поліпшення продуктів. Споживачі постійно жадають від підприємств 
поліпшення продукції і вказують на можливості фірми у цьому напрямі діяльності. 

По-друге, це співробітники підприємства, що зацікавлені у випуску більш сучасного і, 
відповідно, більш рентабельного товару, насамперед, працівники дослідницьких підрозділів 
підприємства, що розробляють нові товари. Розробка нових продуктів лише в рідких випадках 
можлива без інтенсивних досліджень. Великі підприємства мають істотні переваги в цій 
області. Відтак, обмежується конкуренція, оскільки вступ нових підприємств на ринок 
стикається з бар’єрами. Для того щоб вистояти у конкурентній боротьбі, середні фірми можуть 
кооперуватися для спільного проведення досліджень. 

Третє джерело ідей для розробки нових продуктів – це незалежні фірми, що теж можуть 
бути залучені для пошуку нових ідей. Істотне значення мають звіти наукових і комерційних 
закладів, які займаються дослідженням товарів. На виставках та ярмарках можна ознайомитися 
з характеристиками вітчизняних й закордонних конкурентних товарів. Варто також 
проаналізувати зміст патентів і результатів досліджень у споріднених галузях економіки. 

На етапі попередньої оцінки ідеї нового товару вирішуються дві задачі. По-перше, 
відбувається відсіювання явно нікчемних проектів, які не заслуговують подальшої уваги. І, по-
друге, з числа ідей, що залишилися після відсіювання, відбираються найбільш вдалі і 
багатообіцяючі, котрі можна рекомендувати для експериментального пророблення науково-
дослідними та дослідно-конструкторськими підрозділами підприємства. 

На даному етапі досліджуються такі питання: очікувана норма прибутку від продажу 
нового товару; кон’юнктурна ситуація, у якій перебуває компанії, її здатність до сприйняття 
нового товару; співвідношення між наявними фінансовими ресурсами й обсягом 
капіталовкладень, необхідних для здійснення проекту; дається приблизна оцінка обсягів 
попиту, аналізуються стійкі тенденції його розвитку; проводиться огляд методів, використання 
яких необхідно для забезпечення успішного збуту товару; розглядаються питання структури 
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цін тощо. Фірма повинна визначити, на які товари і на які ринки варто звертати основну увагу. 
Треба сформулювати, чого насамперед прагне досягти фірма за допомогою новинок: зростання 
прибутків, збільшення своєї частки на ринку тощо.  

Планування нових товарів передбачає координацію цілої низки взаємопов’язаних видів 
діяльності: науково-технічних досліджень і розробок, досліджень ринку, організації руху 
товару, стимулювання збуту і реклами. Максимальна ефективність досягається за рахунок 
оптимізації всієї сукупності складових частин, а не кожного елементу окремо. Якщо 
відповідальність за різні елементи інноваційного проекту із запровадження нового продукту 
буде покладена на вузькоспеціалізовані підрозділи, виникне небезпека того, що кожне з них 
розглядатиме свою власну діяльність як найбільш важливу, як таку що передбачає наявність 
права використання ресурсів компанії у першу чергу. 

Економічний аналіз інноваційних ідей може бути здійснений у такому порядку. 
1) Прогноз витрат, пов’язаних з розробкою продукту, виводом його на ринок і продажем. 

Цей прогноз пов’язаний з ризиком, оскільки для аналізу необхідно знати ситуацію на ринку, 
час і місце продажу продукту, відношення споживачів до продукту. 

2) Оцінка обсягу реалізації (обороту, виторгу). Якість цього прогнозу залежить від того, 
наскільки точно вдасться оцінити динаміку ринку, досяжну частку ринку, ціну, прийнятну для 
потенційних покупців. 

3) Прогноз прибутку. Якщо ми знаємо для певного періоду часу прогнозовані дані про 
доходи та витрати, то можна спрогнозувати й прибуток. У будь-якому випадку необхідно 
розглядати кілька періодів, оскільки, як показує модель життєвого циклу продукту, перші 
періоди можуть виявитися зовсім нетиповими з огляду отримання прибутку у подальшій 
перспективі. 

4) Урахування невизначеності. Для кожної ситуації рекомендується розробляти 
оптимістичні, помірні і песимістичні прогнози. Інший варіант урахування невизначеності 
полягає в корекції цільових величин за допомогою коефіцієнтів, що виражають міру їх 
вірогідності[2, 3, 4]. 

Економічний успіх підприємства прямо залежить від того, наскільки його продукція 
задовольняє визначені потреби клієнтів. Тому відповідність продукту вимогам ринку можна 
визначити, виходячи безпосередньо з економічних показників. Індикаторами можуть служити 
обсяг збуту, прибуток, покриття постійних витрат. 

Однак, у більшості випадків, неможливо оцінювати продукт тільки за економічними 
показниками, наприклад: 

− коли рішення про інновації приймається раніш, ніж з’являються які-небудь дані про 
реакцію ринку; 

− якщо на економічні показники впливає безліч додаткових факторів; 
− коли виявлення ринкової адекватності продукту важливо для його удосконалювання 

і модифікації. 
У подібних випадках важливо з’ясувати, наскільки товар чи виробнича програма 

відповідають вимогам ринку, тобто  ринкову адекватність товару. 
Для оцінки ринкової адекватності товару можуть бути застосовані різні підходи: 
а) польові маркетингові дослідження, що дозволяють з’ясувати активізацію потреб і 

уподобань споживачів при покупці тих чи інших товарів; 
б) лабораторні маркетингові дослідження, що визначають можливість оцінки емоційного 

впливу товару на споживачів; 
в) аналітичне моделювання, що забезпечує виявлення оцінки суб’єктивної якості товару; 
г) багатофакторне комп’ютерне моделювання, що забезпечує порівняльні оцінки різних 

товарів по всіляких характеристиках. 
Розроблювачі нових продуктів у першу чергу повинні вивчати технологічні, економічні й 

інші характеристики насамперед підприємств-суперноваторів і новаторів, оскільки саме вони 
відгукуються на новинки в першу чергу. Зробити це, як правило, надзвичайно складно, тому 
що одні і ті компанії можуть поводитися по-різному щодо різних технічних рішень. Стосовно 
одних товарів вони можуть поводитися як новатори, а по відношенню до інших, у той же час, 
як консерватори. 

Незатребуваність товарних інновацій – поширене явище в ринковій економіці. Основні 
ризики незатребуваності нових товарів можуть бути обумовлені такими причинами: 
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− динамікою зміни споживчих уподобань (яка вірогідність того, що до моменту 
зустрічі цього продукту із споживачем сукупна користь, закладена в ньому, повністю 
відповідатиме системі цінностей споживача);  

− невідповідністю вартісних оцінок товарів споживачами (яка вірогідність того, що 
наші уявлення про якість, ціну і умови продажу повністю співпадуть з уявленнями 
споживача);  

− науково-технічним прогресом (яка вірогідність того, що капіталовкладення в 
розробку, виробництво і реалізацію певного продукту дадуть очікувану віддачу до 
того, як на ринку з’явиться технологічно новий продукт, який зуміє його витіснити);  

− дією конкурентних сил на певному ринку (яка вірогідність того, що наш товар 
виявиться більш прийнятним для споживачів, ніж аналоги конкурентів);  

− купівельною невпевненістю (яка вірогідність того, що нам вдасться здолати 
невпевненість (скепсис) споживача з приводу пропонованого нами товару).  

У кожного споживача є свої критерії оцінки цінності товару і його якості, які іноді 
можуть не співпадати з думкою розробників. Один і той же товар може отримати різні оцінки у 
різних груп споживачів залежно від способу, часу і місця його застосування, а також системи 
цінностей у конкретного споживача. Якщо ж властивості товару не відповідають умовам 
експлуатації (споживання), то він фактично втрачає споживчу цінність і тим самим перестає 
бути корисним при будь-якому рівні якості. 

Таким чином, обґрунтоване і коректне застосування передових методів інноваційного 
маркетингу дозволяє проектувати і виробляти конкурентоздатні, ринково адекватні інноваційні 
товари, що забезпечують одержання високого прибутку товаровиробниками. 
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В умовах нестабільного розвитку вітчизняної економіки, загальноекономічної ситуації та 

соціальної напруги сучасне управління промисловістю повинно бути засноване на високому 
професіоналізмі управлінських кадрів системи управління промислових підприємств, їх 
знаннях, уміннях та досвіді, що може стати вирішенням проблеми підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності як самих суб’єктів господарювання, так і національної економіки 
України. 

Отже, промислові підприємства повинні формувати та розвивати управлінські 
компетенції, використовувати їх для досягнення стратегічних цілей розвитку з метою впливу 
на чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, подолання внутрішніх конфліктів в 
рамках формування стійких конкурентних переваг на ринку. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць таких відомих зарубіжних вчених як: 
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К.К.Прахалада и Г.Хамела; російських вчених – І.Зімньої, А.Суббето, С.Попова, та вітчизняних 
вчених – І.Балабанової, М.Чечетова, В.Отенко, Н.Сімченко та багатьох інших, що присвячені 
дослідженню проблематиці формування та моніторингу управлінських компетенцій 
промислових підприємств в рамках розробки ефективного інструментарію оцінювання 
компетенцій їх управлінського персоналу, варто зазначити, що й до сьогоднішнього дня серед 
науковців не існує загальноприйнятого визначеного поняття “управлінська компетенція”. 
Дискусійними залишаються аспекти формулювання єдиних напрямків і підходів щодо 
використання компетенційно-орієнтованого підходу, що характеризується формуванням 
різноманітних класифікацій компетенцій в управлінській діяльності, зокрема з метою побудови 
ефективної системи управління процесом забезпечення конкурентоспроможності промислових 
підприємств. Все це наочно доводить, що визначена проблематика ще недостатньо розроблена 
й вимагає подальшого системного дослідження.  

Отже, в рамках вирішення проблем формування стійких конкурентних переваг, а також 
адаптації промислових підприємств до змін зовнішнього середовища особливого значення 
набувають управлінські знання та управлінські компетенції, що набувають статусу джерела 
конкурентних переваг підприємств, оскільки лежать в основі його здатностей до здійснення 
певного виду діяльності.  

Ряд авторів пропонує розглядати управлінські компетенції підприємства в якості 
невід’ємної складової його стратегічних активів, що віддзеркалює комплекс колективного 
знання, досвіду та здатностей підприємства, що в поєднанні з унікальною технологією дозволяє 
створювати (підтримувати) конкурентні переваги та забезпечувати неповторну відмітність 
підприємства у певному ринковому оточенні [2, с. 23]. Інші автори пропонують під 
компетенціями підприємства розуміти особливий інформаційний ресурс, що містить досвід, 
знання та навички про спосіб організації, управління ресурсами і бізнес-процесами 
(здатностями) для досягнення встановлених цілей [3, с.127].  

Іноді поняття “компетенція” трактують як здатність об’єкта ефективно взаємодіяти зі 
своїм оточенням [1, с.106]. Звідси випливає, що саме компетенції управлінського персоналу 
забезпечують ефективність конкурентної взаємодії підприємства з оточенням, доцільну 
раціональність його поводження в конкурентному середовищі, що сприяє формуванню 
конкурентних переваг та забезпеченню бажаного рівня конкурентоспроможності.  

В системі стратегічного управління управлінські компетенції досліджуються через 
призму стратегічного потенціалу, що формується на ресурсному, організаційному та 
управлінському рівні та становить сукупність ресурсів та компетенцій з унікальними 
властивостями для створення та нарощування нових можливостей ефективного 
функціонування та розвитку підприємства. Таким чином, управлінські компетенції вже не 
можна розглядати як ресурси чи активи – вони є наслідком координаційних, інтеграційних та 
управлінських процесів, спрямованих, перш за все, на досягнення стратегічних цілей [4, с. 41]. 

Якщо ж розглядати промислове підприємство як ієрархічну систему прийняття 
управлінських рішень необхідно визначити, що для кожного управлінського рівня можна 
виокремити специфічні компетенції, що забезпечують появу чи підсилення конкурентних 
переваг підприємства у цілому. 

Отже, в сучасних умовах господарювання управлінські компетенції стають одним з 
основних елементів у колі об’єктів моніторингу, що характеризують конкурентоспроможність 
промислового підприємства. Управлінські компетенції треба вивчати як особливий внутрішній 
ресурс, що включає в себе знання, уміння, навички та досвід про спосіб ефективної організації 
й управління наявними ресурсами й бізнес-процесами промислового підприємства з метою 
досягнення поставлених завдань, пов’язаних з досягненням перемоги в конкурентній боротьбі, 
носієм якого індивідуально або колективно являються працівники підприємства.  

При цьому складність урахування значимості саме управлінських компетенцій у процесі 
забезпечення та оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства полягає в тому, 
що з погляду цінності сприйняття споживачів і навіть самої системи управління підприємства в 
рамках оцінки ефективності конкурентних дій (конкурентної раціональності) вони 
залишаються недоступними, оскільки знаходять непряме вираження в споживчій вартості 
кінцевої продукції через ефективність використання внутрішніх здатностей і наявних ресурсів. 
Отже, саме розвиток “ключових” управлінських компетенцій підприємства є підставою для 
одержання тривалої стійкої конкурентної переваги. Розвиток враховується в процесі 
формування конкурентної стратегії й реалізації конкурентної поведінки, що найчастіше 
знаходить своє відображення у виконанні двох дій – пошуку можливостей відмінності від 
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конкурентів (стратегія диференціації) і/або досягнення конкурентного лідерства за рахунок 
більш ефективного використання наявних ресурсів (як правило, лідерства по витратах).  

Таким чином, ключові управлінські компетенції надають можливість одержання в 
конкурентній боротьбі як якісних переваг, відносно характеристик виготовленої продукції, так 
і кількісних, відповідно підвищення ефективності потенційних можливостей (внутрішніх 
здатностей і ресурсів). Саме цей вплив підпадає під управлінський моніторинг 
конкурентоспроможності промислового підприємства. При цьому основну мету моніторингу та 
оцінювання управлінських компетенцій слід визначити як умову формування конкурентної 
стратегії забезпечення бажаного рівня конкурентоспроможності й конкурентної позиції 
промислового підприємства на ринку, виконання дій якої обумовлює розвиток (підтримку) 
стійких конкурентних переваг, а також дозволяє оцінити внутрішні можливості підприємства 
(конкурентоспроможний потенціал) і його здатності. В рамках цього управлінські компетенції 
підприємства визначаються як здатність промислового підприємства створювати більш високу 
в порівнянні з конкурентами споживчу цінність у результаті використання комбінації 
накопичених знань, умінь, навичок, досвіду, технологій і т.п. при реалізації ключових бізнес-
процесів.  

Таким чином, підводячи підсумки, слід зазначити, що в сучасних умовах господарювання 
процес розвитку управлінських компетенцій забезпечується та спрямовується в першу чергу на 
сприяння досягненню стратегічних цілей промислового підприємства. Відповідно, управлінські 
компетенції враховуються при розробці конкурентної стратегії з метою забезпечення 
конкурентоспроможності промислового підприємства в довгостроковій перспективі, під якою 
варто розуміти комбінацію методів ведення конкурентної боротьби й організації бізнесу, 
спрямовану на створення стійких конкурентних переваг і досягнення організаційно-
економічних цілей підприємства, що ще раз вказує що саме управлінські компетенції 
являються необхідною умовою формування конкурентної стратегії забезпечення її бажаного 
рівня та конкурентної позиції підприємства на ринку, виконання дій якої обумовлює розвиток 
стійких конкурентних переваг, дозволяє оцінити внутрішні можливості підприємства через 
конкурентоспроможний потенціал, досягнення конкурентостійкості та певного конкурентного 
статусу за умови ефективно розробленої конкурентної поведінки, що обумовлюється наявністю 
зв’язку та підпорядкованості цих об’єктів моніторингу та подальшого їх оцінювання. 
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Розвиток конкурентних позицій сучасних банківських установ багато в чому 
визначається рівнем інтелектуального капталу, який до певної межі виступає в ролі носія 
інтелектуального потенціалу банку та має властивість проявляти дієвий вплив на формування 
управлінської політики і подальший розвиток банківського бізнесу. Експертні дослідження у 
країнах ЄС, показали, що установи, які лише частково використовують інтелектуальний 
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капітал, отримують в середньому лише 14% можливого прибутку, ті, що використовують його 
активно - 39%, а організації, які інтелектуальний капітал вважають базою свого розвитку - 61% 
[1]. Також за оцінками агентства Bloomberg ринкова вартість американських і європейських 
банків в 2,5-3,5 рази перевищує їх балансову вартість. І серед основних причин - збільшення 
ролі інтелектуального капіталу в вартості комерційного банку. Отже концентрація уваги на 
інтелектуальному капіталі як генераторі підвищення ринкової вартості банку і визначенні його 
в якості одного з елементів, що впливають на стратегічну діяльність банку, - це актуальна 
задача сучасного менеджменту українських кредитних установ.  

Накопиченню досвіду щодо інтелектуального капіталу слід завдячувати таким 
закордонним науковцям, як Л. Едвінсону, Т. Стюарту, К.-Е. Свейбі, К. Тейлору, Є. Брукінгу та 
ін. Серед вітчизняних фахівців вагомий внесок у вивчення досліджуваної проблематики 
зробили А.А. Чухно, В.Д. Базилевич, І.О. Лютий, О.А. Грішнова, А. Іванов, О. Євтух та ін. 

Сьогодні інтелектуальний капітал набуває значення стратегічного фактора економічного 
розвитку в Україні будь-якого сектору економіки, у тому числі і банківського. З часом на 
зміцнення конкурентних позицій банку все меншою мірою впливатимуть абсолютні параметри 
діяльності, такі як частка ринку, обсяг активів, розмір капіталу та ін., а основою конкурентних 
переваг стануть саме якісні характеристики діяльності, серед яких першочергові позиції займає 
саме інтелектуальний капітал та стратегічно вірно підібрані людські ресурси. Інтелектуальний 
капітал має надзвичайно складну сутність та багато векторність прояву, що визначається 
механізмом його функціонування. 

Необхідність приділення значної уваги питанням стратегічного розвитку 
інтелектуального капіталу багато в чому пояснюється певними особливостями роботи в банках, 
до яких можна віднести наступне: 

− вузьку предметну спеціалізацію; 
− особливі вимоги до інформаційного забезпечення банківської діяльності, спрямовані 

на якість та оперативність надходження інформації; 
− безпосередню залежність діяльності банку від незначних змін у законодавчій сфері; 
− переважно індивідуальний характер трудової діяльності; 
− особливості формування банківських ресурсів, що в подальшому впливає на 

ринковий курс банківської установи, її вартість; 
− необхідність своєчасного та якісного захисту власних ресурсів від шахрайських 

посягань та ін. 
В широкому розумінні, інтелектуальний капітал – це знання, які можуть бути перетворені 

в прибуток та оцінені [3, с. 24]. Конкретніше його можна визначати, як суму знань усіх 
робітників установи, яка забезпечує її конкурентоспроможність, має потенційну цінність 
(авансовану інтелектуальну вартість), та в процесі свого руху приносить більшу вартість за 
рахунок додаткової вартості, тобто це ідеї та люди – спеціалісти, які їх створюють. Також 
інтелектуальний капітал можна розглядати як узагальнюючу характеристику факторів вартості, 
які не знаходять відображення в балансі, але мають критичне значення для довгострокового 
успіху компанії [2].  

Структуризація визначеного поняття також доволі велика та специфічна. Кожний тип 
інтелектуального капіталу несе певні функції та передбачає свою специфіку управління. 
Відповідно, при формуванні механізму управління інтелектуальним капіталом цю специфіку 
необхідно враховувати з метою якнайефективнішої реалізації таким капіталом своїх функцій. 
Саме інтелектуальний капітал задає темп та характер оновлення технологій наданих 
банківських послуг і його продуктів, які потім стають головними конкурентними перевагами 
на ринку. Узагальнена схема структуризації наведена на рис 1. 

При успішному розвитку кожної визначеної складової та розробки відповідної політики у 
цих напрямках можна отримати зростання інтелектуального капіталу в найближчій 
перспективі. Управління інтелектуальним капіталом банку формує процес, що поєднує його 
окремі компоненти з реальними активами і один з одним. Приріст інтелектуального капіталу 
може втілитися в більш ефективне і доцільне використання інших активів. Тому 
інтелектуальний капітал - це важіль для інших типів капіталу. Він може робити інші типи 
капіталу більш продуктивними і результативними [4, с. 53].  

На жаль, в Україні немає прикладів створення ефективної системи управління 
інтелектуальним капіталом банків, що викликано причинами як макро-, так і мікрорівня. Слід 
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також зауважити, що в сучасному банківському обліку нашої країни існують певні недоліки у 
відображенні інтелектуального капіталу у звітності, що значно ускладнює процес його 
моніторингу. Певною мірою це пов’язано з недосконалістю визначення вартості 
нематеріальних активів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Структурні категорії інтелектуального капіталу банку 
 

Також в Україні одночасно використовують два різних підходи класифікації 
нематеріальних активів: вітчизняні положення бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти 
фінансової звітності. Згідно вітчизняного визначення даного поняття – це немонетарний актив, 
який не має матеріальної форми, не є утримуваними грошима та активами, що мають бути 
отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей, та може бути ідентифікований. 

Міжнародні стандарти звітності не дають чіткої обов’язкової класифікації 
нематеріальних активів, але наводять приклад та зазначають, що такі класи поділяються на 
(об’єднуються у) менші (більші) класи, якщо це збільшує достовірність інформації для 
користувачів фінансових звітів. 

Згідно українських нормативних актів, нематеріальний актив відображають у балансі 
банку, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його 
використанням, і його вартість може бути достовірно визначено [5]. 

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат 
звітного періоду, в якому їх здійснено: 

− витрати на дослідження, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, витрати на 
рекламу і просування продукції на ринку, 

− витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини,  
− витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на 

створення торгових марок (товарних знаків) [5]. 
З усіх нематеріальних активів для банків найбільш важливими є інтелектуальна 

власність, включаючи ліцензії, програмні продукти, бренд, інформація про клієнтів та ін., а 
також гудвіл (ділова репутація). 

Створення і розвиток основних принципів складання звітності та управління 
інтелектуальним капіталом стало одним з пріоритетних проектів урядів ряду європейських 
держав, в яких високо оцінюється роль держави у визначенні типу макроекономічного 
середовища, в якому організації можуть застосовувати знання для створення нововведень і 
отримання прибутку. Серед них слід виділити Данію, Швецію, Нідерланди, Ізраїль [4, с. 54]. 
Над чим також варто задуматися. 

Для того, щоб успішно управляти інтелектуальним капіталом бажано враховувати всі 
його структурні компоненти за необхідністю використовуючи міжнародні методики їх 
дослідження та розглядати все в динаміці розвитку. Це дозволить ще на етапі планування 
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Capital) 
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капітал 

(Innovation Capital) 

Ринковий капітал 
(Market Capital) 

Навички, досвід, знання, компетенції працівників банку у відношенні 
до реакції на зміни ринкового попиту та потреби клієнтів 

Здібності, інфраструктура та процеси банку щодо виробництва та 
поставки на фінансовий ринок продуктів та послуг (інформаційні 

ресурси; електронні мережі; сприйнятливість до нововведень; 
авторські права, технічне і ПЗ, комп'ютерні програми, бази даних тощо 

Здібності банку по взаємодії із зовнішніми суб’єктами (клієнтами, 
партнерами, іншими зацікавленими сторонами 

Здібності банку здійснювати інновації, покращувати і розвивати 
невикористаний потенціал і створювати довгострокове багатство 
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корегувати управлінські дії. Оцінка інтелектуального капіталу банку необхідна для визначення 
його ефективності і факторів росту, а також для прийняття рішень про доцільність 
капіталовкладень в даний ресурс. 

Отже система стратегічного управління інтелектуальним капіталом банку може мати 
наступний вигляд (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Система стратегічного управління інтелектуальним капіталом банку 

 
Наразі, розглядаючи інтелектуальний капітал як елемент банківських стратегічних 

позиції не можна не закцентувати увагу на його здатності збільшувати вартість банківської 
установи, що є надто привабливим для інвесторів та акціонерів. Можливо, навіть те, що він 
найближчим часом стане вирішальним критерієм оцінювання установ, оскільки тільки за 
допомогою нього можна відобразити реальну динаміку організаційної стійкості та процесу 
створення цінностей, оцінити сучасність банківських послуг, які змінюються настільки 
швидко, що говорити про їх реальну вартість можна лише з огляду на талант працівників, їх 
відданість справі та якості знарядь праці, які вони використовують. 

Отже, для ефективного стратегічного управління інтелектуальним капіталом банківської 
установи рекомендується: 

− провідним менеджерам та акціонерам намагатися збільшувати частку 
інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу банку; 

− приймати відповідні заходи, щоб максимально використовувати це джерело 
потенційної вартості установи; 

− стимулювати професійний розвиток свого персоналу, акцентуючи увагу на творчій 
індивідуальності; 

− не забувати, що інтелектуальний капітал – це майбутнє установи, яке підтримує його 
стратегічні конкурентоспроможні позиції; 

− розробляти заходи щодо збереження інтелектуального капіталу в рамках певної 
банківської установи (від укладання договорів зі співробітниками про 
нерозголошення таємниць, використання різних форм матеріального заохочення у їх 
збереженні до широкого залучення працівників до процесу прийняття рішень, 
планування та управління діяльністю банку); 

− розробляти механізми його захисту, нагромадження, відтворення, використання і 
збереження; 

− використовувати інтелектуальний капітал як основу для проведення вимірювань як 
на рівні стратегічного управління, так і на операційному рівні, визначаючи сфери, в 
яких необхідне поліпшення (сучасна системи оцінки ефективності діяльності). 

Такий підхід до управління банківським бізнесом сприятиме виявленню та вирішенню 
багатьох внутрішніх проблем, які іноді не завжди очевидні з динаміки балансових показників, а 
використання інтелектуального капіталу поряд з іншими активами дозволить кредитним 
організаціям одержувати реальні конкурентні переваги, що забезпечить домінуюче становище 
на ринку.  
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Економіка – це складна система. Якщо розглядати довгострокову перспективу, то ця 

система невпинно намагається увійти до свого рівноважного стану. Але за рахунок того, що 
середовище її існування є динамічним та економіка постійно відчуває на собі вплив 
різноманітних позитивних та негативних факторів, у короткостроковий період, нерідким 
євідповідні відхилення. Ці зрушення є ні чим іншим, як фазамипідйому у економічному 
зростанні або ж, навпаки, йогоспаду. Не зважаючи на те, щоекономічна система має тенденцію 
до самостійного повернення у детерміністичне русло, прискорити цей довгий процес може 
уряд країни, застосувавши один з декількох інструментів регулювання економіки, таких як, 
монетарна або фіскальна політики. Уряди, звичайно, занепокоєні вибором правильного 
інструментарію та його попереднім тестуванням на теоретичних моделях, що повинно 
забезпечититочність та обґрунтованість вибору. 

Для дослідження було вирішено сконцентрувати увагу на механізмі регулювання 
економіки шляхом підвищення державних витрат. Цей механізм є одним із варіантів фіскальної 
політики. До такого вибору призвели дослідження літературних джерел, таких як[1-
6].Сфокусуємося на побудові та аналітичному розрахунку теоретичної моделі економіки. Тип 
моделі– динамічна стохастична модель загальної економічної рівноваги, що має сьогодні 
велику популярність. Сама назва вказує на те, що модель такого типу здатна охопити чималу 
кількість властивостей економічної системи, а саме, динаміку системи, оскільки розглядається 
розвиток економіки у часовому просторі, а також невизначеність майбутнього. По-друге,ця 
модель побудована на мікроекономічних засадах. Окрім того, є можливим використовувати 
ендогенний шоковий вплив та розглядати його наслідки на економіку в цілому.Під час 
калібрування моделі та її параметризації, будуть використані данні по розвинутим країнам. 
Такий вибір має за основу той факт, що ВВП розвинутих країн є добре облікованим. Загалом, 
метою є дослідження можливостей стимулювання росту ВВП та чутливість його відгуків 
відповідно до різних значень вхідних параметрів, за умови, що державні витрати зросли. 

Першим кроком вирішення поставленої задачі є побудова моделі економіки та опис 
модельного середовища. Нехай економіка населена багатою кількістю ідентичних фірм і 
домогосподарств, строк життя котрих – нескінченність. Отже, неокласична модель 
економічного росту складається з трьох агентів: домогосподарства, фірми та уряду. Час є 
дискретною величиною t = 0, 1 … ∞. У кожен з цих періодів, економіка може знаходитися в 
одному з багатьох станів st, число яких є кінцевою величиною. Від періоду 0 до деякого 

періоду t, ці стани формують історію подій
},...,,{ 10 t

t ssss 
.Ці події є стохастичними і вся 

історія має деяку вірогідність наставання, що означимо через π(st).  
Задля обчислення рівноважного стану економіки у кожний період t та отримання 

послідовності виду 

 0

][][][][ )}(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),(),({ t
ttttttttdtstdtst ssdswsGsRsIsBsKsKsLsLsC (у 

якійC(st) – споживання;L(st) – час на працю. Увесь час нормалізовано до 1, тому 1-L(st) час на 
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відпочинок;K(st) – капітал;B(st) – державні облігації;I(st) – інвестиції у капітал;w(st) – реальна 
заробітна плата;d(st) – плата за оренду капіталу;R(st) – процентна ставка за державними 
облігаціями;G(st) – державні витрати;Π(st) – прибуток), є необхідним вирішення системи 
динамічних стохастичних рівнянь, що являються рішеннями наступних оптимізаційних 
проблем та умов рівноваги: 

− домогосподарство максимізує очікувану функцію корисності, що залежить від 
споживання та відпочинку, підпорядковану меж часовим бюджетним обмеженням, а 
також рівнянням акумуляції капіталу. Домогосподарство надає фірмі у користування 
працю та капітал за певну плату, тому верхній індекс [s]означає «пропозиція» (англ. 
supply); 

− фірма орендує капітал та робочу силу у домогосподарства та максимізує у кожному 
періоді свій прибуток, підпорядкований функції виробництва (Y(st) – виробництво 
(ВВП)), що являє собою функцію Кобба-Дугласу. У послідовності, верхній індекс 
[d]означає «попит» (англ. demand); 

− на уряд покладена відповідальність із перерозподілу ресурсів, тому у кожному 
періоді для нього повинно виконуватися так зване державне бюджетне обмеження, 
де сума витрат уряду дорівнює суми його доходів; 

− усі ринки (ринок праці, капіталу та благ)підпорядковані умовам рівноваги; 
− державні витрати слідують авторегресійному процесу першого порядку. 

Наступним кроком є вирішення оптимізаційної проблеми домогосподарства та фірми. 
Перша розраховується з використанням методу Лагранжу, друга – це безпосередня 
максимізація прибутку по капіталу та праці, після підстановки виробничої функції Кобба-
Дугласа. Шляхом математичних перетворень, було отримано систему рівнянь, що 
регламентують рівноважний стан. Задля того, щоб вирішити цю систему, було використане 
програмне забезпечення, яке має назву Dynare. 

Після цього, було проведено калібрування моделі та її параметризація. До параметрів 
відносяться наступні:коефіцієнт дисконтування, доля споживання, коефіцієнт, що вимірює 
відносну схильність до ризику, коефіцієнт амортизації капіталу, доля капіталу у виробництві, 
коефіцієнт, що регулює стійкість шокового впливу у державних витратах (ψ), податкові 
відсотки. Усі вони обрані таким чином, що євластивими розвинутим країнам. 

Сконцентруємо увагу на ВВП Y(st), а саме на його функції імпульсному відгуку до росту 
у державних витратах. Нехай економіка перебуває у стаціонарному стані та у нульовий період 
трапляється збільшення у державних витратах, що дорівнює 0.01. Результати наведені на 
Рисунку 1. На осі абсцис наведені значення коефіцієнту ψ, що варіює від 0.5 до 0.95 з кроком у 
0.05. Інакше кажучи, чим більше ψ, тим довше економіка відчуває на собі вплив шоку. На осі 
ординат – процентне відхилення ВВП від свого стаціонарного стану у перший після шоковий 
період. За даним графіком видно, що збільшення ψ призводить до збільшення у ВВП. 
Наприклад, якщоψ=0.95, ВВП збільшиться на 0.077% у першому періоді.  

Для аналізу чисельних характеристик такого позитивного зрушення, скористуємося 
розрахунками стаціонарного стану за даною моделлю. У Таблиці наведені абсолютні значення 
споживання, інвестицій, державних витрат та ВВП, а також долі у останньому. Як видно за 
Таблицею, долі цих показників у ВВП погоджуються з реальними даними. Дійсно, у 
розвинутих країнах, споживання складає біля 67% від ВВП, у той час, коли модель згенерувала 
дуже близьке значення – 71%. Таким чином, неважкі математичні розрахунки вказують, що 
ВВП у перший період збільшилось на 0.074. Час було нормалізовано до 1, тому за даними 
розрахунків, людина витрачає приблизно 30% від всього часу на роботу, а значить працює 
приблизно 7 годин на добу, що також відповідає реальності. 

Отже, побудована теоретична модель генерує результати, що погоджуються з реальними 
даними економік розвинутих краї. Механізм регулювання економіка шляхом підвищення 
державних витрат є найбільш перспективним серед інструментів політик стимулювання 
економіки. Збільшення державних витрат на 1% в рамках обмежень побудованої моделі 
свідчить, що процент відхилення ВВП від свого стаціонарного стану суттєво залежить від 
коефіцієнту регулювання стійкості шокового впливу ψ. Чим більше ψ, тим довше економіка 
відчуває на собі вплив шоку і потребує довше часу, щоб усі змінні увійшли до свого 
стаціонарного стану. При значенні ψ=0.95, ВВП збільшується на 0.077% у першому періоді. 
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Рис. 1. Графік залежності імпульсного відгуку ВВП у перший період після шоку 
відповідно до різних значень коефіцієнту ψ 

 
Таблиця 1 

Значення основних змінних, коли економіка знаходиться у стаціонарному стані 
 

Показник 
Умовне 
позначення 

Абсолютне 
значення за 
моделлю 

Відносне значення 
за моделлю 

Відносне 
значення у 
розвинутих 
країнах 

Споживання C 0.685 C/Y=0.71 0.67 
Інвестиції I 0.147 I/Y=0.15 0.18 
Державні витрати G 0.129 G/Y=0.13 0.15 
ВВП Y 0.962 - - 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА 
СВІТІ 
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Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 
 
Економічний розвиток України супроводжується значною концентрацією капіталу в 

промислово-фінансових групах (ПФГ) та транснаціональних корпораціях (ТНК). Проте, 
особливості системи оподаткування в Україні не сприяють повільному розвитку великих 
компаній, тому велика частина коштів накопичується в економіках інших країн. ДО основних 
проблем української податкової системи можна віднести відсутність уніфікованої податкової 
політики та велике фіскальне навантаження на підприємство. Ці фактори значно сприяють 
відтоку капіталу з України, зростанню кількості фіктивних угод, зменшенню надходжень в 
бюджет, монополізації ринку та відсутності реальних інвестицій.  

Каналом прихованого вивезення коштів з економіки України є цінова політика при 
здійсненні експортно-імпортних операцій між підприємствами, які входять до однієї ПФГ, одне 
з яких розташоване в Україні, а інше є нерезидентом. Як правило, компанія нерезидент 
зареєстрована в офшорній зоні. Поширеним інструментом для створення штучних фінансових 
потоків між вітчизняними підприємствами та підприємствами нерезидентами є трансфертне 
ціноутворення[1].  

В більшості розвинених країн світу існує практика регулювання трансфертного 
ціноутворення, але в Україні ця сфера майже не регулюється. Відповідно, великі українські 
ПФГ можуть виводити з країни додану вартість, яка створюється з використанням вітчизняних 
трудових ресурсів та основних фондів. Додана вартість, яка створюється на вітчизняних 
підприємствах і виводиться з країни з метою її акумуляції поза межами країни або ухилення від 
оподаткування, є потужним джерелом нарощування інвестиційного потенціалу країни та 
підвищення рівня її фінансової безпеки. 

Світовий досвід державного регулювання процесів трансфертного ціноутворення 
свідчить про те, що побудова дієвої системи протидії прихованому відпливу коштів із 
національних економік через внутрішньо фірмові канали ПФГ та ТНК потребує додаткових 
витрат як з боку компаній, так з боку держави та податкових органів. Незважаючи на це, багато 
країн світу вважають виправданими ці заходи. Державне регулювання трансфертного 
ціноутворення здійснюється в усіх країнах, які є учасниками Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та країнах Європейського союзу, де регулювання 
здійснюється Європейською комісією та Сумісним форумом ЄС з трансферного ціноутворення. 
Основу міжнародно-правових принципів в області трансфертного ціноутворення в 
Європейському Союзі складають нормативні акти, які представлені в таблиці 1. 

Нормативні документи, які представлені в таблиці 1, не мають суворої ієрархії. Держави 
на свій погляд можуть використовувати ті нормативні акти, які є найбільш підходящими для їх 
національних економік. Розроблені під егідою ЄС та ОЕСР нормативні документи відносяться 
до категорії «м`якого права». Тобто, вони не є обов`язковми до використання, а є лише 
допоміжними джерелами регулювання цього питання.  

Але, остання версія стандарту ОЕСР «Керівництво ОЕСР щодо трансфертного 
ціноутворення для мультинаціональних підприємств та податкових адміністрацій», який був 
розроблений та затверджений у 2010 р., узагальнює кращу практику країн-членів цієї 
організації. Він узгоджується із законодавством щодо трансфертного ціноутворення у ЄС, 
Китаї, Індії, Російської Федерації, Бразилії. Для реалізації положень вищезазначеного 
стандарту, розроблено інструментарій, в якому надано макети основних положень 
нормативних актів щодо трансфертного ціноутворення. Саме тому, стандарт ОЕСР та 
запропонований інструментарій можливо використовувати для створення системи 
трансферного регулювання в Україні [2]. 
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Таблиця 1 
Нормативні акти, які здійснюють регулювання в сфері трансфертного ціноутворення [2] 

 

Європейський Союз 
Країни-учасниці організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
Кодекс поведінки відносно документації щодо 
трансфертного ціноутворення для асоційованих 
підприємств в ЄС. 

Керівництво ОЕСР щодо трансфертного 
ціноутворення для мультинаціональних 
підприємств та податкових адміністрацій. 

Арбітражна конвенція ЄС щодо усунення 
подвійного оподаткування у зв`язку з 
корректировкою прибутку асоційованих 
підприємств. 

Модельна конвенція ОЕСР щодо податків на 
доходи та капітал 

Керівництво ЄМ щодо угод о попередньому 
ціноутворенні 

Керівництво щодо заключення угод про попереднє 
ціноутворення згідно процедурі взаємного 
узгодження 

Керівництво по між груповим послугам з низькою 
додатковою вартістю. 

Методичні рекомендації щодо розробки 
законодавства в сфері трансфертного 
ціноутворення, які направлені на гармонізацію 
підходу, який використовується. 

 
В сьогоденні в Україні здійснюються кроки щодо введення практики регулювання 

трансферного ціноутворення. Наприклад, у новому Податковому кодексі передбачено 
запровадження поняття «звичайної ціни», яке за своєю суттю відповідає принципу «витягнутої 
руки».  

Звичайною вважається ціна товарів, робіт та послуг, яка визначена сторонами договору. 
Якщо не доведене зворотне, вважається, що звичайна ціна відповідає рівню справедливих 
ринкових цін. Податковий Кодекс України зберігає це визначення, але також вводить перелік 
випадків застосування звичайної ціни і методів їх розрахунку. Звичайні ціни застосовуються 
щодо операцій з пов'язаними особами, платниками податків, які використовують спеціальні 
режими оподаткування, а також бартерним операціям. Наявність такої спрощеної системи 
податкових норм без чітко визначених процедур в цій сфері дозволяють холдинговим 
структурам та іншим суб'єктам господарювання істотно понизити податковий тягар за рахунок 
використання трансфертного ціноутворення. 

Визначення звичайної ціни здійснюється згідно з методами, які відображені у 
Податковому Кодексі України, до яких відносяться наступні: порівняльної неконтрольованої 
ціни; метод ціни перепродажу; метод «витрати плюс»; метод розподілу прибутку; метод 
чистого прибутку. 

За методом порівняльної неконтрольованої ціни розраховується ціна, яка визначається на 
ідентичні товари, роботи, послуги, які реалізуються не пов'язаними з продавцем особами при 
звичайних умовах діяльності. Для визначення звичайної ціни товару, робіт, послуг згідно з 
методом порівняльної неконтрольованої ціни використовується інформація про угоди на 
момент продажу такого товару з ідентичними товарами в порівнянних умовах на відповідному 
ринку. 

Згідно з методом ціни перепродажу застосовується договірна ціна товарів, робіт, послуг, 
визначена під час подальшого продажу таких товарів, робіт, послуг покупцем третій особі, за 
вирахуванням відповідної націнки і витрат, пов'язаних зі збутом. 

За методом "витрати плюс" застосовується ціна, яка складається з собівартості готової 
продукції, товарів, робіт, послуг, яку визначає продавець, і відповідної націнки, яка характерна 
для відповідного виду діяльності при порівнянних умовах. Мінімальний розмір націнки може 
бути визначений на законодавчому рівні. 

Відповідно методу розподілу прибутку визначається прибуток від операції, який має бути 
розподілений між її учасниками. Такий прибуток розподіляється на економічно обґрунтованій 
основі, що наближає цей розподіл до розподілу прибутку, який отримали б учасники операцій, 
якби були незв'язаними особами. 

Метод чистого прибутку ґрунтується на порівнянні показників рентабельності операцій, 
які розраховуються на підставі відповідної бази (такий як витрати, обсяг реалізації, активи), з 
аналогічними показниками рентабельності операцій між незв'язаними особами в порівнянних 
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економічних умовах [3]. 
Для визначення звичайних цін на товари, роботи та послуги використовуються офіційні 

джерела інформації, в тому числі: статистичні дані державних органів і установ; ціни 
спеціалізованих аукціонів по торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування; 
довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань і публікацій, в тому числі електронних та 
інших банків даних; звіти й довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних 
представництв України за кордоном; інші інформаційні джерела, які визнаються офіційними в 
установленому порядку. 

В разі відсутності даних для застосування методів визначення звичайної ціни така ціна 
може бути визначена виходячи з результатів незалежної оцінки майна і майнових прав, яка 
проводиться суб'єктом оцінної діяльності відповідно Закону України "Про оцінку майна, 
майнових прав і професійної оцінної діяльності в Україні"[3]. 

Проведений аналіз Податкового Кодексу України в сфері визначення звичайної ціни 
підтверджує його часткову відповідність принципу «витягнутої руки», визначеному в 
міжнародних нормативних документах, які регулюють трансфертне ціноутворення. 

В основу принципу «витягнутої руки» закладений міжнародний консенсус про те, що 
прибуток, який отримується в результаті проведення внутришньогрупових транзакцій, повинен 
бути рівним тому, який може бути отриманий від аналогічних операцій незалежних 
підприємств.  

Юридичне відображення цього принципу знайшло в статті 9 «Модельної конвенції ОЕСР 
відносно податків на доходи та капітал». Текст статті наступний: «якщо між двома 
підприємствами в їх комерційних або фінансових відносинах створюються або 
встановлюються умови, які відрізняються від тих, які мають місце між незалежними 
підприємствами, тоді любий прибуток, який може бути нарахованим одному з підприємств, але 
внаслідок наявності цих умов не була йому нарахована, може бути включена в прибуток цього 
підприємства й, відповідно, обкладена податком». В такому випадку для визначення ціни угоди 
може приміняться не ціна угоди, а ринкова ціна. 

Як показав аналіз української економіки, концепція трансфертного ціноутворення 
використовується в банківській сфері, де вона ототожнюється з поняттям трансфертної ставки 
та визначається, як внутрішня ставка, яка встановлюється з урахуванням ринкових індикаторів 
і використовується для розподілу доходів та витрат між напрямками управління в усіх 
структурних підрозділах одного банку. Трансфертні ціни в Україні також використовуються 
органами державної статистики при здійсненні розрахунків індексів цін. 

Проте, існуюче українське законодавство не може забезпечити суттєве регулювання 
трансфертного ціноутворення в Україні. Впровадження системи «звичайних цін» в де-якій мірі 
забезпечує належну реалізацію принципу «витягнутої руки» у процесах трансфертного 
ціноутворення. Існує багато проблем при регулюванні цієї сфери діяльності. Складності 
розрахунку звичайних цін та відсутність обов`язків суб`єктів господарювання надавати 
податковим органам необхідну документацію щодо операцій із пов`язаними особами 
практично унеможливлює контроль за відтоком капіталу за кордон. Його повернення у вигляді 
інвестицій або кредитів не відшкодовує фінансові втрати країни повною мірою, оскільки 
супроводжується схемами оптимізації оподаткування. Вирішення цих проблем можливо за 
рахунок розробки заходів щодо урегулювання сфери трансфертного ціноутворення в Україні. 
Інститут стратегічних досліджень при Президентові України розробив наступні заходи щодо 
регулювання цього питання: чітко визначити у законодавстві принцип «витягнутої руки» згідно 
з європейським законодавством; розширити перелік пов`язаних осіб для цілей трансфертного 
ціноутворення; ввести інститут операцій, які контролюються; встановити обов`язки суб`єктів 
господарювання відносно звітності щодо здійснення контролюємих операцій з контрагентами-
нерезидентами України й представлення йми необхідної документації з обґрунтування 
трансфертних цін; відстежувати обсяги операцій із застосуванням схеми трансфертного 
ціноутворення; передбачити механізм обнародування статистичної інформації щодо 
трансфертного ціноутворення [1]. 

З метою реалізації цих ініціатив у Верховній Раді прийнятий Закон "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України (відносно трансфертного ціноутворення) " від 04.12.2012 р. № 
11477, яким пропонується ввести систему державного регулювання трансфертного 
ціноутворення. 
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В законі під трансфертним ціноутворенням розуміють систему визначення ціни продажу 
товарів або результатів робіт в операціях, визнаних контрольованими. Вказаним законом 
введені визначення контрольованих операцій, до яких належатимуть наступні операції: 

− господарські операції з придбання товарів, робіт або послуг, що здійснюються 
платниками податків, які визнаються пов'язаними особами в порядку, встановленому 
пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу; 

− операції, при яких однією із сторін є нерезидент, зареєстрований в країні або 
території, в якій ставка податку на прибуток на 5 і більше процентних пунктів 
нижча, ніж в Україні, або який платить податок на прибуток за ставкою, нижче, ніж 
в Україні на 5 і більше процентних пунктів. 

Вищезгадані операції визначатимуться контрольованими за умови, якщо загальний обсяг 
операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнюватиме або перевищуватиме 50 
млн. грн. (без врахування ПДВ) за відповідний календарний рік. 

Згідно із новим законом, звичайні ціни в оподаткуванні застосовуватимуться тільки 
відносно контрольованих операцій. 

Крім цього, необхідно на законодавчому рівні забезпечити наступне: 
− принципи взаємного узгодження трансфертних цін між платником податку та 

податковою адміністрацією;  
− передбачити навчання представників податкової адміністрації та платників податків 

методам трансфертного ціноутворення та ведення документообігу; 
− передбачити систему оприлюднення статистичної звітності щодо підприємств, які 

застосовують систему трансфертного ціноутворення. 
З метою реалізації цих заходів слід розробити єдине методологічне забезпечення щодо 

використання трансфертного ціноутворення, яке повинно враховувати накопичений 
Європейський досвід в цьому напрямку. 
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В структуре интеллектуального капитала предприятия человеческий капитал является 

основным и определяющим эффективное развитие остальных составляющих. Руководители 
предприятия должны уделять больше внимания развитию данной составляющей 
интеллектуального капитала, при этом используя наиболее оптимальные и эффективные 
методы стимулирования.  

Существует множество подходов к классификации методов стимулирования. Наиболее 
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распространенным является выделение организационно-административных, экономических и 
социально-психологических методов стимулирования.  

Организационно-административные методы носят прямой характер воздействия на 
работника. Эти методы связаны с такими стимулами как потребность работников в 
самоуважении, самоутверждении, желание занимать определенное общественное положение, 
потребность в определенном объеме власти, перспектива карьерного роста. Они 
характеризуются возможностью участвовать в управлении производством, заниматься 
престижными видами труда, принимать решения. Привлечение работников предприятия в 
процесс принятия решения, предоставление права голоса при решении проблем, делегирование 
им прав и ответственности, осознание того, как результаты их деятельности повлияют на 
работу предприятия, являются эффективными методами повышения приверженности 
работников предприятия, их преданности общему делу. 

Они ориентированы на такие стимулы, как чувство долга, стремление трудиться на 
определенном предприятии и т.д. Работники предприятия трудятся лучше и с большей отдачей 
при отсутствии угрозы увольнения и уверенности в стабильности своего рабочего места и. 
Значимость этого объясняется ростом безработицы, который наблюдается в нашей стране 
вследствие мирового экономического кризиса. 

Успешное достижение важнейших стратегических целей предприятия зависимо от того, 
в какой мере работники осведомлены о производственно-экономической ситуации, как они 
заинтересованы и подготовлены к их достижению. Одним из важных условий успешности 
такой стратегии стимулирования выступает доверительность и открытость в отношениях 
между руководством предприятия и работниками. Все это выступает как вложения 
человеческого капитала в бизнес предприятия. 

Социально-психологические методы направлены на формирование положительного 
морально-психологического климата и на раскрытие творческого и новаторского потенциала и 
способностей работника[1].  

Положительный морально-психологический климат в коллективе может позволить 
избежать текучести кадров, работники с большей производительностью и качеством 
выполняют свою работу. Для установления положительного психологического климата в 
коллективе устраивают различные тренинги, направленные на сплочение коллектива, проводят 
различные корпоративные мероприятия и т.п. Социальные стимулы также связывают с 
уважением человека со стороны коллектива, в его признании как работника, которое может 
быть публичным или личным. 

Важным направлением развития человеческого капитала предприятия является 
раскрытие творческого и новаторского потенциала и способностей работника, сравнение 
набора необходимых компетенций и существующих навыков и знаний у работников, 
стандартизация компетенции к каждой должности для определения возможностей 
планирования продвижения работников по карьерной лестнице. Все это служит основой 
составления планов обучения и внедрения целостной системы обучения работников и 
повышения его квалификации[2].  

Благодаря экономическим методам осуществляется процесс материального 
стимулирования. Можно выделить следующие системы: оплата за квалификацию, участие 
работников в прибыли, социальные льготы и выплаты 

Американскими специалистами была разработана система оплаты труда, получившая 
название «оплата за квалификацию». Она означает, что при освоении новой специальности 
работник получает надбавку к зарплате, при этом приобретенные навыки, умения и знания 
должны в какой-то степени использоваться в работе.  Здесь уровень оплаты труда находится в 
зависимости от способностей, целеустремленности работников, а не от необоснованных 
управленческих решений или стажа. В данном случае происходит не только оплата за труд, но 
и за освоенные специальности и рост квалификации. Качественное обучение работников, 
совершенствование их профессиональных способностей дает работодателю рост 
производительности и общего вклада в бизнес за счет накопления опыта и квалификации. 
Увеличение издержек на профподготовку и переподготовку работников выступают как 
долгосрочные инвестиции в развитие человеческого капитала.  

Системы участия работников в прибыли предприятия это распределение между ними и 
предприятием прибыли, дополнительно полученной в результате повышения качества или 
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производительности. Необходимо определить критерии распределения прибыли, чтобы 
совместить интересы работодателя и работников, создать реальные условия развития 
человеческого капитала предприятия, способствующие росту эффективности производства и 
экономической стабильности.  

Система Скэнлона базируется на распределении между предприятием и работниками 
экономии издержек на зарплату, которая получена в результате увеличения 
производительности труда в расчете на одного работника. Эта система предполагает активное 
привлечение работников в управление, особенно в определение способов увеличения 
производительности труда. Эта система применима на предприятиях, где велика доля живого 
труда.  

Система Ракера базируется на премировании работников за увеличение объема условно 
чистой продукции в расчете на одну денежную единицу зарплаты. Эта система используется 
предприятиями капиталоемких отраслей. В этой системе рост условно чистой продукции 
обеспечивается за счет экономии различных видов затрат прошлого труда, материальных 
ресурсов и т.п.  

Система Ипрошеар базируется на премировании работников за экономию рабочего 
времени, которое затрачивалось на заданный объем выпускаемой продукции. В этой системе 
результаты увеличения производительности измеряются в единицах затрат рабочего времени, а 
не в денежных единицах. Работникам выплачивается премия в том случае, если фактические 
затраты рабочего времени меньше базового норматива.  

Существует множество систем, основанных на различных критериях распределения 
прибыли, но у них можно выделить общие характерные черты их эффективного применения:   

− привлечение работников в управление производством, в процесс принятия решений, 
поиска и решения производственных проблем, совершенствования производства; 

− определение размера премий, основанное на показателях, на которые работники 
могут оказать прямое воздействие, контролировать; 

− участие работников в разработке систем участия в прибыли или распределении 
выгод от увеличения производительности [3].  

Система социальных льгот и выплат, предоставляемых работникам, довольно широкая. 
Это как льготы и выплаты, установленные законодательством: оплаченные отпуска, 
оплаченные дни временной нетрудоспособности, страхование от несчастных случаев и др. 

Так и дополнительные социальные льготы и выплаты: медицинское страхование на 
предприятии, дополнительное пенсионное страхование на предприятии; предоставление 
бесплатных стоянок для автомобилей; помощь в повышении образования, профподготовке и 
переподготовке, предоставление бесплатных обедов; предоставление в пользование 
работников объектов отдыха и др. Все это позволяет предприятиям привлекать и закреплять 
квалифицированных работников, создает благоприятное общественное мнение о предприятии. 
Социальное обеспечение работника способствует  развитию его личности, его творческого 
потенциала, что, в свою очередь, обеспечивает успех предприятия.  

Так как далеко не все из огромного количества методов стимулирования развития 
человеческого капитала имеют положительный результат, на некоторых предприятиях 
распространена практика самостоятельного выбора работником тех форм стимулирования, 
которые ему наиболее интересны. Таким образом, руководитель сможет увидеть, что 
интересует каждого работника на его предприятии, а также провести анализ потребностей 
своих работников. Также необходимо отметить, что один и тот же метод стимулирования в 
разный период времени может иметь противоположный результат. Так, скажем, если 
изначально работников интересовали финансовые стимулы, то с увеличением зарплаты, 
продвижением по карьерной лестнице, для них наиболее актуальным становится возможность 
обучения за границей, представление своего предприятия на различных форумах и семинарах и 
т.д.[4]. 

Можно сделать основной вывод: для предприятий существует возможность выбора 
инновационной стратегии по отношению к человеческому капиталу. Предприятия, которые 
продолжают придерживаться традиционного образа мышления, обычно теряют рынки сбыта и 
вытесняются. Ориентация на методы воздействия, в которых недостаточно выражено 
стремление руководителей предприятий на развитие самого работника в конечном итоге не 
дает такие результаты, как позитивная политика человеческого капитала, в которой 
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используются в большей мере такие методы как профессиональное обучение, постоянное 
информирование о деятельности предприятия, перспектива карьерного роста, справедливая 
моральная и материальная и оценка труда и пр.  
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Прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства починається з 

проведення комплексного аналізу стану науково-дослідної, матеріально-технічної, ресурсної, 
фінансової, кадрової, інформаційної баз, визначення розвитку інноваційного потенціалу, 
оцінки ресурсних потреб і вибору пріоритетів перспективного розвитку об'єкта. Результатом 
цієї діяльності є і систематизація інноваційних проблем, в сукупності яких можна виділити 
основні групи [1, с.68-69]. 

До першої групи проблем відносяться проблеми, які з урахуванням реального рівня 
інноваційного потенціалу підприємства можуть бути вирішені в сучасних умовах. Другу групу 
складають проблеми, вирішення яких на даному етапі не представляється можливим у силу 
ряду об'єктивних і суб'єктивних причин. Такий поділ обумовлено необхідністю пріоритетного 
вибору кола проблем першої групи і цілей, які повинні бути досягнуті в результаті їхнього 
рішення. 

Виявлені таким чином проблеми складають базу формування інноваційних програм і 
виражаються у формі основних напрямів перспективного розвитку підприємства. 

Вибір таких напрямків являє собою досить складну і трудомістку задачу. Головна 
трудність полягає у визначенні їх відповідності вимогам господарської системи і, отже, у 
розробці критеріїв їх відбору, для чого необхідна наявність відповідної технології. При цьому 
залежно від конкретних умов виробництва зміст процесів відбору може мати певні 
особливості, але основні етапи будуть однаковими. 

Вибір перспективних напрямків інноваційного розвитку ведеться з урахуванням ряду 
вимог, залежно від яких визначається їх пріоритетність і важливість. Тут враховується власне 
рівень проблеми, тобто відповідність одному з напрямків корпоративної політики, актуальність 
і практична потреба в її вирішенні, комплексність її впливу, тобто наявність виробничих, 
науково-технічних, ринкових, соціальних, організаційних, екологічних та інших аспектів її 
прояву; наявність необхідного інноваційного заділу, ресурсного забезпечення; вплив факторів 
часу, невизначеності та ризику, тобто передбачувані терміни рішення з урахуванням можливих 
змін зовнішнього середовища; потреби в удосконаленні існуючих або створення принципово 
нових продуктів, процесів, організаційних форм, засобів, методів та інших елементів системи 
управління для вирішення інноваційних проблем [2, с.5-8]. 

Слід зазначити, що з плином часу зазначені вище групи проблем постійно змінюються. 
Група програмно виконуваних проблем розширюється шляхом включення частини проблем 
другої групи, для виконання яких поступово формуються всі необхідні передумови. Відібрані 
раніше проблеми по мірі їх виконання виключаються з першої групи. Відбувається 
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цілеспрямоване послідовне заміщення завдань інноваційного розвитку більш важливими, що 
дозволяють досягти нової якості виробництва і управління на підприємстві. У свою чергу, 
поступальний розвиток виробництва і управління служить базою для якісної зміни складу 
другої групи інноваційних проблем. 

Як відомо, залежно від масштабності і складності проблеми одного типу виникають у 
декількох виробників. До найбільш загальних проблем відносяться: зміцнення конкурентних 
позицій на ринку більш досконалої або нової продукції та збільшення обсягу прибутку від 
продажів; збереження та ефективне використання інноваційного потенціалу; підвищення 
професійного і кваліфікаційного рівня персоналу всіх категорій, зайнятого в інноваційній 
сфері; забезпечення екологічної та соціальної безпеки інноваційної діяльності і т.п. 

Приватні проблеми обумовлені специфічними особливостями господарюючого суб'єкта. 
Вони значною мірою визначають і специфіку формування та реалізації інноваційної стратегії 
промислового підприємства в конкретних умовах [3, с.236]. 

Рішення комплексу інноваційних проблем забезпечується лише за активної участі всіх 
виробничих і функціональних підрозділів промислового підприємства, що припускає наявність 
відповідних організаційних структур управління інноваційними процесами і певну систему 
відносин між усіма учасниками інноваційних процесів. Таким чином, одним з основних засобів 
успішного вирішення інноваційних проблем підприємства є наявність дієвого механізму 
управління процесами розробки та реалізації інноваційної стратегії. 

Розробка такого механізму для конкретного підприємства повинна вестися з урахуванням 
всіх особливостей його функціонування. При цьому слід враховувати, що як позитивні, так і 
негативні їх прояву в процесі подальшого розвитку господарюючого суб'єкта будуть 
змінюватися, внаслідок чого одні можуть взагалі зникнути, а інші, навпаки, з'явитися. 

Як вже зазначалося, обгрунтування інноваційної стратегії багато в чому визначається 
рівнем інноваційного розвитку виробництва, тобто перспективними можливостями оновлення 
продукції, технології, виробничого апарату. Інноваційний розвиток відрізняється від 
технічного, який визначає стан виробничого апарату і технічний рівень виробленої продукції в 
конкретний період, і науково-технічного, який визначає стан науково-дослідної бази і науково-
технічний рівень розробок в порівнянні зі світовим, тим, що характеризує здатність, 
підприємства розвиватися за рахунок власного потенціалу в майбутньому [4, с.46-48]. 

Вихідним моментом розробки інноваційної стратеги є прогноз перспективних напрямків 
інноваційного розвитку підприємства. Прогноз власних економічних можливостей 
промислового підприємства передбачає виявлення наступних перспективних характеристик: 

− ринкового потенціалу виробника, тобто його можливість зберегти і розширити 
конкурентні позиції, отримувати стабільний дохід; 

−  фінансового положення і структури коштів на збереження і зміцнення виробничої 
бази;  

− фінансової різниці - порівнюється прогнозований розмір прибутку (для досягнення 
якого необхідно освоєння нових продуктів) та фактичний розмір прибутку від 
реалізації виробленої продукції. 

Прогноз економічного становища промислового підприємства дозволяє провести більш 
детальний і ґрунтовний аналіз рівня інноваційного розвитку, а також зробити науково-
технічний прогноз для виявлення принципових напрямків розвитку виробництва. Як правило, 
даний прогноз виконується за трьома напрямками: продукція, технологія, функція. Потім за 
результатами прогнозно-аналітичних досліджень проводиться оцінка більш приватних аспектів 
інноваційного розвитку. 

Поряд з аналізом економічних можливостей промислового підприємства важливо мати 
загальний прогноз зовнішнього соціально-економічної та політичної ситуації на національному 
та регіональному рівнях.  

Як вже зазначалося, всі аналітичні та прогнозні дослідження повинні вестися у 
відповідності з цілями і завданнями загальної економічної стратегії підприємства, яка визначає 
зміст і спрямованість її перспективного розвитку. 

Загальна економічна стратегія також відображає взаємозв'язок цілей завдань інших 
стратегій виробника з цілями і завданнями інноваційної стратегії. Це дозволяє прийняти 
найбільш точне рішення про вибір напрямку інноваційного розвитку з урахуванням факторів 
часу, невизначеності та ризику, а саме: про пріоритет короткострокових і середньострокових 
розробок щодо вдосконалення раніше освоєних продуктів і процесів, а також про пріоритет 
довгострокових розробок, що не мають аналогів на ринку. 
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Sustainable operation and development of innovative economy is impossible without adequate 

sustainable operation and development engineering plants. 
Nowadays, modern enterprises operate in conditions of constant changes, such as technical, 

economic, political, demographic and social, forcing them to operate in a constantly changing 
environment. The external and internal environment include: the emergence of new laws, markets, 
technologies, customer needs, the need for staff training, reduced productivity. 

All this requires an immediate response from the head of the company, decision -making, to 
ensure the normal operation of enterprises in the new environment, with the help of the organizational 
and managerial innovations. 

Managing organizational and managerial innovations in enterprises is particularly acute 
problem for the economy, since, nowadays in order to survive the company must change, look for new 
methods, programs, concepts, develop high technology, design and produce intellectual products. 

The question of innovation is the subject of numerous research and development. The most 
comprehensive research and innovative development issues in the context of organizational and 
administrative support devoted his scientific work, such scientists as Milner B. Z., Turovets A.G., 
Novitsky N.I., Novikov D.A., Amosha A.I., Starichenko L.L., Drachuk U.Z., Kravchenko S.I., 
Novikov A. 

Inherently organizational and managerial innovations is a specific kind of innovation that aimed 
at changes in the management of the organization in order to improve its efficiency, competitiveness 
and business development organization. 

All organizations aim to develop and, therefore, their goal is to move in a positive direction in 
the direction of growth. Therefore, modern organizations can not successfully exist without an 
effective system of organizational and managerial innovations in the organization. At the same time, 
guide enterprises limits their activity introducing innovations, and implementation and management of 
organizational and managerial innovations in enterprises pay a secondary role, as it is a complex and 
lengthy process. 

Leaders of different levels of government should be aware that changes are needed in the 
enterprise not only in crisis situations, but also in terms of successful operation, because competition 
is always involves both successes and failures in a particular market [1]. 

Organizational and managerial innovations it is a set of new technologies, techniques, tools, 
methods of organization aimed at improving the effectiveness of the individual parts of the system 
management, control activities, in general, the entire management system, ultimately aimed at 
improving the functioning of the entire enterprise. 

Organizational and managerial innovations are expressed in the introduction of modern 
methods of innovation management as a recognized factor of competitiveness, improvement of 
existing and implementation of new mechanisms and forms of organization of production and labor. 
As a rule, they are associated with modernization strategies of companies like access to new markets, 
mergers and acquisitions, corporate standardization system, the introduction of international standards 
for quality management systems and product certification [2]. 
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Introduction of organizational and managerial innovations in the economic and industrial 
innovation determines, on the one hand, increasing the effectiveness of innovation, and on the other - 
improving performance of the enterprises, which indicates the special role of these innovations for 
industrial competitiveness. 

Managing organizational and managerial innovation in the enterprise is a complex process that 
covers many aspects of the enterprise, which together enable the organization to effectively 
implement its strategy, improve competitiveness, preserve and develop resistance. 

The most important leadership competencies for managing organizational and managerial 
innovations in enterprises is the active use of the most promising methods in a single complex, and 
effective change management of different levels, which should be implemented depending on the 
continuous and rapid changes in the environment and success factors as well as internal conditions for 
development of key competencies and critical resources. 

Based on the content and meaning of the concept of organizational and managerial innovations 
that they include two groups of innovation: innovation associated with changes in management 
actions appropriate personnel, and that managers and specialists involved in the management and 
innovation related to the organization of production processes and changing hierarchical 
organizational structures. 

Managing organizational and managerial innovation in the enterprise formed taking into 
account elements such as the management team, employees and staff, orgkultura, culture 
management, organization of work, innovation climate, principles, methods, and management tools. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1. Elements of management organizational and managerial innovations 

 
Full implementation of organizational and managerial innovation implies the necessary changes 

in the organizational structure, composition and qualification, job descriptions, technical and 
technological features of the work, the introduction of adapted to the ongoing changes in the system 
of motivation and incentives, as well as other aspects that affect this innovation. Full implementation 
begins with training for all staff involved in the implementation of selected management and 
organizational innovation, or employees, work which will change according to the result of its 
introduction. So, need staff training, as training on the job, and specialized schools. After that, the 
implementation of the organizational and managerial innovation across the enterprise with appropriate 
changes in their core. Should be made to inform employees about the results of the implementation 
and results regardless of the nature objectively cover the event. All other options will lead to media 
coverage of the loss of employee loyalty, reduce the loss of momentum and achieved effective 
implementation process. In conclusion, make recommendations for the maintenance of the results, the 
consolidation of innovative achievements, fixing instructions, guidelines [3]. 

An important stage of the organizational and managerial innovations is the monitoring and 
analysis, which includes summarizing the implementation of innovation, monitoring and 
implementation of feedback from the management team, made the decision to implement it. 
Management is required to determine the impact of the introduction of innovation: economic, social 
and administrative efficiency that will assess the implementation of the management of organizational 
and managerial innovations. 

Thus, management of organizational and managerial innovation in the enterprise must be 
increasingly focused not on the solution of the existing problems, and the use of existing capacity and 
strengths of the enterprise, for the guidance of potential underestimation of production, personnel, 
goods leads to a lack of demand for the material and intellectual resources. Consequently, the 
approach to organizational change must be adaptive in nature, based on the positive attitude of 
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members of the workforce, their faith in their own strength and ability to represent the future of the 
enterprise. The success of the changes in the company depends largely on the ability of managers at 
all levels of the management hierarchy to estimate the real difficulties and reorganize themselves [1]. 
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Економічна криза 2007-2008рр. року обумовила пошук інноваційних та, одночасно, менш 
витратних видів підтримки підприємницької діяльності та активізацію досліджень якісних змін 
бізнес-інкубування, що призводять до виникнення нових видів бізнес-інкубаторів. Зокрема, 
посилився інтерес до віртуальних бізнес-інкубаторів та їх науково-методичного базису. 

Різні аспекти формування бізнес-інкубаторів, управління процесами бізнес-інкубування в 
аспекті підтримки малого підприємництва в Україні висвітлили такі вчені, як Б.Буркинський, 
А.Бутенко, М.Войнаренко, В.Геєць, В.Гриньова, І.Дмітрієв, О.Кузьмін, І.Проданова, І.Продіус, 
І.Сандига, С.Філиппова, С.Харічков, Н.Шлафман. Разом з тим, низку питань формування 
віртуальних бізнес-інкубаторів та віртуального інкубування і досі не вирішено. 

Багато авторів [1, 2, 3] виділяють шість наукових підходів до управління процесами 
бізнес-інкубації: системний, комплексний, відтворювальний, динамічний, маркетинговий та 
функціональний. Але саме функціональний підхід визначає що діяльність бізнес-інкубатора 
(БІ) формується як сукупність функцій щодо підтримки малого підприємництва на базі 
оптимальних співвідношень між якістю їх виконання і витратами на реалізацію. 

Функціонально-ресурсну модель сценарного формування віртуального бізнес-інкубатору 
(ВБІ) пропонується створити на основі врахування впливу встановлених загальних проблем 
бізнес-інкубування, які торкаються всіх моделей (поколінь) та типів БІ без винятку.  

Формування ВБІ як структурного підрозділу ВНЗ досі є найбільш привабливим 
варіантом, оскільки більшість проблем має слабкий або середній вплив. Проте, для перших 
двох потенційних організаційно-правових форм ВБІ фінансові проблеми відзначені експертами 
як такі, що мають останнім часом усталену тенденцію до посилення. 

Шляхи вирішення проблем бізнес-інкубування створюють підстави та обмеження 
формування бізнес-інкубатору.  Якщо на них накласти особливості віртуального бізнес-
інкубування, то стане зрозумілим, що формування віртуального бізнес-інкубатору дозволяє 
частину проблем або їх наслідки ізолювати або мінімізувати їх негативний вплив.  

Задача визначення і класифікації функціонально-ресурсних моделей ВБІ  формується у 
такий спосіб. Модель визначають: 

− деяке відношення на множині параметрів, які характеризують стан процесу бізнес-
інкубування; 

− множина класів ситуацій, що відображені в сценарії,  
− множина алгоритмів класифікації та правилами їх вибору. 

Визначена модель дозволяє встановити множину альтернатив управлінських рішень щодо 
формування ВБІ з урахуванням ступеня ситуаційного ризику, згортки та динамічної 
пріоритетності критеріїв, типу та методів усунення ресурсних, критеріальних і ситуаційних 
невідповідностей. 

Функціонально-ресурсна модель сценарного формування ВБІ угруповує ресурси ВБІ за 
етапами бізнес-інкубування, пов’язуючи останні з етапами формування ВБІ та його 
складовими. Модель можна подати з двох боків: 

 за послідовністю її створення (Рис. 1), тобто безпосередньо за етапами формування 
бізнес-інкубатору; 
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 в аспекті складових та етапів бізнес-інкубування. 
НСБІ (російська національна асоціація бізнес-інкубаторів) розробила типову методику 

бізнес-інкубування «Технологія створення та розвитку бізнес-інкубатора», яка скорочує 
ризики, підвищує ефективність роботи бізнес-інкубаторів та охоплює три етапи (попередній, 
етап створення та етап розвитку БІ). Саме її класифікацію етапів використано для 
узагальненого розгляду бізнес-інкубування зазначенної моделі. 

Доцільність функціонально-ресурсної моделі сценарного формування віртуального 
бізнес-інкубатору можна пояснити таким: 

 модель дозволяє уявити функціональну структуру ВБІ наочно; 
 динамічний характер моделі формує організаційну основу для оптимізації залучення 

ресурсів по етапам майбутнього бізнес-інкубування; 
 застосування моделі значно спрощує розробку специфікацій робіт щодо бізнес-

інкубування внаслідок стандартизації управлінських процедур. 
 

 
Рисунок 1. – Функціонально-ресурсна модель сценарного формування ВБІ за послідовністю її 

створення (джерело: авторська розробка) 
 

Для реалізації сценарних алгоритмів процесу бізнес-інкубування можливо застосовувати 
мережі Петрі, що вирішило дві задач: 

Функціонально-ресурсна модель сценарного формування віртуального бізнес-інкубатору 
угруповує ресурси ВБІ за етапами бізнес-інкубування, пов’язуючи останні з етапами 
формування ВБІ та його складовими та враховуючи вплив загальних проблем бізнес-
інкубування, які стосуються всіх поколінь і типів бізнес-інкубаторів. Об’єкт впливу різних 
чинників на формування ВБІ різний: на якість його послуг у процесі бізнес-інкубування 
найбільше впливає розвиток інфокомунікаціних технологій та мереж і знання персоналом 
технології надання послуги, на витрати ВБІ щодо бізнес-інкубування – функціональна 
структура ВБІ, а на його продуктивність – джерела фінансування бізнес-інкубування та 
професіоналізм управлінського та іншого персоналу ВБІ. 
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