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ДОРОЖНЯ КАРТА БРЕНД-ОСОБИСТОСТІ С.К. ХАРІЧКОВА 

 

Г.Я. Студінська, д.е.н. 

В.А. Студінський, к.е.н, д.і.н., доцент  

Київський національний торговельно-економічний університет 

(Київ, Україна) 

 

Актуальність дослідження феномену бренду особистості або бренду персону зростає сьогодні завдяки 

не тільки посиленню ролі людини в усіх економічних та екологічних процесах, але й збільшенню його 

відповідальності за наслідки господарської діяльності, наслідки повсякденної життєдіяльності кожного 

громадянина. Авторитет поведінкової економіки та її вплив на ефективність розвитку національної економіки 

також залежать від суспільного визнання наукових висновків знаних вчених. Саме бренд-особистості мають 

бути джерелом формування суспільної думки, державних рішень, стратегії розвитку об’єктів господарювання 

на всіх рівнях ієрархії національної економіки. 

Метою даної статті є визначення поняття «дорожня карта» бренд-особистості, розкриття його сенсу на 

прикладі дослідження наукового шляху С.К. Харічкова та встановлення важливості впливу окремої людини на 

формування наукової та суспільної думки. 

Фундаментальні дослідження бренд-особистості були здійсненні Васильєвою М., Надєїним О. [1], що 

концептуально розвинули ідею А.Д. Аакера щодо ідентичності бренд-персони. Подальші дослідження бренду 

особистості були здійснені в контексті загальної концепції конкурентоспроможності бренд-орієнтованої 

національної економіки Студінською Г. [5]. Новим елементом згаданої концепції, що запропоновано авторами, 

є поняття «дорожньої карти» бренд-особистості, що розглядається як алгоритм формування бренду персони.  

Бренд особистості вибудовується протягом життя. Цей процес може здійснюватися цілеспрямовано, 

тобто бути свідомо керованим, мати стратегічну мету розвитку, алгоритм побудови, перманентний моніторинг 

результатів, їх оцінку, вчасне коригування. Враховуючи короткий термін виникнення теорії бренду персони, 

поширеною її назвати не можна. Разом з тим, в кожному суспільстві є багато прикладів появи людей, яким 

притаманні риси бренд-особистості. Мова йде не про певний рівень відомості, а про особливий стиль життя, 

його мету, інструменти досягнення, результати. Саме тому, виникає необхідність вивчення шляху розвитку 

особистості, який ми визначили як «дорожня карта». В майбутньому побудова цієї дорожньої карти особистості 

допоможе сформувати бренд-персони, які будуть вирішувати долю нашої країни, піднімати 

конкурентоспроможність її економіки та просувати її на теренах світового ринку товарів та послуг.  

Під поняттям «особистість» у широкому сенсі розуміють конкретну людину з погляду її культури, 

особливостей характеру, поведінки тощо [4, С. 778-779]. Особистість, по суті, представляє собою персональну 

матрицю, яка наповнена певним змістом, що формується у процесі життєвої діяльності і який відображає 

індивідуальні особливості людини в контексті історичного часу і соціального простору. Особистість 

формується в родинному колі, під час навчання – в навчальних закладах, в робочому колективі, де працює.  

Формування особистості посилюється в період виховання власних дітей, керівництва підлеглими, 

передачі професійного досвіду студентам. Вплив внутрішнього (родина, друзі) та зовнішнього середовища 

(робота, держава, світ) на формування особистості залежить і від природних даних людини: здатність на власну 

думку, стійкість для супротиву, мистецтво переконання, ораторський талант, дипломатичний хист в 

переговорах, гарна пам’ять тощо. Разом з тим, неменше важливим є особистий вибір життєвих цінностей, 

базових чеснот, керівних принципів, що є стержнем особистості, внутрішнім середовищем бренду особистості.  

Стратегія розвитку більшості індивідуумів орієнтується на цінності життєвого успіху, кар'єрного росту, 

сімейного добробуту, згідно неї надалі виробляється система принципів і цінностей, яка необхідна кожному. 

Формування особистої системи цінностей, дотримання принципів поведінки вибудовують певний життєвих 

шлях, який визначаємо як дорожня карта бренд-особистості. Кожна людина проходить свій власний шлях, але 

не кожний шлях визначається як дорожня карта. Запорукою формування бренду особистості є формулювання 

системи цінностей, життєвих принципів, перманентний розвиток та ефективна система просування персони.  

Бренд особистості – це сукупність очікувань від людини з боку суспільного оточення (родини, 

колективу, товариства тощо), а з боку самої людини – це обіцянка, в залежності від виконання якої цінність 

людини зростає або зменшується. Формування бренду особистості передбачає необхідність гармонійного 

розвитку його форми та змісту. Оптимальне співвідношення форми та змісту бренду особистості має велике 

значення, тому що бренд – це не тільки зовнішність, бренд – це те як думає людина, яким чином вона передає 

свою думку іншим, як стається реалізація власних думок. Створення цілісного образу з гармонійним 

співвідношенням форми та змісту забезпечує індивідуальність бренду особистості. «На ринку знають тільки 

тих, хто виділяється в натовпі» [1, с. 12]. Гармонійно сформований бренд особистості формує необхідне 

сприйняття суспільного оточення, що відображено на рис. 1: 

Ядро персонального бренду має два види переваг: раціональні та емоційні. До перших належать 

компетентність, стандарт і стиль, до другого – імідж, чарівність і харизма. Ядром індивідуальності бренду 

особистості є її віра та переконання, які впливають на формування інших складових індивідуальності.  
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Стиль просування тісно пов'язаний з характером людини та її особистими рисами, стилем життя і 

системою цінностей людини. Стиль це індивідуальна манера взаємодії зі світом, інтерпретація всіх праобразів 

як окремо, так і загалом. Бренд особистості, як елемент ринкової економіки – це відоме ім'я або індивідуальна 

назва, власний символ і оригінальне оформлення. Він передбачає якість, надійність, популярність і 

затребуваність фахівця. 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Проекція індивідуальності бренду особистості 

Джерело: побудовано за [1, с. 13] (© Паприка брендинг) 

 

Бренд особистості, маючи власну ідентичність та індивідуальність, свій чіткий образ, на ниві діяльності 

володіє точкою опори, спрямованістю призначення, символізуючи сучасну епоху, створює унікальну 

атмосферу взаємодії, дає можливість особливого досвіду у спілкуванні, задоволення найважливіших соціальних 

потреб [5, с. 394]. Навколишній світ людини є нескінченним у часі і просторі та містить у собі велику 

розмаїтість властивостей, якостей, явищ, які неможливо пізнати протягом життя, саме тому людина повинна 

мати віру не тільки в Бога, але й у можливість побудови певного суспільного устрою, успіх реформ, власні 

можливості, а певні знання перетворити у власні переконання, усвідомлення потреби особистості діяти 

відповідно до своїх ціннісних орієнтацій [5, с. 392].  

Певною мірою особистість стає цікавою і непересічною тоді, коли вона у процесі розвитку не підпадає 

під вплив модних тенденцій, а сама є джерелом натхнення та зразком наслідування особистої поведінки, 

наукових підходів, стилю викладення результатів досліджень та спостережень. Кожний науковець вибудовує 

свою особисту дорожню карту, що є певною моделлю його розвитку, яка вибудовується в межах системи 

життєвих принципів та забезпечує досягнення визначених стратегічних цілей протягом життя.  

Яскравим прикладом впливу власної дорожньої карти на процес формування бренду особистості в 

науковому середовищі є Сергій Костянтинович Харічков – високо класний професіонал, ерудований та 

багатогранний науковець, досвідчений та талановитий педагог, толерантний та уважний керівник, 

відчайдушний романтик та доброзичлива, інтелігентна людина. Поряд з переліченими гранями особистості С.К. 

Харічкова необхідно згадати унікальні риси його характеру – коректність, уважність, відданість, чудове 

почуття гумору, велика повага до людей, що також вплинули на формування його як бренд-особистості.  

Базова технічна освіта (С.К. Харічков закінчив Одеський технологічний інститут імені М.В. 

Ломоносова за спеціальністю «інженер-механік-конструктор») допомогла отримати головні наукові здобутки в 

....... економіці. З 1970 року Сергій Костянтинович починає працювати в системі Академії наук України і його 

наукові інтереси починають формуватися у взаємозв’язку виробництва та економіки [8]. Зауважимо, що вміння 

поєднувати міждисциплінарні знання, інтегрувати їх в єдину логічну концепцію завжди були притаманні С.К. 

Харічкову. 

Саме тому, він готує кандидатську дисертацію на тему «Деякі питання техніко-економічного аналізу та 

економічної оцінки ефективності конструктивної уніфікації в машинобудуванні». В принципі така тематика 

була історично обумовлена швидким розвитком техніки, що ставило питання стандартизації як процесів 

виробництва загалом, так і кінцевої продукції зокрема. У зв’язку з цим, основними завданнями дисертаційного 

дослідження були визначені: 
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- дослідження стану вітчизняної стандартизації як фактору підвищення ефективності суспільного 

виробництва; 

- аналіз ролі та значення уніфікації в загальному процесі стандартизації; 

- дослідження методів оцінки результатів конструктивної уніфікації в машинобудуванні та на його 

основі розробити рекомендації по удосконаленню показників рівнів уніфікації виробів машинобудування; 

- розробка основних методологічних та методичних положень техніко-економічного аналізу уніфікації; 

- дослідження точності і достовірності методики техніко-економічного аналізу 

- розробка основних методологічних положень економічної оцінки ефективності уніфікації; 

- визначення перспектив практичного використання розробленої методики економічної оцінки 

ефективності уніфікації та практики машинобудування [7, С. 5-6]. 

Незважаючи на таку серйозність визначених завдань дослідження, молодий вчений успішно захищає у 

1973 році дисертацію і отримує ступінь кандидата економічних наук. Варто зауважити, що саме такий 

фундаментальний і глибокий стиль наукових досліджень Сергій Костянтинович Харічков зберігає протягом 

усього свого життя. При цьому він чітко розуміє не лише тенденції розвитку наукової проблематики, а й 

визначає механізми розв’язання викликів, загроз та проблем, що стоять перед економікою як країни, так і світу. 

Вже на початку наукового шляху вчений виходить за рамки традиційних досліджень, шукає нові наукові грані, 

розширює горизонти наукового знання, намагається знайти особливо важливий науковий напрям досліджень.  

До таких проблем у сфері своїх наукових досліджень вчений відносить взаємодії виробництва із 

навколишнім природним середовищем. Зокрема, у 1978 році С.К. Харічков бере участь в радянсько-

американському симпозіумі з економічних аспектів стандартизації в галузі охорони природи, що відбувалася в 

Єревані. Вже наступного року спільно із О.В. Живицьким виходить у світ брошура «Економіко-екологічні 

проблеми освоєння рекреаційних ресурсів Чорноморського узбережжя». Автори, зокрема пропонують систему 

заходів, які можуть забезпечити збереження лікувальних ресурсів для оздоровлення населення не лише регіону, 

але й країни на даному етапі та в подальшій перспективі [2, С. 40].  

Вже наступного року разом із М.Т. Мелешкіним написано і видано дослідження «Еконологічні основи 

оцінки збитків від забруднення морського середовища». Фактично автори вводять новий термін (щоправда, він 

у перспективі так і не прижився, хоча інколи й використовується в науковому обороті), який визначається як 

збитки, що завдаються навколишньому природному середовищу в процесі господарської діяльності людини. До 

суто економічних збитків автори дослідження віднесли додаткові, що спрямовані на відновлення природних 

комплексів [3, С. 25]. Таким чином, С.К. Харічков стає одним із перших українських вчених, який 

фундаментально починає вивчати економіко-екологічний аспект сталого розвитку. При цьому, варто 

зауважити, що до позитивних властивостей вченого належить вміння працювати у творчих тандемах з 

колегами, його толерантності до ідей співавторів, вміння розвинути ідею чи запропонувати свою для подальшої 

поглибленої її розробки. Понад те, у 1989 році вчений, чи не перший в Україні, розробляє та запроваджує 

викладання дисципліни «Економіка природокористування» в Одеському політехнічному інституті. 

Плідна робота у визначеній науковій тематиці дозволяє С.К. Харічкову підготувати та успішно 

захистити у 1992 році докторську дисертацію на тему «Механізми організації управління 

природокористуванням в умовах переходу економіки до ринку». Головною метою дисертаційного дослідження 

стала розробка концептуальних положень і теоретично-методологічних засад, методичного інструментарію 

організації та управління природокористуванням в умовах переходу вітчизняної економіки до ринкових 

відносин, спрямованих на стимулювання ефективної екологічної політики. При цьому було теоретично 

обґрунтовано значення природокористування у відтворювальному процесі і на його базі сформульовано зміст 

природокористування як об’єкта організації та управління; сформульовано принципіальні положення 

територіально-виробничої системи організації та управління природокористуванням; встановлено новий зміст 

програмно-цільового підходу в організації природокористування в умовах переходу до ринкових відносин [6, 

С. 6-7]. З одного боку, докторська дисертація стала підсумком багаторічної праці вченого у визначеній 

проблематиці, а з іншого – визначала нові напрямки наукової діяльності у сфері сталого розвитку, менеджменту 

та природокористування. Така багатогранність вченого давала йому можливість проявляти себе у різних сферах 

науки. 

У подальшому С.К. Харічков спільно із відомими вітчизняними вченими-економістами Б.В. 

Буркинським та В.М. Степановим фундаментально розробляють основи економіко-екологічної теорії; з В.М. 

Гранатуровим та І.В. Литовченком здійснюють аналіз підприємницьких ризиків та визначають їх класифікацію 

і підходи до кількісної оцінки; спільно із В.В. Шмагіною розглядають питання взаємозв’язку рекреації і 

туризму в системі пріоритетів соціально-економічного розвитку; спільно із А.І. Мартієнком вивчалися 

інституціональні основи формування концепції власності на об’єкти природно-ресурсного потенціалу; з Г.Я. 

Студінською та О.А.Толстенком досліджував економіко-екологічні питання спеціальних економічних зон. Це 

далеко не повний перелік широти досліджень вченого.  

Невипадково Сергія Костянтиновича називали науковим романтиком, а його ідеї – науковим 

романтизмом. Неординарність думок, сміливість висловлення, багатогранність тематики досліджень дозволили 

сформувати науковий характер, стиль вченого, які диференціювали його інтереси, зробили унікальним, 

впізнаваним, що і стало запорукою формування його персонального бренду. Цілком логічним було, що в 
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переліку наукових тем, які привернули увагу вченого, з’являється тема брендингу національної економіки, якій 

присвячено розділ в німецькій монографії, що вийшла у вересні 2018 року [9]. 

Ефективність бренд-особистості С.К. Харічкова підтверджено великою кількістю його учнів (понад 

півсотні докторів та кандидатів економічних наук), послідовників, сотнею друкованих видань: монографій, 

підручників, статей, тез, визнанням його ідей та думок науковим середовищем, державними установами, 

суспільством. Видатний вчений є лауреатом премії НАН України ім. М.І. Туган-Барановського, нагороджений 

бронзовою медаллю Виставки досягнень народного господарства, грамотою КМУ, Почесною грамотою МОН 

України, Почесним знаком голови Одеської облдержадміністрації, Почесними грамотами Одеської 

облдержадміністрації, Одеської обласної ради, Південного наукового центру НАН України та Президії НАН 

України та іншими відзнаками. 

Потужна енергія бренд-особистості С.К. Харічкова стала джерелом рішення про проведення 

конференції, де ідеї вченого, його думки, пропозиції отримають подальше життя та розвиток, що і є головним 

надбанням бренд-персони. Ідеї вченого живуть і працюють після його фізичної смерті, вони матеріалізуються і 

розвиваються в працях наступників. Підтвердженням цієї думки є те, що станом на 1 серпня 2019 року за 

даними сайту scholar.google.com.ua на праці С.К. Харічкова зроблено 32 посилання лише з початку цього року. 

Такий авторитет наштовхує на думку, що варто було б у недалекій перспективі запровадити премію (чи 

спеціальну відзнаку) імені Сергія Костянтиновича Харічкова для вчених, які мають значні здобутки в сфері 

вивчення економіко-екологічних проблем, сталого розвитку та управління економікою на різних рівнях. 
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НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Г.П. Граматік, здобувач, науковий співробітник відділу міжрегіонального економічного розвитку 
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Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

(Одеса, Україна) 

 

Актуальність проблеми. Розвиток сучасної економіки в умовах глобалізації, постіндустріального 

суспільства та інформатизації характеризується тенденцією посилення конкуренції регіонів та окремих 

територій. Визначальним чинником посилення рівня конкурентоспроможності національної економіки стає 

кластеризація, як основа ефективного використання та створення регіональних ресурсів для підвищення 

конкурентного статусу в геоекономічному просторі на основі поширення кластерів [1]. 

Саме кластеризація є одним із провідних та ефективних напрямів внутрішньої соціально-економічної 

політики держави, спрямованої на активний економічний розвиток регіонів і галузей у новій більш досконалій 

формі економічного співробітництва. Процес кластеризації економіки України зумовлений необхідністю 

реалізації галузевих, регіональних та загальнонаціональних економічних і суспільних інтересів суб’єктів 

економічної діяльності країни та впровадженням сучасних європейських форм економічної взаємодії та 

розвитку. 

Кластерний підхід до формування промислової політики в країнах світу застосовується із 80-90-х років 

XX cт. На сьогодні це не тільки потужний засіб досягнення цілей політики зростання економіки, її структурних 

змін, модернізації, але й інструмент регіонального та інноваційного розвитку, підвищення 

конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому й зовнішніх ринках. Промислова політика на основі 

кластерного підходу класифікується як кластерна політика держави та ефективно застосовується провідними 

країнами світу. Водночас, на процес кластеризації, в забезпеченні економічної безпеки держави, посилено 

діють небезпеки й загрози, які необхідно ідентифікувати із метою визначення та застосування дієвих механізмів 

їх нейтралізації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення питання формування і функціонування кластерів 

знайшло відображення в працях таких вчених як Портер М., Войнаренко М.П., Захарченко В.І., Осипов В.М., 

Брижань І. А., Варяниченко О.В., Макаренко М.В., Назаренко С.А., Папковська О.Е., які дослідили теоретичні і 

методичні підходи до формування кластерів, але поряд з цим подальшого дослідження потребує стан та 

перспективи кластеризації України, оскільки даний підхід довів свою ефективність в багатьох країнах світу. 

Недостатньо висвітленими залишаються аспекти щодо визначення концептуальних, теоретико-методичних, 

інструментальних засад формування та розвитку кластерних структур в забезпеченні економічної стабільності 

регіонів та держави в цілому, що й зумовлює актуальність проведеного дослідження. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад та науково-практичних підходів до 

розвитку процесу кластеризації для забезпечення конкурентоздатності регіональної економіки та сталого 

регіонального розвитку шляхом мобілізації ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання більшість регіонів України має значні 

труднощі, пов’язані із забезпеченням і підтримкою темпів соціально-економічного розвитку території. Брак 

стратегічних інвестиційних проектів в розвиток території обумовлюють необхідність розробки та реалізації 

нових підходів до регіонального розвитку. Сучасні умови господарювання, інтеграція України до 

європейського економічного простору, нові підходи у сфері державного управління розвитком регіонів 

обумовлюють необхідність використання ефективних та інноваційних методів управління економічними 

процесами на регіональному рівні із застосуванням кластерного підходу. Досвід країн Європи, де кластерний 

підхід набув широкого розповсюдження, показав, що функціонування кластерів є ефективним засобом 

підвищення конкурентоздатності регіонів, виведення економіки на новий рівень. Оскільки Україна прагне 

інтегруватися в європейський економічний простір, то використання кластерів розглядається сьогодні 

державними органами влади як один з пріоритетних напрямів розвитку господарського комплексу.  

       ,    

    неодноразово '      

    .      

,  , ніж інші и  ,     

  .          

        ,      

  , що   ,       

       [2]. 

Всеосяжна конкуренція вимагає мобілізацію ресурсів, внутрішніх засобів та інтелекту. Організація 

інноваційних процесів спрямовується на більш ефективний шлях завдяки поглибленню спеціалізації та 

кооперації. Кластерні об’єднання формують своєрідний економічний простір, що діє за принципами 
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синергізму. Господарюючі суб’єкти мають більші фінансові можливості, а наукові інститути – найкращий 

науковий персонал, тому результат їх взаємодії є джерелом економічного зростання територій. 

За визначенням Майкла Портера, кластери є зосередженням в географічному регіоні взаємозалежних 

підприємств (постачальників спеціального обладнання, нових технологій, послуг, інфраструктури, сировини, 

додаткових продуктів і т.д.) та установ (університети, центри стандартизації, торговельні асоціації, які 

забезпечують утворення, спеціалізоване перенавчання, інформацію, дослідження та технічну підтримку) в 

межах окремої області [3].  

Держава повинна усувати перешкоди та проблеми на шляху функціонування кластерів, оскільки на їх 

основі забезпечується співпраця між урядом, науковими установами та реальним сектором економіки.  

В умовах глобалізації до кластерів можуть входити іноземні фірми, які знаходяться на даній території. 

Тобто кластер може навіть сприяти залученню іноземних інвестицій. 

Досвід зарубіжних країн показує доцільність застосування інноваційної, регіональної та промислової 

політики щодо реалізації принципів кластеризації. Відомий приклад кластера— Кремнієва (Силіконова) долина 

у штаті Каліфорнія (США), що акумулювала значну кількість високотехнологічних компаній (комп'ютери, їх 

комплектуючі (мікропроцесори), програмне забезпечення, мобільний зв'язок, біотехнології тощо), що 

зосередила провідні університети. Слід згадати визначні кластери кіновиробництва - у Голівуді (США), зв’язку 

і телекомунікацій у Хельсінкі (Фінляндія) [4]. 

Технологічне та географічне об’єднання кластерів у деяких країнах Євросоюзу створені на основі 

переважно малих і середніх підприємств, як наприклад у промислових округах Італії та Чехії, у інших — на 

основі об’єднання таких фірм навколо великих корпорацій у технологічному ланцюгові, наприклад, як у 

Скандинавії [5]. 

Український дослідник Станіслав Соколенко виділяє наступні стадії економічного розвитку на основі 

кластерів: 1) стадія мобілізації (стимулювання зацікавленості реалізаторів), 2) діагностики (оцінка економіки та 

економічної інфраструктури), 3) стадія співробітництва (переконання у важливості співпраці) та 4) реалізації 

(втілення ініціатив кластер них робочих груп) [3]. 

Кластеризація економіки втілює ряд переваг: по-перше, об’єднання різноманітних форм власності 

формує систему з усіма стадіями створення вартості товару — від видобутку сировини, розробки нововведень, 

й підготовки відповідних кадрів до реалізації продукції; по-друге, учасники кластеру зберігають юридичну та 

господарську самостійність; по-третє, встановлення довіри між членами кластера на основі спільних 

стратегічних планів, договорів та альянсів дозволяє скоротити трансакційні витрати; по-четверте, державне 

регулювання кластером як мезоструктурою розвиває планомірність розвитку та міжрегіональні зв’язки [6]. 

В Україні розуміння кластерів як перспективної форми місцевого та регіонального економічного 

розвитку з’явилося не так давно. І, незважаючи на поступово зростаючий інтерес, на сьогодні на території 

України кластеризація національної економіки не набула значного поширення. Сфера розвитку кластерів в 

регіонах України в період з 1998 по 2006 роки суттєво розширилась та сформовано об'єднання організацій та 

підприємств в Хмельницьку, Луцьку, Львові, Житомирі, Івано-Франківську, Херсоні та інших містах. У 

більшості регіонах держави проведені кластерні дослідження і запроваджуються сучасні ефективні форми 

об’єднаних суб’єктів господарювання.  

Застосування кластерного підходу в Україні є необхідною умовою для інноваційного розвитку регіонів, 

досягнення високого рівня економічного розвитку, конкурентоспроможності. Для зайняття гідного місця у 

глобальній системі економічного та політичного розвитку, безумовно перспективними є питання скорішого 

створення та сприяння ефективному розвитку кластерних об’єднань при сучасних умовах. Сьогодні у світовій 

економіці на перший план виходить володіння якісно новим видом ресурсів: інформацією, інноваціями та 

інтелектом [7]. 

В Україні перші кластери з’явилися у 1998 році. Але законодавча база, яка б регламентувала діяльність 

організацій кластерного типу, ще не сформована. Кластери та регіональна політика, що заснована на них, є 

успішним інструментом економічного розвитку регіонів у західних країнах. Кластерні ініціативи, що 

підтримують форми кооперації між підприємствами, державним сектором та інституціями (університетами, 

дослідницькими центрами), є рушійними силами економічного зростання та зростання зайнятості в багатьох 

регіонах світу [8]. 

Зарубіжний досвід показує, що країни-члени ЄС давно використовують кластеризацію для підвищення 

конкурентоспроможності економіки регіонів та держави. Зокрема, економіка Фінляндії повністю 

кластеризована і в ній виділено 9 кластерів, а економіка Нідерландів розбита на 20 «мегакластерів», на основі 

функціонування яких визначені пріоритети інноваційної політики держави. У Данії функціонує 29 кластерів, в 

яких беруть участь 40 відсотків усіх підприємств країни, які забезпечують 60 відсотків експорту, та 

розробляється концепція кластеризації.  

В Австрії діють транскордонні кластери з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Угорщиною, 

активізувались зв’язки з Францією та Великобританією. Розроблена політика стимулювання розвитку зв’язків 

між дослідними інститутами та промисловим сектором, знижені регуляторні бар'єри в інноваційних програмах, 

формуються центри конкурентоспроможності.  
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В Німеччині створено промислові кластери, а в Словенії прийнято стратегію зростання 

конкурентоспроможності промисловості та розроблено програму національного розвитку кластерів.  

Дані моделі підтвердили перспективність і ефективність інтеграційних прагнень, що спрямовані на 

просування в господарську практику концепції формування нової виробничої системи - кластерів.  

Проблемами розвитку кластеризації в Україні можна вважати конкуренцію в національній економіці, 

яка залишається на досить низькому рівні, і тому створилася надто висока концентрація бізнесу і власності, 

монополізація різних сфер торгівлі і виробництва. Крім того, можна відзначити високий ступінь корупції і 

невисоку конкурентоздатність економіки у порівнянні зі світовими аналогами. Для вирішення даних проблем 

можна підвищувати результативність технології вирішення соціальних проблем; розвивати ресурсне 

забезпечення соціальних ініціатив громадськості на місцях; удосконалювати інформаційно-методичні мережі 

науково-дослідних інститутів. Для України життєво важливим залишається шлях структурної перебудови 

виробництва, а зокрема залучення великих фінансових ресурсів з метою підвищення конкурентоспросожності 

регіонів та держави, а також внутрішніх та іноземних інвестицій, створення нових підприємств тощо [9]. 

Таким чином, світовий досвід доводить, що в умовах боротьби держав за підвищення своєї 

конкурентоспроможності ефективним є формування економіки держави на основі кластерів. Створення 

конкурентоздатної, інноваційної та інвестиційно привабливої економіки, кінцевим результатом якої є 

підвищення рівня та якості життя населення, підвищує конкурентоспроможність не лише окремо взятого 

підприємства, а й певного географічного регіону і економіки країни загалом. Кластеризація економіки є 

перспективною в Україні, відкриваючи нові можливості розвитку і потребує підтримки законодавства. 
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Концепт сталого розвитку формувався суспільством поступово, при чому, на сьогоднішній день, є всі 

підстави охарактеризувати його як нову соціо-еколого-економічну парадигму. Термін сталий розвиток, як 

добре відомо, введений у широкий вжиток Міжнародною комісією з навколишнього середовища і розвитку [1] 

де під сталим розвитком розуміють такий розвиток, який задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить 

під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби .  

Зазначимо, що процес становлення України як незалежної демократичної держави історично співпав з 

прийняттям світовою спільнотою Концепцій сталого розвитку (одним з основних напрямів реалізації якої є 

розроблення декларацій щодо сталого розвитку населених пунктів, регіональних Повісток для великих і малих 

міст, з урахуванням фундаментальних принципів планування тощо. На вимогу "Порядку денного на XXI 

століття" уряди із залученням органів регіональної та місцевої влади, представників бізнесу й громадськості 

розробляють і приймають національні стратегії сталого розвитку, та несуть відповідальність за їх реалізацію 

[2]. 

Дослідження сталого розвитку в Україні є відносно молодим напрямом і потребує уточнень як з 

погляду теоретичних та концептуальних підходів, так і стратегічних засад державного регулювання цим 

процесом, відповідно, цілями наукової статі є: вивчення концептуальних підходів щодо забезпечення сталого 

розвитку країни. 

Загалом, сталий розвиток – це процес досягнення цілей спрямованої еволюції людства, що передбачає 

його кероване сприяння підтримці здатності природних систем до самовідновлення та збереження ресурсів, від 

яких залежить економічний та соціальний розвиток нинішнього та майбутніх поколінь. Це – неоформаційна 

парадигма здійснення економічних і соціальних змін так, щоб експлуатація природних ресурсів, орієнтація 

науково-технічного розвитку, розвиток особистості та організаційно-інституційні зміни в управлінських 

системах узгоджувалися між собою і сприяли зміцненню наявного і майбутнього потенціалу територіальних 

громад для задоволення потреб людини, підвищення якості життя соціуму в багатстві, рівності та соціо-

еколого-економічній, інформаційній і геополітичній безпеці. З економічного боку, сталий розвиток – це 

формування економіки нового, інформаційно-постіндустріального типу, що базується на синтезі накопичених 

та оновлених знань й здатності їх застосування для максимізації економічного ефекту від господарської 

діяльності за мінімізації екологічних та соціальних витрат; орієнтація господарських систем територіальних 

утворень на формування продуктів та послуг високої доданої вартості, що значно перевищує натуральну. Із 

соціального боку, сталий розвиток – це керована еволюція суспільства, базована на знаннях та стійкій 

спроможності до розвитку інтелектуального потенціалу націй. З екологічного боку, сталий розвиток – це 

усталений процес забезпечення екологічної безпеки територій як захист від втручання людей в її екосистемний 

організм у процесі соціально-господарської та економічної діяльності [3]. 

Можна виділити декілька концептуальних підходів щодо визначання основ сталого розвитку: 

– ґрунтується на синтезі трьох базових компонентів: економічного, соціального та екологічного, де 

економічна складова ґрунтується на вимозі збереження та розвитку сукупного капіталу - за допомогою якого 

забезпечується створення сукупного капіталу необхідного для створення поточного та перспективного розвитку 

комплексу ресурсів [4]; 

– ґрунтується на трьох базових «китах» - центри спрямування цілей – Природа, Суспільство і 

Виробництво. В цьому аспекті відбувається поступове розгортання концепту сталого розвитку, у процесі якого 

визначаються нові орієнтири, що пов’язані з питаннями участі у вирішенні проблем бізнесу, створення так 

званої зеленої економіки, урахування проблем зміни клімату тощо, котрі знайшли відображення в рамках 

проведення чергової конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» [5]; 

– ґрунтується на розвитку економічної, екологічної та соціальної сфер, що здатні забезпечити 

економічне зростання в умовах обмеженості фінансових ресурсів, виснаження природного середовища та 

загрози виникнення техногенної катастрофи, що в сукупності складають концепцію сталого розвитку та є 

новою парадигмою розвитку суспільства. Проте дієвість і життєздатність концепції сталого розвитку залежить 

від імплементації її на законодавчому рівні шляхом затвердження стратегічних планових документів та 

реалізації визначених норм [6]. 

Досліджуючи концептуальні підходи формування сталого розвитку в Україні різними вченими, можна 

встановити, що такі підходи об’єднують погляди щодо наявності економічного, соціального та екологічного 

компонентів сталого розвитку. Проте відстежити стратегічні положення, які регламентували і регламентують 

перехід до сталого розвитку та реалізацію концептуальних засад сталого розвитку, практично неможливо, у 

зв’язку з відсутністю системних нормативно-правових документів [6].  
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Концепція забезпечення сталого розвитку країни повинна враховувати сучасний рівень якості життя 

людей, формування соціально орієнтованої (соціальний аспект) , рівень впровадження новітніх інноваційних 

технологій, ринкової економіки (екологічний аспект) за зваженої ролі держави і органів регіонального 

управління, а також забезпечення життєздатності екологічних систем (екологічний аспект). 

Економічний аспект концепції вказує на оптимальне використання обмежених ресурсів при 

впровадженні інноваційних технологій . 

Соціальний аспект концепції стратегічного забезпечення сталого розвитку орієнтований на людину. 

Суть саме цього аспекту концепції полягає у підвищенні рівня і якості життя кожної людини. Провідним 

питанням залишається збереження соціальної та культурної стабільності, скорочення кількості конфліктів між 

людьми, справедливе розподілення благ, збереження культурного капіталу та ін. 

Екологічна складова концепції стратегічного забезпечення сталого розвитку орієнтує на збереження 

цілісності біологічних і фізичних природних систем, на стійке функціонування всієї екологічної сфери. Надто 

важливим є забезпечення життєздатності екологічних систем, від яких залежить глобальна стабільність всієї 

земної біосфери, можливість і здатність їх до самовідновлення та динамічної адаптації до змін. 

Створення нових концептуальних підходів до формування стратегічного забезпечення сталого 

розвитку національної економіки та, як наслідок, підвищення її конкурентоспроможності є питаннями 

важливими і достатньо актуальними [7]. 

Концептуальні підходи до сталого розвитку країни : підхід екозбалансованої національної економіки 

(структурна перебудова та структурні зрушення, які відбуваються в економіці країни відповідно до потреб 

збалансованого розвитку національної економіки, соціальної сфери, людських ресурсів та навколишнього 

середовища); цивілізаційний або еволюційно-циклічний підхід (еволюційна трансформація та інтеграція в 

системі розвитку суспільних відносин); інституціональний підхід (запровадження інституційних заходів 

направлених на забезпечення сталого розвитку); класичний підхід (збалансоване вирішення задач соціо-

еколого-економічного розвитку на перспективу й збереження сприятливих умов оточуючого середовища та 

природно-ресурсного потенціалу); підхід динамічної рівноваги (дослідження динаміки та диверсифікації 

системі розвитку суспільних відносин); системний підхід (вплив економічної, соціальної, природно-

екологічної, суспільної та науково-технічної системи); неокласичний підхід (запровадження нових технологій в 

умовах імплементації саморегуляції ринкових механізмів); інфраструктурний підхід (наявність гнучкого 

інваріантного інфраструктурного механізму забезпечення інноваційного типу); підхід екологізації та 

раціонального землекористування (збереження територій як єдиного комплексу, збереження природи та 

недопущення занепаду територій, впровадження аграрної стратегії); підхід оснований на екобезпеці (охорона та 

збереження природно-ресурсного потенціалу). 

Можна констатувати, що концептуальні підходи до сталого розвитку країни повинні бути побудовані 

на підставі тривимірної моделі та базуються на принципі збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку 

і є надзвичайно важливим елементом в кризових умовах господарювання країни, ефективність якої залежить 

від наявного інституційного середовища. Особлива роль в реалізації концептуальних підходів до сталого 

розвитку країни відводиться державним органам влади, які виступають у своїй сукупності 

структуроутворюючими елементами усіх секторів національної економіки та інституціональною основою для 

формування моделі сталого соціо-еколого-економічного розвитку країни. 
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Сучасні ринкові перетворення економічних процесів, що відбуваються в нашій країні висвітлюють всі 

проблемні сфери народного господарства, накопичені за роки незалежності нашої держави, та обумовлюють 

активізацію створення механізмів вирішення даних проблем. На фоні активізації кризових явищ різного 

походження в сучасній системі управління виникає цілий підрозділ, завданням якого є формування 

управлінських дій для забезпечення економічної безпеки підприємств. 

Теорія економічної безпеки підприємства отримала широке висвітлення в українській економічній 

науці лише на початку 2000-х років та набрала значних обертів, що дозволило сформувати теоретичні 

підвалини, накопичити певний практичний досвід, але цього недостатньо внаслідок швидко мінливих умов, у 

яких здійснюють господарську діяльність вітчизняні підприємства: складні трансформаційні процеси, 

недосконалість законодавства, зміна форм і методів державного регулювання, зростання конкурентної 

боротьби та зовнішнього тиску, нестабільність фінансових ринків та слабкість національної валюти, наявність 

невирішених соціальних проблем, посилення впливу кримінальних структур тощо. Усі ці обставини 

спричиняють низьку ефективність господарської діяльності, зростання рівня збитковості та загрози 

банкрутства, а відтак існує потреба у приділенні більшої уваги проблемі забезпечення безпеки [1].  

Проблемам економічної безпеки присвячено багато наукових праць у світовій літературі. Трактування 

даного поняття вітчизняними і зарубіжними вченими відрізняється різноманітністю підходів за змістом. 

Найбільш поглибленим вивченням економічної безпеки підприємства займалися такі зарубіжні фахівці: Е.А. 

Олєйнікова, А. Козаченко, В. Пономарьова, А. Ляшенко, Т. Сухорукової, І. Л. Плєтникова та ін. Серед 

вітчизняних вчених вагомий внесок у висвітлення даного питання зробили: С.М. Ілляшенко, Т.Б. Кузенко, С. 

Міщенко, Г.В. Козаченко та ін. Дослідженням питань з фінансово-економічної безпеки займалися такі вчені як: 

В.В.Бурцев, О.Д.Василик, К.С.Горячева, М.Ю.Дмітрієва, М.М.Єрмошенко, Я.А.Жаліло, Н.П.Капустін, 

О.І.Барановський, Л.С.Мартюшева, С.Г.Мищенко, Р.С.Папехін, І.А.Бланк, М.Ю.Погосова, Н.С.Самбуріна, 

Р.А.Руденский, О.О.Терещенко, С.М.Шкарлет, Ю.Г.Лысенко, В.В.Шелест, А.А.Спиридонов, та інші. Праці цих 

дослідників заклали наукове підґрунтя для розуміння фінансової безпеки з точки зору різних поглядів. 

Окремим проблемам забезпечення економічної безпеки підприємства присвятили свої роботи відомі 

дослідники, зокрема: О. Ареф’єва, В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, Я. Жаліло, С. Злупко, О. Кузьмін, Л. 

Мельник, І. Михасюк, С. Мочерний, В. Мунтіян, Н. Нижник, С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко, О. 

Терещенко, С. Шкарлет, С. Філиппова, В. Ярочкін та ін.  

Сьогодні, на більшості підприємств фінансові труднощі обумовлені синергічним поєднанням 

негативних наслідків кризи у вітчизняній економіці, а також рядом внутрішніх проблем, що характерні для 

більшості вітчизняних підприємств. Таким чином, підприємства стикаються як із зовнішніми, так із 

внутрішніми факторами виникнення кризи, які проявляються у наступному: зниження кількості обігових 

грошей і труднощі з отриманням кредитів; зміна напрямків діяльності компанії і організаційної структури; 

зниження заробітної плати працівників і загального рівня життя; відсутність повного завантаження працівників; 

робота з наданням вимушених неоплачуваних відпусток; масові звільнення працівників; загострення відносин 

між співвласниками підприємства; збільшення випадків невиконання договірних обов'язків контрагентів і 

збільшення заборгованостей по платежах; зниження фінансування заходів, спрямованих на забезпечення 

безпеки підприємства. Відтак, сучасні підприємства стикаються з проблемою створення і використання системи 

забезпечення економічної безпеки. Підтвердженням великої актуальності зазначеної проблеми служить і той 

факт, що на багатьох вітчизняних підприємствах немає ефективно функціонуючої економічної безпеки. Також 

особливості національних ринкових відносин утримують в собі безліч небезпек для сумлінного підприємця, 

якому доводиться постійно діяти в умовах підвищеного ризику. У зв'язку з цим, в умовах не завжди 

цивілізованих конкурентних відносин, недосконалість чинного законодавства, свавілля фіскальних органів, 

необхідно передбачити ще на стадії створення підприємства заходи забезпечення економічної безпеки 

підприємства, що дозволять запобігти або мінімізувати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх загроз, а 

також їх шкідливі наслідки [2-3].  

Так, економічна безпека є універсальною категорією, яка відображає захищеність суб'єктів соціально - 

економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави й закінчуючи кожним її громадянином. Економічна 

безпека підприємства (ЕБП) — це містке, комплексне поняття. У загальному вигляді її можна визначити як 

відсутність різного роду небезпек і загроз, або наявність можливостей щодо їх попередження, захисту своїх 

інтересів та недопущення втрат нижче критичної межі. ЕБП — це захищеність його діяльності від негативних 

впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися 

до існуючих умов, що позначаються негативно на його діяльності. Відтак, головною метою ЕБП є забезпечення 

його стійкого і максимально ефективного функціонування в даний час і забезпечення високого потенціалу 
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розвитку і зростання підприємства в майбутньому. Необхідність постійно підтримувати економічну безпеку, 

обумовлена об'єктивною наявністю для кожного підприємства завдань із забезпечення стабільності 

функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки залежить від того, 

наскільки ефективно керівництво підприємства уникає можливих загроз і усуває негативні наслідки окремих 

негативних елементів зовнішнього і внутрішнього середовища. Кожна з функціональних складових ЕБП має 

відображати специфіку реалізації заходів безпеки щодо окремих напрямів діяльності підприємства, його 

структурних підрозділів або ресурсів. Разом з тим, у сукупності вони повинні гармонійно доповнювати одна 

одну, створюючи передумови для формування цілісної системи забезпечення ЕБП.  

Джерелами негативних впливів на ЕБП можуть бути усвідомлені чи неусвідомлені дії окремих 

суб'єктів господарювання та збіг обставин об'єктивного характеру. Так, до зовнішніх загроз і дестабілізуючих 

чинників можна віднести протиправну діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірм і приватних осіб, 

які займаються промисловим шпигунством або шахрайством, неспроможних ділових партнерів, раніше 

звільнених за різні проступки працівників підприємства, а також правопорушення з боку корумпованих 

елементів з числа представників контролюючих та правоохоронних органів. 

До внутрішніх загроз і дестабілізуючих чинників відносяться дії або бездіяльності, у тому числі умисні 

і ненавмисні, співробітників підприємства, що суперечать інтересам його комерційної діяльності, наслідком 

яких може бути нанесення економічного збитку компанії, витік або втрата інформаційних ресурсів, у тому 

числі відомостей, складових комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації, підрив ділового іміджу в 

бізнес-колах, виникнення проблем у взаєминах з реальними і потенційними партнерами, конфліктних ситуацій 

з представниками кримінального середовища, конкурентами, контролюючими та правоохоронними органами, 

виробничий травматизм або загибель персоналу. 

Забезпечення безпеки не може бути одноразовим актом, бо це безперервний процес, що полягає в 

пошуку, обґрунтування і реалізації найбільш раціональних методів, способів і прийомів забезпечення безпеки, 

своєчасному виявленні потенційних загроз безпеки. Безпека може бути забезпечена лише при комплексному 

використанні всього арсеналу сил і засобів захисту, а також розуміння важливості питань забезпечення безпеки 

у всіх структурних підрозділах об'єкта. Найбільший ефект досягається тоді, коли всі використовувані засоби, 

методи і заходи об'єднуються в єдиний цілісний механізм – комплексну систему безпеки, необхідним 

елементом якої є підготовка персоналу і дотримання ним усіх установлених правил щодо забезпечення безпеки.  

Таким чином, система економічної безпеки підприємства (СЕБП) - це комплекс організаційно-

управлінських, режимних, технічних, профілактичних і пропагандистських заходів, спрямованих на якісну 

реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

З урахуванням викладеного, можна зробити висновок про те, що СЕБП тільки тоді буде ефективною, 

коли весь персонал зрозуміє важливість забезпечення безпеки і свідомо стане виконувати всі встановлені 

зазначеною системою вимоги, внаслідок проведення безперервної виховної та профілактичної роботи з 

працівниками підприємства, їх навчання та спеціальної підготовки з питань чинного законодавства та різних 

аспектів економічної безпеки. СЕБП має стати фундаментом формування корпоративної культури 

підприємства.  

Основний зміст СЕБП полягає в тому, що вона повинна носити випереджувальний характер, а 

основними критеріями оцінки її надійності та ефективності є: забезпечення стабільної роботи підприємства, 

збереження і примноження фінансів і матеріальних цінностей; попередження кризових ситуацій, у тому числі 

різних надзвичайних подій, пов'язаних з діяльністю «зовнішніх» і «внутрішніх» недоброзичливців.  

СЕБП повинна ґрунтуватися на концепції, що охоплює мету, завдання, об’єкти, суб’єкти та інші 

складові економічної безпеки підприємства. Основною метою СЕБП є розробка та впровадження заходів щодо 

ефективного використання корпоративних ресурсів підприємства, його можливостей, потенціалу, реалізація 

інтересів, попередження та захисту від загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Основними завданнями ефективної СЕБП повинно бути: забезпечення фінансової стійкості та 

незалежності підприємства; забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності технічного потенціалу підприємства; досягнення високої ефективності менеджменту, 

оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством; досягнення високого рівня 

кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу; мінімізація руйнівного впливу результатів 

виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища; якісна правова захищеність усіх 

аспектів діяльності підприємства; забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і 

досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства; ефективна 

організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів.  

Таким чином, забезпечення СЕБП не є прерогативою виключно якогось одного відділу, служби або 

групи осіб. Вона повинна підтримуватися всієї внутрішньої структурою підприємства, починаючи від 

керівництва і закінчуючи рядовими працівниками, усіма ланками і структурами об'єкта. СЕБП є 

індивідуальною для кожного підприємства та її дієвість залежить від обсягу матеріально-технічних і 

фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємства, від розуміння кожним з працівників важливості 

гарантування безпеки бізнесу, від чинної в державі законодавчої бази, а також від досвіду роботи керівника 

служби безпеки. Надійна СЕБП можлива лише за комплексного і системного підходу до її організації, що 
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надасть можливість оцінити перспективи зростання підприємства, розробити тактику і стратегію його розвитку, 

зменшити наслідки фінансових криз і негативного впливу нових загроз та небезпек в складних умовах 

господарювання. 
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Економічний розвиток промислово-господарських організацій залежить від функціонування 

транспортних підприємств і тому ставить до них особливі вимоги. Саме ефективне функціонування транспорту 

забезпечує стабілізацію структурних перетворень економіки, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, 

підвищення життєвого рівня населення. 

Вітчизняні транспортні підприємства, як і інші промислово-господарські організації, перебувають у 

стані адаптації до ринкових умов роботи, тому виникає потреба в проведенні відповідних заходів щодо 

вдосконалення діяльності таких підприємств, організації нових виробничих відносин. Одним з дієвих заходів 

може стати удосконалення стратегії управління персоналом, здійснення якої дасть змогу забезпечити 

економічну стабільність функціонування транспортних підприємств [1].  

В сучасних умовах ринкових відносин розвиток кадрового потенціалу стає обов’язковим щодо 

завоювання стійких лідируючих позицій не тільки на вітчизняних, але й на закордонних ринках. Якість 

трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні можливості транспортного підприємства і є однією з 

найважливіших сфер створення його конкурентних переваг [2].  

Управління персоналом є однією із найскладніших сфер діяльності менеджменту, оскільки тут 

переплітаються соціальні, економічні, виробничі та інші інтереси трьох основних суб'єктів, які представлені в 

організації: власників, менеджерів і найманих працівників (персоналу організації). Управління персоналом 

являє собою процес планування, підбору, підготовки, оцінки, навчання та мотивації персоналу, спрямований на 

ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників.  

Управління персоналом багато в чому розвивається одночасно із загальносвітовою цивілізацією. Так, 

втратила свою актуальність теза про те, що створення сприятливого робочого клімату саме собою забезпечить 

найкращі результати. Підприємство стали розглядати як сукупність інтересів різних груп, а персонал — як 

основний елемент всієї системи управління. Широке поширення одержали різні форми участі працівників у 

процесах організації праці на підприємстві. Таким чином, людський фактор стає стратегічним фактором 

ефективного функціонування підприємства в сучасних нестабільних умовах ринку.  

Управління персоналом повинно набувати системності і завершеності на основі комплексного рішення 

кадрових проблем, впровадження нових і удосконалення існуючих форм і методів кадрової роботи. В сучасних 

умовах господарювання необхідно приділяти особливу увагу принципу підбору і розставленню кадрів по їх 

особистих і ділових якостях. Даний принцип передбачає: забезпечення умов для постійного підвищення ділової 

кваліфікації 

персоналу; чітке визначення прав, обов'язків і відповідальності кожного працівника; ротацію кадрів; поєднання 

досвідчених працівників з молодими кадрами; забезпечення умов для професійного і посадового просування 

кадрів на основі обґрунтованих критеріїв оцінки їхньої діяльності та особистих якостей; поєднання довіри до 

кадрів з перевіркою виконання ними робочих завдань. 
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Комплексний підхід до управління персоналом передбачає урахування організаційно-економічних, 

соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних і інших аспектів у їхній сукупності і взаємозв'язку 

при визначальній ролі соціально-економічних факторів. 

Системний підхід до управління персоналом передбачає урахування взаємозв'язків окремих аспектів 

управління кадрами і виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні 

відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання 

системи роботи з персоналом. 

Принципи, покладені в основу ефективного управління персоналом, досить різноманітні. Вони носять 

багаторівневий характер і поширюються на різні сфери діяльності, управління працею в масштабах усього 

суспільства, галузі, підприємства, окремого працівника.  

Серед загальних принципів управління персоналом виділяють: науковість, плановість, комплексність, 

системність, безперервність, нормативність, економічність, зацікавленість, відповідальність. До часткових 

принципів управління персоналом належать: відповідність функцій управління цілям виробництва; 

індивідуалізація роботи з кадрами; демократизація роботи з кадрами; інформатизація кадрової роботи, 

забезпечення її рівня, достатнього для прийняття обґрунтованих рішень; підбір кадрів для первинного 

виробничого колективу з урахуванням психологічної сумісності. 

Одним із найважливіших питань при проведенні оцінки кадрового потенціалу є комплексне 

використання методів дослідження: математико-статистичні методи, серед яких виділяються кореляційний 

аналіз, метод головних компонент, факторний аналіз, а також інші, які можуть найбільш точно і повно розкрити 

сутність та природу кадрового потенціалу підприємства. Розвиток підприємства стає неможливим без 

комплексної системи мотивації на основі мотивуючих та демотивуючих факторів для кожної окремої категорії 

робітників, з урахуванням статі, віку та темпераменту кожної особистості. Тому керівникам необхідно не тільки 

стимулювати матеріально, але і прагнути, щоб підлеглі отримували задоволення від роботи; відчували себе 

особистостями; вірили в надійність і стабільність підприємства; бачили необхідність своєї роботи; були 

задоволеними від свого статусу в колективі. Керівництво підприємства повинне вживати заходи по постійному 

вдосконалюванню компенсаційного пакета, змінюючи його зміст відповідно до побажань співробітників. Для 

цього керівництво повинне періодично вивчати думку персоналу з питань можливих напрямків зміни змісту 

переліку пільг і компенсацій. 

На сучасному етапі розвитку економіки все більшої актуальності набуває нова антикризова стратегія 

управління персоналом, яка дозволить змінити усталені уявлення й стереотипи та створити прогресивну 

технологію управління зазначеною сферою. Ця технологія дозволила б менеджерам і підприємцям вчасно 

запобігати кризі, ефективно управляти персоналом в умовах кризового стану організації і забезпечувати вихід 

організації з кризового стану з мінімальними втратами. Найкращим механізмом для вирішення цього питання 

може стати аутсорсинг, а саме передача певних функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується 

у відповідній галузі.  

Кадровий аутсорсинг в умовах кризи є найбільш сприятливим засобом економії і скорочення статті 

адміністративних витрат. При цьому якість послуг, що надаються, стоїть на високому професійному рівні за 

рахунок вузької цілеспрямованої спеціалізації компанії-провайдера. Компанії, які вводять використання 

зовнішніх послуг в свою роботу, в результаті зменшують загальні витрати. Тимчасовий працівник, на відміну 

від постійного, одержуватиме тільки зарплату залежно від реально відпрацьованого за місяць часу. Термін 

такого контракту може бути до одного року, після чого його або повернуть в штат, або переведуть на інший 

тимчасовий проект.  

Таким чином, заради збереження та підвищення конкурентоспроможності підприємства, управління 

має ставати більш ефективним і скоординованим. В першу чергу це стосується управління персоналом, тому 

що саме людський фактор є одним з визначальних для підприємств в сучасних умовах швидко мінливого 

зовнішнього середовища. 
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Інноваційний тип розвитку, здобувши визнання світової й вітчизняної наукової та підприємницької 

спільноти як єдино можливий шлях переходу на новий виток розвитку окремих господарюючих суб’єктів, 

економічних систем, держав та на тлі глобального економічного поля, та ставши об’єктом першочергового 

вивчення різними науковими школами та уваги бізнесу, з врахуванням постійних змін, спрямованих на сталість 

будь-якого виду розвитку, оскільки зміни в економіці, хоч не завжди будучи їх джерелом, зачіпають усі 

сторони життя суспільства, має потребу в поглибленні розуміння пов’язаних з ним понять, інструментів, 

способів їх ефективного, доречного використання, деталізації аспектів та постійних, продиктованих 

споживчими потребами, змін, одним з яких є фіксація та дифузія інтелектуалізаційних результатів провадження 

інноваційної діяльності як продуковані наслідки отриманих результатів капіталізації продуктів праці 

інтелектуальних ресурсів підприємств. 

У визначенні інтелектуальних результатів інноваційної діяльності необхідне вивчення та змістовне 

співставлення великої кількості аспектів, кожному з яких в різному ступені були присвячені праці зарубіжних 

та вітчизняних теоретиків та практиків, а саме: дослідженням поняття інтелектуального капіталу з огляду на 

його базове місце в контексті тематики дослідження займалися наступна плеяда вчених різних країн та 

економічних шкіл: К. Бредлі, Е. Брукінг, П. Друкер, Л. Едвінссон, М. Мелоун, А. Мотт К. Е. Свейбі, Т Стюарт, 

В. Л. Іноземцев, А. Е. Степанова, С. А. Айвазян, М. Ю. Афанасьєв, Е. А. Буніна, Б. Б. Леонтьєв, Ю. Р. 

Миколаєва, М. С. Санталова,, з яких похідною використання суб’єктом підприємницької діяльності власного 

інтелектуального капіталу займалися Й. Варшата, К. Ваґнер, І. Гаусс, Д. Добія, К. Перехуда, 

Розв’язанням питань інноваційного діяльності та інтелектуальної складової за її змістом та значенням в 

теорії та практиці інноваційного розвитку займалась низка й українських вчених, з них: В. Геєць, В.Д. 

Базилевич, О.Б. Бутнік-Сіверський, Є.А.Бельтюков, Л.О. Волощук, В.І. Захарченко, Е.М. Забарна, С. Ілляшенко, 

К.В. Ковтуненко, В.М. Лисюк, Т.М. Назаричева, С.В. Філиппова, К.С. Харічков, М.І. Юдін, з яких В. Геєць, С. 

Ілляшенко, А. Чухно - вивченням інновацій як первісної продуктів, складаючих інтелектуальну власність і, як 

наслідок, інтелектуальний капітал підприємства, як таких, що вплітаються до канви та стають невід’ємною 

результуючою [1-6]. 

Проте, незважаючи на значну наукову базу щодо інноваційної діяльності та інтелектуального капіталу, 

незначна частина праць торкається саме визначення інтелектуальної складової результатів здійснення 

економічної діяльності з інноваційним підґрунтям, на виправлення чого буде покладено подальший розгляд. 

В ході розвитку інтелектуального капіталу формування поняття інновацій, сформувавшись та 

відмежувавшись в окремий вид капіталу підприємства відповідного характеру, та процесі доведення даної 

економічної категорії до її сучасного розуміння як запоруки сталого розвитку призвело до виникнення 

інноваційної концепції інтелектуального капіталу, визначаючи їх взаємну залежність, а отже визначаючи 

зворотний напряму отримання нововведень зі застосування інтелектуальних ресурсів та продуктів у виробітку 

майбутніх інновацій характер отримання інтелектуальних результатів інноваційної діяльності. Це проявляється 

в отриманні нової ідеї в процесі впровадження оформлених ідей, відбиваючись в інтелектуальній запозиченій 

та / або виробленій власності в процесі реалізації зв’язки «інноваційний продукт (продукція) – інтелектуальний 

продукт (продукція)», виливаючись, наприклад, в реінновації, що тягне за собою формування об’єктів 

інтелектуального права тощо. На користь подібного твердження приведемо наступні доводи щодо суміжних 

пунктів даного процесу. 

Інновація є не простим і лінійним феноменом, а скоріше комплексним багатоетапним процесом, що 

включає в себе цикли як прямий, так і зворотного зв'язку [7]. 

На користь твердження про зворотний хід формування, визначення та оцінки інтелектуальних 

результатів комерціалізації новаційних розробок свідчить наступне твердження В.Ф. Оберемчука [8]: 

інноваційний процес – це послідовність дій на створення ідей можливого нововведення, маркетинг інновацій 

виробництво, продаж і поширень цього нововведення, оцінка ефективності інновацій. 

Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт передбачає структуризацію 

інноваційного процесу, до якої традиційно відносять: генерування нової ідеї – експериментальна реалізація 

нової ідеї – освоєння в виробництві – масовий випуск –- споживання. При розгляді більш детальної структури 

інноваційного процесу виділяють перелік таких етапів [9]: 

 вибір варіанту створення нового виробу або нової продукції (на основі діючої моделі, розробки 

принципово нового виробу або нової продукції); 

 генерація і відбір найбільш вдалих ідей створення нового виробу або нової продукції; 

 фільтрація (відбір) ідей – виключення непідходящих для подальшого розгляду; 

 кінцевий вибір ідеї; 
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 етап НДДКР і створення конструкторського прототипу; 

 продукції для дослідження в ринкових умовах; 

 реалізація більш масштабних планів: модифікація виробів та їх дрібносерійне виробництво або 

модифікація продукції та її невелике виробництво, освоєння ринку та його сегментів; визнання, що ідея була 

помилковою; припинення виробництва; 

 зустрічне рішення про випуск нового виробу та його серійне чи його масове виробництво або 

виробництво нової продукції у великих розмірах. 

Оскільки інноваційний процес є породженням застосування інтелектуального капіталу підприємства, 

зокрема в прийнятті рішень щодо перебудови виробництва, випуску принципово нового продукту, освоєння 

нових ринків та інше з виробленням відповідних довгострокових планів з підготовки підприємств до 

інноваційної активності та реалізації інноваційних проектів, слід відзначити важливість теорії інтелектуального 

капіталу як попередника інноваційного капіталу суб’єктів, що безпосередньо займаються застосуванням 

інноваційних продуктів наукових інститутів, організацій тощо. 

Теорія інтелектуального капіталу відіграє значну роль у новому тисячолітті, оскільки вона є дієвим 

засобом виміру, конкретизації та відображення істинної вартості активів фірм. Бухгалтерський облік, що 

ґрунтується на інтелектуальному капіталі, дає унікальну можливість комплексного використання всього того, 

без чого на сьогодні неможливий розвиток динамічних високотехнологічних віртуальних корпорацій: тісних і 

довгострокових ділових зв'язків із контрагентами; постійності клієнтури; знань та компетенцій співробітників; 

прагнення компанії до постійного вдосконалення та розвитку; іміджу корпорації, цінностей, які вона сповідує 

[10]. 

З метою вироблення правильного розуміння зворотного поступу в формуванні інтелектуальних 

результатів інноваційної діяльності деталізуємо поняття двох основних структурних елементів 

інтелектуального капіталу: людського, генеруючого, обробляючого, створюючого, оформлюючого та 

продукуючого інтелектуальні та інноваційні продукти, та структурного, представленого результатами 

напрацювань трудових ресурсів, що служать ядром формування, збереження та розвитку інноваційного 

потенціалу підприємств. 

Людський капітал – це досвід, знання і здібності конкретних фізичних осіб, розглянуті як єдина 

економічна цінність даного об'єкта бізнесу. Такий капітал не підлягає відчуженню від його володарів. Для того 

щоб людський капітал заробив, потрібно поєднати рух знань, а також організувати управління ними, потрібна 

колективна робота і, отже, організація, структура якої включала б бази знань і бази даних, дослідницькі 

лабораторії, маркетинг і товаропровідні мережі, центри доведення досліджень і розробок до конкретних ноу-

хау широкого застосування [11]. На відміну від людського капіталу структурний капітал в цілому або його 

окремі частини, може бути скопійований, відтворений, відчужений на користь іншого суб’єкта 

господарювання. Вартість структурного капіталу набуває відображення у балансі фірми у вигляді статей 

капіталізованих витрат на науково-дослідні та конструкторські розробки, на придбання прав інтелектуальної 

власності (ліцензій, патентів, баз даних) тощо. Таким чином, саме структурний капітал найбільше 

співвідноситься з поняттям нематеріальних активів [8]. 

З огляду на це існує нагальна потреба напрацювання науково-обґрунтованої облікової концепції 

інтелектуального капіталу підприємства, що дозволить окреслити вектори удосконалення управління цим 

важливим ресурсом, а в українських реаліях ще й підвищити капіталізацію вітчизняних підприємств [9], 

реалізація якої здійснюється шляхом впровадження інновацій, зокрема організаційного типу.  

Зі структурно-логічної схеми, представленої в науковому дослідженні [12], бачимо, що формування 

причинно-логічного зв’язку інтелектуального та інноваційного капіталів видове диференціювання елементів 

динамічного підходу моделі Е. Брукінг та втілення інноваційних доробок та готових рішень в групі 

інтелектуального характеру активів підприємства, а значить прямо та / або відповідно в складі інтелектуальної 

власності підприємства та інноваційної складової його капіталу в визначенні належності до структурного рівня 

аналізованого виду не фінансового капіталу учасників встановленої системи відносин між постачальником 

товарів, робіт, послуг та споживачем цих товарів, робіт, послуг в залежності від здатності піддаватися 

вимірюванню й оцінці та з огляду на виділені в рамках облікової концепції Л. Едвінсоном [13] людський – 

провідний інструмент застосування, доведення, вдосконалення та використання інтелектуального продукту – та 

весь останній інтелектуальний капітал – структурний – наочно показує прямий зв'язок створення, перетворення, 

добудовування інноваційним капіталом інтелектуального з одного боку, при чому вбудовування заснованого на 

інноваціях в структуру інтелектуального капіталу відбувається еталонно. В свою чергу опановування та 

застосування провідним інструментом втілення організаційної структури суб’єкта підприємництва 

нововведень, спонукаючи та сприяючи створенню нових розробок та принципових видозмін відбиває 

зворотний зв'язок, говорячи про опосередкованість., а життєвонеобхідна та непереборна сталість змін, 

продиктована інноваційним типом розвитку та зобов’язувана ним до виконання взаємозв’язку, наголошує на 

циклічності його виконання. 

Із взаємозв’язку не фінансових видів капіталів підприємства та багатої бази наукових доробок теорії 

інновацій від фундаторів до сьогодення до інтелектуальних результатів інноваційної діяльності можна 



І Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

148 

віднести: інтелектуальну власність та об’єкти інтелектуального права, інтелектуальний та інноваційний види 

капіталів, інтелектуальну та інноваційну види рент. Двом останнім поняттям приділимо увагу наступними. 

В науковій літературі поняття інноваційної ренти часто ототожнюється з поняттям інтелектуальної 

ренти на підставі їх інтелектуального походження без акцентування на інноваційній складовій одними 

науковцями та їх прирівнянням в частині притаманного відзначення новизною продуктів інтелектуальної праці, 

не визначаючи ренту інноваційною. Зважаючи на зазначений Л.О. Волощук [14] та багатьма вченими факт 

полягання відмінності інноваційного розвитку від розвитку взагалі в інноваційності та встановлений й 

обґрунтований зв’язок формування на підприємстві інтелектуального та інноваційного капіталів за тим же 

принципом доцільно провести диференціацію в рамках інноваційної науки, виділивши відповідний вид ренти в 

самостійне поняття. 

Рентні відносини в сфері застосування інтелектуального капіталу економічно вигідні, оскільки 

дозволяють його власнику самостійно визначати об'єкти докладання творчих зусиль, інтенсивність творчого 

процесу, форми обміну інтелектуальними продуктами і отримання доходу на свій інтелектуальний капітал, 

перш за все у формі матеріальної винагороди. Однак для того, щоб цей механізм запрацював, потрібно пройти 

ряд стадій: виникнення ідеї; прийняття ідеї для подальшої перевірки через наукові та прикладні дослідження; 

пошук сфери застосування інтелектуального продукту; експертизи; нова технологія; дослідний зразок; новий 

вид товару; позитивне ставлення споживача до нового інтелектуального продукту і т.д. Стосовно до 

інноваційної моделі економіки це означає, що економічне зростання більшою мірою починає визначатися тією 

часткою продукції і технологічного устаткування, яка містить прогресивні знання і сучасні управлінські 

рішення. Йдеться про інноваційні системи різних рівнів і галузей економіки [14]. 

Проведемо порівняння дефініцій досліджуваних рент, отримуваних на нематеріальній основі, та 

представимо їх характеристику у вигляді табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика інтелектуальної та інноваційної видів рент в науковій та довідковій 

літературі (складено авторами на засадах систематизації джерел [15 – 18]) 

 

Інтелектуальна рента Інноваційна рента 

1 2 

Інтелектуальною рентою (ІР) називають сталий 

надприбуток від використання відтворюваних і не 

пов’язаних з експлуатацією природних ресурсів 

інтелектуальних факторів виробництва 

(інтелектуального капіталу), що має місце внаслідок 

тимчасової монополії на інтелектуальний продукт. 

Інноваційна рента – додатковий дохід від 

інноваційного підприємництва, що отримується 

внаслідок тимчасового підвищення ефективності 

виробництва (за рахунок більш високих цін на 

нову продукцію і / або зниження витрат). 

 

Інтелектуальна рента стає головним стимулом для інноваційної активності талановитих вчених, 

керівників організацій, що прагнуть до технологічного оновлення своїх виробництв, винахідників, 

підприємливих людей, які є власниками прав інтелектуальної власності [14]. 

Дане твердження в черговий раз підтверджує зазначений взаємозв’язок інтелектуального та 

інноваційного, знаходжуючого своє відбиття в породжуваних означеними економічними категоріями понять. 

Слід зазначити, що інтелектуальна рента виникає при виробництві «інтелектуальної» продукції, яка 

легалізується за допомогою патентів, ліцензій та інших угод. Отже, інтелектуальна рента – це частина вартості, 

що утворюється трудом «інтелектуальних працівників» і привласнюється суб’єктом права інтелектуальної 

власності [20], в той час коли утворювана за допомогою людського капіталу вартість від впровадження 

розробок може та економічно вигідна до тиражування, наприклад шляхом франчайзингу. 

На ринку інтелектуальної власності формується ринкова ціна, яка може бути вище або нижче 

індивідуальної ціни. Внаслідок чого між ними утворюється різниця, зовнішнім виразом якої виступає 

додатковий прибуток, яка і утворює вартісну основу інтелектуальної ренти [14]. Вартісну основу інноваційної 

ренти в такому випадку повинна складати різниця між очікуваними фінансовими результатами та ринковою 

вартістю створених на основі запроваджених розробок продукції й послуг в сторону перевищення останніх. 

Інтелектуальна рента не завжди передбачає отримання прибутку від запровадження нових технологій, 

метолів організації тощо, тоді як інноваційну ренту доцільно зазначити наступним чином – фінансово 

вимірювана різниця між введення необхідних додаткових інноваційних та управлінських (з інноваційною 

складовою) рішень в процесі впровадження початкових інновацій та отриманим від впровадження / введення 

додаткових рішень в комерціалізацію початкових неочікуваного прибутку, тобто перевищення доходу 

(економічних вигод) над витратами зверх планованої капіталовіддачі нових технологій – інноваційна рента як 

різновид ефектів інноваційної діяльності. 
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В приведеному в таблиці визначенні інноваційна рента розглядається з точки зору результату 

оптимізації показника рентабельності, упускаючи додаткові фінансові, не фінансові побічні ефекти та видатки. 

В контексті сказаного, інноваційна рента виступає результатом інтелектуального характеру, отриманим 

в результаті впровадження інновацій (запозичених, власних, оформлених як об’єкт інтелектуального права). 

Інтелектуальна та інноваційна ренти відзначаються трансформацією одна в іншу за характером 

перебігу інноваційного процесу та відзначаються суттєвою різницею його відправних об’єктів й 

інструментарію, засобів здійснення у відповідності до етапів життєвого циклу інновацій, оскільки не кожен 

результат використання інтелектуального капіталу спроможен стати інновацією, бути в кінцевому підсумку 

реалізований и принести відчутні вигоди. 

Властивості інтелектуальної ренти в тому, що витрати на створення того чи іншого інтелектуального 

продукту можуть відрізнятися в сотні разів, а вартість його тиражування прагне до нуля. Нове програмне 

забезпечення стає типовим, емітується, але його додана вартість залишається тривалий час високою (хоча 

корисність програми нав'язується рекламою) [14]. 

Властивості інноваційної ренти в свою чергу можуть полягати в різній вартості комерціалізації як 

різних інноваційних продуктів, так і окремих інновацій для різних підприємств з різними стартовими 

можливостями: інноваційний потенціал, внутрішня та зовнішня інноваційна інфраструктура, різні доступи до 

інформації, умови трансферу та дифузії тощо, а рутинізація розробки прагнути – до подовження тривалості для 

окремного суб’єкту впровадження на противагу загальному науково-технологічному розвитку і тим самим 

забезпечуватися підвищення віддачі інноваційного капіталу – інноваційної рентабельності. 

Цілі інноваційної діяльності зумовлюють роль і місце промислового підприємства у інноваційному 

процесі (винахідник, консультант, інвестор), що у свою чергу характеризує масштаб його інноваційної 

діяльності (у вузькому або широкому сенсі) та визначає наявність процесу комерціалізації [20], можливість 

внесення змін в який в процесі його виконання супроводжується релевантними витратами, прямо впливаючи на 

вартість інноваційної ренти та якісні властивості інтелектуальної й інноваційної рент. 

Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок щодо неконтрольованого природнього 

виникнення інтелектуальних результатів означеного виду підприємницької діяльності як наслідок 

пристосування новації з метою її подальшого впровадження з врахуванням специфіки діяльності, прагнучого до 

включення в інноваційний процес, доведення до прийнятності та доцільності використання в окремих поточних 

умовах суб’єкта впровадження, реагування на нормальні, обумовленні ходом розвиту, ускладнюючі досягнення 

поставленої мети події та зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, експериментальна реалізація 

освоєної або підготовленої до освоєння розробки, внесення модифікацій та підвищення характеристик шляхом 

доробки ідейного наповнення та якісної реалізації в процесі комерціалізації оформленої новації тощо від 

генерації нових ідей та виникнення нових знань до отримання нової повноцінної розробки, вказуючи тим самим 

на зворотний зв'язок інтелектуального капіталу та інноваційних ресурсів та визначаючи циклічність й 

опосередкованість виконання даної зв’язки. 

Досліджено поняття інтелектуальної ренти та інноваційної зі встановленням характеристик останньої 

за допомогою логіки віддзеркалення принципових основ побудови схожого поняття та врахуванням 

притаманних унікальних властивостей. 

В перспективах подальших досліджень залишається нагальною проблема поглиблення та деталізації 

інтелектуальних результатів інноваційної діяльності з метою підвищення якості оцінки ефективності та 

результативності провадження інноваційної діяльності та капіталізації отримуваних від неї результатів, зокрема 

уточнення дефініцій та структурування створення вартостей зі встановленням причинно-наслідкових зв’язків 

виникнення та впливу різновидів рент, пов’язаних з та продукованих як одного з ефектів впровадження 

інновацій. 
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Стратегія є життєво необхідним управлінським інструментом, за допомогою якого фірма може 

протистояти зміні умов зовнішнього середовища. Тому, для успішної діяльності підприємства в умовах 

ринкових відносин, постає питання у якісному та ефективному плануванні зовнішньоекономічної діяльності. 

Підприємство розробляє стратегію своєї поведінки на вітчизняному і зовнішньому ринках, вивчає конкурентів, 

виявляє свій потенціал, визначає вплив внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Стратегічне планування – це одна з функцій управління, що представляє собою процес вибору цілей 

організації та шляхів їхнього досягнення. Стратегічне планування забезпечує основу для усіх управлінських 

рішень, функцій організації, мотивації та контролю орієнтовані на вироблення стратегічних планів.  

Тільки за допомогою планування є можливим щоб внутрішні можливості підприємства відповідали 

вимогам середовища зовнішнього ринку. Це досить актуально для підприємств України, тому що часто планові 

рішення ухвалюються тільки з урахуванням внутрішнього середовища: в належній мірі не використовуються 

ринкові підходи і методи стратегічного планування, а на більшості українських підприємств процес планування 

виробничо-господарської діяльності був змінений на складання бізнес-планів, що не є одним і тим самим. 

Застосування стратегічного планування створює багато преваг у функціонуванні підприємства: готує 

підприємство до змін у зовнішньому середовищі, координує роботу його різних структурних підрозділі, 

покращує контроль на підприємстві. 

Серед останніх наукових досліджень, присвячених проблемам стратегічного планування на 

зовнішньому ринку внесли: Герчикова И. Н, Зуб А.Т., Кандиба А.М., Коваленко О.В., Куриляк В.Є., 

Литвиненко Л.Л., Кириченко О.А, Немцов В.Д., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І., Ковалевський В.В., Пономаренко, 

В.С., Саєнко М. Г., Строкович Г. В., Сухарський В.С.  

Стратегічна концепція розвитку підприємства повинна формуватися з урахуванням основних тенденцій 

державної економічної політики, яка реалізується. У практичному плані це зумовлює необхідність постійного 

коректування стратегічної парадигми розвитку підприємства у рамках схеми: ситуація в економіці – державна 

економічна політика – стратегія підприємства – ефективність реалізації [5].  

Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в цілому, 

використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі. Виробничі (допоміжні) види 

стратегій забезпечують реалізацію генеральної стратегії підприємства по окремим направленням його 

діяльності (маркетингова, фінансова, виробнича та ін.), видам діяльності (стратегія основної діяльності, 

пов’язана з реалізацією товарів і обслуговуванням покупців, стратегія неторгової діяльності – ремонтно-

будівельної, транспортної, виробничої і т.д.) використанню окремих видів ресурсів (стратегія формування і 

використання трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів і т. д.) [1]. 

Поняття «стратегія підприємства» тісно корегує з поняттям «потенціал підприємства», яке можна 

визначити як сукупність тих стратегічних ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, що 

визначають можливості, обмеження і перспективи діяльності підприємства. Важливою складовою потенціалу 

підприємства є наявність його конкурентних переваг: інновацій, інтелектуального ресурсу, ринкового ресурсу 

продукту, нематеріальних активів (патентів, ліцензій) [2].  

У найбільш широкому сенсі потенціал підприємства визначає його можливості і перспективи роботи в 

конкретному сегменті ринку.  

При дослідженні потенціалу необхідно мати на увазі першочерговість аналізу потенціалу по 

відношенню до аналізу ринку його діяльності. 

Не залежно від формулювання стратегічних цілей діяльності підприємства на майбутній період 

обов’язковим є забезпечення прибутковості підприємства. Прибутковість можна розглядати не тільки як ціль, 

але і як основну умову ділової активності підприємства, як її результат, ступінь ефективності здійснення 

функцій підприємства по обслуговуванню ринку і споживача та по рішенню власних підприємницьких задач. 

Підприємство може отримати прибуток тільки при певному об’ємі товарообігу, який в свою чергу передбачає 

відповідність об’єму і структури реалізованих, товарів об’єму і структури споживчого попиту, тобто цільова 

функція підприємства – отримання прибутку – не суперечить цілям суспільства, який прагне до задоволення 

своїх потреб, а направлена на їх досягнення. Підприємство, яке розробляє свою стратегію на перспективу, 

завжди прагне до максимізації отриманого прибутку, тому що це є одною з умов для рішення виробничих і 

соціальних задач. Для забезпечення стабільності положення підприємства на ринку необхідно визначити 

економічні кордони об’ємів його діяльності, порушення яких може привести до банкрутства підприємства [3]. 
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Аналіз стратегій, що реалізуються рядом зарубіжних і вітчизняних підприємств, дозволяє 

класифікувати ці стратегії з погляду їх поведінки на ринку: це стратегії активного розвитку і експансії та 

стратегії адаптаційної стабілізації (або виживання).  

Стратегія розвитку й експансії орієнтована на досягнення наступної основної мети: збільшення 

обороту, збільшення частки ринку, розширення підприємства, досягнення позитивної динаміки. Реалізація цієї 

стратегії пов'язана з поглинанням конкуруючих компаній, з експансією, залученням нової клієнтури і з 

розробкою нових продуктів. Особлива увага при цьому приділяється зміцненню капітальної бази, для чого 

окремо розробляється стратегія формування капіталу [3].  

Основою стратегічного менеджменту є стратегічне планування, під яким розуміється процес 

формування, оцінювання і прийняття стратегій розвитку бізнесу. До питань стратегічного планування належить 

також контроль реалізації планів і їхнє коригування. Стратегічні плани базуються на прогнозуванні 

майбутнього стану підприємства і зовнішнього середовища.  

Стратегічне планування здійснюється на трьох рівнях – головної компанії, структурних підрозділів та 

функціональних відділів. 

Стратегічне планування на корпоративному рівні обов’язково охоплює питання щодо придбання 

нового бізнесу, розширення або скорочення існуючого, створення або закриття структурних підрозділів, 

створення спільних підприємств з іншими компаніями в нових країнах або галузях.  

Стратегії функціонального рівня стосуються найважливіших функцій: маркетингу, фінансів, кадрів, 

постачання, виробництва, і під час розробки передбачають врахування стратегій вищого рівня.  

Відправним моментом у стратегічному плануванні є вибір базової стратегії. Вихідними даними для 

вибору базової стратегії служать як макроекономічні чинники, так і внутрішні можливості підприємства що 

визначаються циклом його розвитку, а основне завдання, що вирішується при цьому, полягає у забезпеченні 

узгодженості між цілями і ресурсами [1]. 

Ринкових стратегій може бути декілька, відповідно до видів виготовленої продукції.  

Зміст базових стратегій залежить від умов освоювання ринків, номенклатури виробництва, 

конкурентоспроможності продукції, фінансових, технологічних, збутових, кадрових можливостей 

підприємства, а також інших чинників.  

Традиційно виділяють наступні види базових стратегії: стратегія обмеженого зростання, розвитку або 

нового зростання, скорочення або виживання та комбінована стратегія.  

При впровадженні стратегії обмеженого зростання цілі розвитку підприємства встановлюються «від 

досягнутого» і коригуються з урахуванням зміни умов функціонування (темпів інфляції, рівня насиченості 

ринку, платоспроможного попиту тощо). 

Стратегія зростання (розвитку) обирається базовою корпоративною стратегією в тому разі, коли 

підприємство чи його стратегічна одиниця бізнесу (далі – СОБ) намагаються використати можливості 

зовнішнього середовища і власні сильні сторони для збільшення підприємства, тобто нарощування обсягів 

продаж, переважно шляхом проникнення на нові ринки і їх захоплення та підвищення показників ефективності 

виробництва [5]. 

Така стратегія найбільш ефективна в галузях, що динамічно розвиваються із швидкозмінною 

технологією, коли продукція підприємства чи СОБ знаходиться на стадіях виходу на ринок або розвитку у 

життєвому циклі товару. 

Способи здійснення стратегії зростання: 

– поглинання конкуруючих (і не тільки) фірм через придбання контрольного пакету акцій; 

– злиття – об'єднання на приблизно рівних засадах в одне підприємство; 

– створення спільного підприємства – об'єднання частини капіталів підприємств з метою реалізації 

спільного взаємовигідного проекту. 

Стратегія стабілізації (обмеженого зростання) застосовується великими підприємствами, які уже 

домінують на даному ринку, тобто в умовах стабільності обсягів продаж і отримуваних прибутків і проводиться 

з метою підтримки існуючого стану впродовж якомога довшого періоду [3]. 

Дану стратегію в якості базової корпоративної застосовують підприємства, що знаходяться в галузях зі 

стабільною технологією, випускають товари, що перебувають на стадії зрілості життєвого циклу товару (далі – 

ЖЦТ), а власники та менеджери в цілому задоволені станом свого підприємства. Обмежене зростання 

викликається лише інфляцією. 

Стратегія виживання (скорочення) використовується в умовах економічної кризи, нестабільності, 

високої інфляції або коли товари перебувають в стадії насичення і спаду ЖЦТ і полягає в спробах 

пристосуватися до важких ринкових умов господарювання та існуючої ситуації. 

До цієї стратегії вдаються, отже, коли фінансово-економічні показники діяльності підприємства 

набирають стійкої тенденції до погіршення, коли саме існування підприємства перебуває під загрозою з різних 

причин. 

Способами реалізації стратегії виживання (скорочення) є застосування наступних стратегій нижчого 

порядку: 
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– стратеги розвороту – коли підприємство працює неефективно, але ще не досягло критичної точки, ще 

не все втрачено. Полягає така стратегія у відмові від виробництва нерентабельних товарів, скороченні 

надлишкової робочої сили, відмові від неефективних каналів розподілу ресурсів (інвестицій) тощо; 

– стратегія відокремлення – коли від найменш ефективної частини бізнесу відмовляються – продають; 

– стратегія ліквідації – коли підприємство досягло критичної точки (банкрутства), вони ліквідуються, а 

активи продаються [4]. 

В процесі формування корпоративної стратегії, в рамках її трьох базових типів, викристалізовуються 

різні варіанти стратегічного розвитку підприємства. Ці варіанти називають стратегічними альтернативами, з 

яких і вибирається майбутня стратегія. 

Стратегічні альтернативи – це можливі варіанти розвитку підприємства в рамках кожної із трьох 

базових корпоративних стратегій: зростання, стабілізації, скорочення. 

Так, стратегія зростання включає в себе такі стратегічні альтернативи, як інтенсифікація, 

диверсифікація, інтеграція, техніко-технологічний розвиток. В свою чергу стратегічними альтернативами 

стратегії стабілізації є економія витрат, збирання «врожаю», постійна адаптація до зовнішнього середовища, 

збереження науково-технічного і кадрового потенціалу.  

Для стратегії виживання та стабілізації немає альтернативи жорсткій економії ресурсів і скороченню 

витрат, що погребує поліпшення структури продукту (послуг), підвищення ефективності маркетингової 

діяльності, збільшення обсягів реалізації та забезпечення відносної економії постійних витрат, а відтак і 

сукупних витрат підприємства. 

Без добре розробленої стратегії, ретельно прорахованих ходів її розробки підприємство не в змозі 

досконало вести свою роботу та отримувати бажані результати.  

Кожне підприємство, яке веде конкурентну боротьбу на ринку, користується певною стратегією. Кожна 

стратегія реалізується на різних підприємствах з певними особливостями. Тому успішна стратегія не може бути 

єдиною для всіх підприємств, а вибір стратегії повинен бути обґрунтованим та максимально відповідати 

специфіці підприємства. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 

 

М.Є. Бондарчук, ст. викладач 

Одеський національний політехнічний університет 

(Одеса, Україна) 

 

Внутрішній ринок харчових продуктів необхідно розглядати як один з основних елементів 

національної економіки оскільки тенденції його розвитку відображають стан справ у сфері продуктової безпеки 

та соціального розвитку країни. У сучасних розвинених країнах забезпечення умов для повноцінного 

харчування населення зведено в ранг державної політики. Соціально-відповідальні уряди усвідомлюють, що 

правильне харчування забезпечує умови для повноцінного розвитку людини, сприяє профілактиці захворювань, 

підвищенню працездатності і продовженню життя, тоді як незбалансоване, навпаки, призводить до виникнення 

багатьох проблем зі здоров’ям, що створює додаткове коло соціальних проблем. 

Визначення сучасних тенденцій розвитку внутрішнього ринку харчових продуктів надає 

інформаційний грунт для формування загальної картини соціального розвитку суспільства з метою діагностики 

вихідних причин загальновизнаних фундаментальних проблем погіршення загального стану здоров’я, 

скорочення тривалості життя та демографічної кризи. 

Проблемам визначення факторів під впливом яких формуються тенденції розвитку основних сегментів 

ринку харчових продуктів присвячено роботи Бавико О.Є. [1; 2], Головко М.П. [3], Зацної Л. [4], Міхнєвої О.Г. 

[5], Теслюка Т.Ю [6] та інших вчених. Узагальнюючи доробок сучасних науковців необхідно зазначити, що в 

якості основного детермінуючого фактору розглядається макроекономічна динаміка або загальний стан 

національної економіки.  

Метою представленого дослідження є визначення основних тенденцій розвитку внутрішнього ринку 

харчових продуктів у поточному десятиріччі та факторів, що впливають на їх формування. Відповідна 

інформація має стратегічне значення для прийняття управлінських рішень у сфері державної політики 

продовольчої безпеки, а також може слугувати підґрунтям для визначення напрямів підприємницької 

активності. 

Взявши за основу тезу про детермінованість ринкових тенденцій характером макроекономічного 

розвитку, необхідно звернутись до їх характеристики. Узагальнюючим показником розвитку національної 

економіки є ВВП. Аналіз динамічних рядів обсягу ВВП у поточних та постійних цінах 2010 р. показує, що 

обсяг ВВП у 2018 р. склав 96,5% до показника 2010 р. або 3,6 трлн грн. Позитивна динаміка у поточних цінах 

нівелюється девальвацією національної грошової одиниці. Сумарний індекс інфляції у 2011-2018 рр. склав 

109%. Вартість національної валюти по відношенню до долара США зменшилась більше ніж у три рази.  

Одним з основних чинників формування ринкових тенденцій є платоспроможний попит, що залежить 

від загальної економічної ситуації в країні. За інформацією Державної служби статистики у 2018 р. 

домогосподарства витрачали на продукти харчування 47,7% сукупних витрат, що на 3,9% менше ніж у 2010 р. 

Загальний рівень сукупних витрат домогосподарств 2018 р. у перерахунку на доларовий еквівалент склав 

приблизно 297 доларів США, що приблизно на 33% менше ніж у 2010 р. [7]. Необхідно зазначити, що серед 

всього переліку споживчих витрат домогосподарств в аналізований період зросла лише частка витрат на житло 

та комунальні послуги.  

Аналізуючи та прогнозуючи ринкову динаміку необхідно враховувати не тільки суто економічні 

фактори, а й характер регулюючого впливу держави. Управлінські заходи можуть мати як стимулюючий так і 

обмежуючий вплив на виробництво та попит, що залежить від інтересів суспільного розвитку та національної 

економіки [8; 9]. За умов кланово-олігархічної економіки, що склалася в Україні економічна політика є 

результатом домовленостей між монополістами та управлінськими інституціями. В межах таких домовленостей 

наприклад, виділяються державні дотації на розвиток великого птахівництва, компенсуються видатки великих 

господарств по відсотках за кредитами, повертаються суми ПДВ по зовнішньоекономічним операціям великих 

сільськогосподарських холдингів. Необхідно зазначити, що уряд намагається підтримувати малих та середніх 

сільгоспвиробників. А саме, в межах програм державної підтримки сільського господарства: 

 надаються дотації на утримання корів (1500 грн на голову); 

 відшкодовується 50% вартості племінних ресурсів; 

 відшкодовується до 25% вартості профінансованих за рахунок банківських кредитів для здійснення 

будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці, доїльних 

залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції; 

 відшкодовується до 40% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва; 

 компенсується 80% вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій 

базове, сертифіковане, але не більше 30 тис. гривень на одне фермерське господарство або 

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив; 

 компенсується до 80% здійснених витрат з придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, 

винограду та хмелю. 
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Активна фінансова підтримка держави забезпечує відносну стабільність у виробництві 

сільськогосподарської продукції. Відповідна ситуація є запорукою продовольчої безпеки держави та 

стабільності внутрішнього ринку харчових продуктів. За інформацією Державної служби статистики України 

виробництво основних видів продовольства у період 2010-2018 рр. мало наступну динаміку [10]: пшениця у 

2018 р. – 250709,1 тис ц, що складає 143% до обсягу 2010 р.; картопля у 2018 р. – 224788,3 тис ц, що складає 

122,3% до обсягу 2010 р.; овочі у 2018 р. – 86977,6 тис ц, що складає 116% до обсягу 2010 р.; соняшник у 2018 

р. – 138827,1 тис ц, що складає 199,4% до обсягу 2010 р. гречка у 2018 р. – 1442,9 тис ц, що складає 96,1% від 

обсягу 2010 р.; рис у 2018 р. – 581,4 тис ц, що складає 36,8% від обсягу 2010 р.; цукрові буряки у 2018 р. – 

94908,6 тис ц, що складає 81,3% від обсягу 2010 р; молоко у 2018 р. – 10064,0 тис т, що складає 89,5% від 

обсягу 2010 р.; яйця у 2018 р. – 16138,5 млн шт, що складає 94,6% від обсягу 2010 р.; м’ясо 

сільськогосподарських тварин у 2018 р. – 3318,1 тис т, що складає 113,4% до обсягу 2010 р. 

Аналіз динаміки обсягів виробництва основних видів продовольства в Україні надає підстави 

стверджувати наявність тенденції до орієнтованого на експорт виробництва у рослинництві. Відповідна 

тенденція знайшла своє відображення у збільшення обсягів виробництва пшениці та соняшника – основних 

експортних позицій сільського господарства України в останньому десятиріччі. Зменшення виробництва гречки 

пов’язується з виходом на український ринок китайських виробників. Зменшення виробництва рису 

обумовлене втратою АР Крим. Зменшення виробництва молока та збільшення виробництва м’яса пояснюються 

відповідними тенденціями рівня рентабельності. 

Сформулювавши загальну картину макроекономічної динаміки та обсягів виробництва основних видів 

продовольства можна переходити до безпосереднього аналізу внутрішнього ринку харчових продуктів та 

визначення його тенденцій. Загальний обсяг ринку харчових продуктів у порівняних цінах за період 2010-2018 

рр. зріс на 25,1% та становив 138610, 5 млн грн. Обсяг всіх сегментів продовольчого ринку окрім цукру 

збільшився. До переліку харчових продуктів споживання яких характеризується найбільшим за період 2010-

2018 рр. зростанням відносяться: свіжі овочі – 84,6%, хлібобулочні вироби – 70,6%, макаронні вироби – 69,1%, 

консерви рибні – 68,9%, молоко та молочні продукти – 57%. Помірними є темп зростання споживання: м’яса – 

23,8%, риби та морепродуктів – 23,5%, олії рослинної – 16,1%, ковбасних виробів – 12,6% [11]. 

Узагальнюючи інформацію щодо динаміки зміни обсягів внутрішнього ринку харчових продуктів, 

можна визначити наступні тенденції його розвитку: на фоні стабілізації соціально-економічної ситуації у 2017-

2018 рр. відбувається зростання обсягів ринку у порівняних до 2010 р. цінах; найбільшими є темпи зростання 

сегментів, що характеризуються невисоким рівнем ціни за одиницю продукції, це свідчить про трансформацію 

структури споживання, що пов’язана зі зниженням купівельної спроможності населення; збільшення обсягів 

реалізації у сегменті молоко та молочні продукти на тлі зменшення виробництва молока опосередковано вказує 

на активне використання хімічних та органічних замінників у процесі виробництва відповідних продуктів; 

збільшення споживання макаронних виробів відбувається по сортах, що виготовляються з пшениці низької 

поживної якості; збільшення реалізації рибних консервів також вказує на обмежену купівельну спроможність 

та переорієнтацію виробників на більш дешеві продукти харчування. 
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Споживання населенням харчових продуктів високої біологічної цінності та в достатній кількості 

сприяє підтримці рівня його фізичної та розумової активності, тобто раціон харчування людини тісно 

пов’язаний з її здоров’ям. Збалансованим є раціон, що містить продукти з усіх груп у відповідних пропорціях. 

Незбалансованість раціону в різних харчових нутрієнтах є основною проблемою в харчуванні сучасної людини.  

Набір базових продуктів харчування визначається діючими нормативними актами України та 

складається з наступних продуктів: м’яса та м’ясопродуктів; молока і молочних продуктів; яєць; риби і 

рибопродуктів; хлібу та хлібних продуктів; картоплі; овочів та баштанних продовольчих культур; плодів, ягід 

та винограду без переробки на вино; цукру; олії.  

Дослідження структури споживання населенням України продуктів харчування характеризує 

продовольчу безпеку, розвиток продовольчого ринку та є вкрай необхідним та актуальним для соціально-

економічного оцінювання розвитку економіки країни. 

 Огляд різних аспектів структури споживання продуктів харчування представлено у низці робіт 

наступних науковців: Бондарчук М.Є [1, 2], Бавико О.Є. [3-5], Дідух С.М. [6], Піскунової О.В. [7], Петренко 

О.Д., Савченко Т.В., Самотоєнко О.В., Сегеди С.А. [8] тощо. 

Метою даної роботи є визначення особливостей вітчизняного раціону харчування та порівняння його з 

раціональними нормами споживання продовольства. 

Протягом 2010-2018 рр. середньодушове споживання харчових продуктів зросло лише серед чотирьох з 

десяти продовольчих груп, а саме: м’ясо та м’ясні продукти - на 1,5% (0,8 кг), картоплі - на 8,2% (10,5 кг), 

овочів та баштанних продовольчих культур - на 14,% (20,4 кг), плодів, ягід та винограду - 20,4 % (9,8 кг) (табл. 

1) [1]. 

 

Таблиця 1 - Споживання основних продуктів харчування населенням України (на одну особу за рік; кг) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 р. 

у % до 

2010 р. 

Раціональні 

норми 

споживання, 

рекомен-

довані 

Українським 

НДІГХ МОЗ 

М’ясо та 

м’ясні 

продукти 

52,0 51,2 54,4 56,1 54,1 50,9 51,4 51,7 52,8 101,5 83 

Молоко та 

молочні 

продукти 

206,4 204,9 214,9 220,9 222,8 209,9 209,5 200 197,7 95, 8 380 

Яйця (шт.) 290 310 307 309 310 280 267 273 275 94,8 290 

Хлібні 

продукти 
111,3 110,4 109,4 108,4 108,5 103,2 101,0 100,8 99,5 89,4 101 

Картопля 128,9 139,3 140,2 135,4 141,0 137,5 139,8 143,4 139,4 108,2 124 

Овочі та 

баштанні 

продовольчі 

культури 

143,5 162,8 163,4 163,3 163,2 160,8 163,7 159,7 163,9 114,2 161 

Плоди, ягоди 

та виноград 

(без переро-

бки на вино) 

48,0 52,6 53,3 56,3 52,3 50,9 49,7 52,8 57,8 120,4 90 

Риба та 

рибні 

продукти 

14,5 13,4 13,6 14,6 11,1 8,6 9,6 10,8 11,8 81,4 20 

Цукор 37,1 38,5 37,6 37,1 36,3 35,7 33,3 30,4 29,8 80,3 38 

Олія 14,8 13,7 13,0 13,3 13,1 12,3 11,7 11,7 13 87,8 13 

 

Українським Науково-дослідним інститутом гігієни та Міністерством охорони здоров’я рекомендовані 

раціональні норми споживання базових продуктів харчування, що відповідають сучасним вимогам 

раціонального харчування та є необхідними для забезпечення повноцінного активного і здорового життя.  
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Аналізуючи індикатор достатності споживання продуктів харчування 2010-2018 рр., можна зробити 

висновок, що найбільш економічно доступними продовольчими групами для споживачів України є яйця (1 - 

0,95), хлібні продукти (1,1 - 0,99), картопля (1,04 - 1,12), овочі та баштанні продовольчі культури (0,89 - 1,02), 

олія (1,14 - 1), цукор (0,98-0,78), що знаходяться в межах або вище раціональних норм споживання. Низькими є 

показники покриття раціональної норми м’яса та м’ясних продуктів (0,63 - 0,64), плодів, ягід та винограду 

(0,53-0,64), риби та рибних продуктів (0,73 - 0,59). Найнижчим є споживання молока та молочних продуктів, що 

забезпечувало лише 54-52% від раціональної норми. Наведені дані є свідченням незбалансованого харчування 

населення України, яке намагається забезпечити власні енергетичні потреби економічно доступнішими 

продуктами, що негативно впливає на енергетичну та біологічну цінність раціону людини. 

За інформацією Державної служби статистики України середньодобова калорійність раціону українців 

у 2010 р. сягала 2933 ккал [9]. У 2018 р. цей показник становив 2706 ккал, що перевищує гранично допустимий 

рівень для цього індикатора (2500 ккал) лише на 8%. У порівнянні з країнами Європейського Союзу 

калорійність раціону харчування в Україні на 21% нижче, що в середньому становить 3432 ккал на добу. 

Основна частка калорійності раціону українців (71%) забезпечується за рахунок споживання харчових 

продуктів рослинного походження, решта припадає на продукцію тваринництва [10]. 

Задоволення потреб населення продуктами харчування забезпечується переважно за рахунок продукції 

вітчизняного виробництва. Граничним є 30%-ий критерій індикатору імпортозалежності. У 2018 р. найвищий 

рівень імпортозалежності відзначається у наступних продовольчих групах:  

– плоди, ягоди та виноград - 35,9 % 

– олія (крім соняшникової) - 42,9 % 

– риба та рибні продукти - 79,3 [10].  

Найвищий рівень імпортозалежності продовольчої групи риба та рибні продукти обумовлено 90% 

імпортних поставок риби та недостатнім розвитком вітчизняного рибництва, підвищенням купівельної 

спроможності населення внаслідок зростання реальних наявних доходів. Значну частку рівня 

імпортозалежності олії обумовлено ввезенням тропічних олій (пальмової ). На її частку припадає 95% обсягу 

імпорту [1]. У плодово-ягідній групі перевищення граничного рівня імпортозалежності обумовлено імпортом 

екзотичних плодів, на які утримується активний попит з боку вітчизняних споживачів. 

Узагальнюючи інформацію щодо структури споживання продуктів харчування в Україні можна дійти 

наступних висновків. Зростання середньодушового споживання продуктів харчування спостерігається за 

п'ятьма продовольчими групами - м’ясо та м’ясні продукти, риба та рибні продукти, яйця, овочі та баштанні 

продовольчі культури, плоди, ягоди та виноград. Однак зберігаються низькі показники покриття раціональної 

норми за важливими продовольчими групами - риба та рибні продукти, плоди, ягоди та виноград, м'ясо та 

м'ясні продукти. Рівень споживання продуктів харчування населенням України не відповідає встановленим 

раціональним нормам, що зумовлено переважно соціально-економічними факторами, одним з яких є 

економічна недоступність продуктів харчування.  
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В Україні впродовж 2015-2019 рр. відбувається реформа місцевого самоврядування, що спрямована на 

створення спроможних територіальних громад. Нові об’єднання виходять на прямі міжбюджетні відносини з 

Державним бюджетом та отримують нові повноваження. Об’єднані територіальні громади (ОТГ) отримують 

повноваження, пов’язані із плануванням розвитку громади та формуванням бюджету; стимулюванням 

економічного розвитку та залученням інвестицій; управлінням земельними ресурсами; розвитком місцевої 

інфраструктури; наданням житлово-комунальних послуг; організацією пасажирських перевезень на території 

громади; громадської безпеки та пожежної охорони; наданням соціальних та адміністративних послуг; 

первинної медичної допомоги; освіти та культури. Сьогодні стає дедалі більш очевидним, що у прикладному 

плані важливе значення мають проблеми синергетичної взаємодії виробничих підприємств і територій їх 

базування та обґрунтування пріоритетних сфер сталого розвитку. Сталий розвиток стає все більш важливим 

стратегічним пріоритетом для більшості підприємств. Підприємства почали усвідомлювати необхідність 

балансувати свої економічні показники з соціальною відповідальністю і охороною навколишнього середовища 

для підтримки стійких позицій на високо конкурентних регіональних і глобальних ринках. 

 В останні роки концепції корпоративної сталості, корпоративної соціальної відповідальності, 

екологічного менеджменту отримали все більшу увагу, як з боку вчених, так і практиків [1, 2, 3, 4]. В рамках 

нових цілей ООН в сфері сталого розвитку підкреслюється необхідність активізації сталого розвитку 

промисловості (мета 8), забезпечення переходу до раціональних моделей виробництва (мета 12) з 

рекомендацією компаніям, особливо великим і транснаціональним, застосовувати стійкі методи виробництва і 

відображати інформацію про раціональне використання ресурсів в своїх звітах [5]. 

Аналізуючи літературу, присвячену сталості в бізнес-контексті, можна виявити, щонайменше, чотири 

підходи. Прихильники одного з них прирівнюють сталість до сталого розвитку [6,7,8]. І, отже, обов'язково 

беруть до уваги соціально-економічні міркування. В рамках іншого підходу корпоративна сталість трактується 

як синонім поняття корпоративної соціальної відповідальності [9, 10, 11]. Згідно з третім підходом поняття 

сталості слід безпосередньо пов'язати з довгостроковою конкурентоспроможністю бізнесу [12, 13, 14]. Автори, 

що розділяють цю точку зору, відносять стійку конкурентну перевагу до аналізованого нами поняття. 

Прихильники четвертого підходу, поняття сталості відносять виключно до більш високого рівня, по 

відношенню до мікрорівня, стверджувая, що окремі організації не можуть бути сталими. В цілому в рамках 

даного напрямку корпоративна організація є вкладеною, і вона вносить свій вклад в досягнення сталого 

розвитку більших систем [15]. Таке різноманіття підходів може викликати проблеми та питання, що вимагає 

проведення подальших досліджень. 

Метою роботи є розробка концептуальних основ стратегічного управління сталим розвитком 

виробничого підприємства в розумінні програмних документів ООН, а також з урахуванням інтересів власників 

підприємства, потреб його функціонування і стратегічного плану розвитку об'єднаної територіальної громади. 

Поняття сталий розвиток традиційно визначається як розвиток, який «відповідає потребам нинішніх 

поколінь, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [16]. Тим 

самим воно пов'язується з процесом досягнення мети сталости, в рамках якого економічне зростання, соціальна 

відповідальність та охорона навколишнього середовища складають так звану концепцію потрійного критерію 

(«потрійну нижню лінію» або в англійській версії "triple bottom line") [17] і розглядаються як однорівневі, 

взаємно доповнюючи один одного. Ключовою ідеєю сталого розвитку є пошук такого співвідношення між 

природокористуванням і соціально-економічним розвитком, яке б забезпечило ефективне використання 

природних ресурсів, підтримувало б екологічну безпеку суспільства та гарантувало б необхідну якість життя і 

добробуту населення. 

Серед фахівців отримала визнання і трактування Лозано [18], який, розглядаючи компанію в контексті 

з її зацікавленими сторонами, визначив корпоративну сталість як корпоративну діяльність, яка спрямована на 

забезпечення рівноваги, включаючи економічні, екологічні та соціальні аспекти сьогоднішнього дня , а також їх 

взаємозв'язок у стратегічному періоді планування. 

Оскільки, основою сталого розвитку, як і соціальної відповідальності, є паритетність відносин у 

ланцюжку “людина – бізнес – природа”, то підґрунтям побудови концепції соціальної відповідальності 

підприємства в ХХІ ст. повинні стати принципи стратегії сталого розвитку підприємства, ключовими з яких є 

[19]: 

 принцип обережності – збереження сучасного стану навколишнього середовища супротивну 

безповоротним змінам; 

 принцип “передбачати і запобігати”, тобто, більш дешева та менш ризикована альтернатива ліквідації 

збитків навколишньому середовищу; 
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 принцип екологізації виробництва – перехід на екологічно безпечні технології з метою зниження 

рівня техногенного навантаження на довкілля; 

 принцип “забруднювач платить” – зобов’язує до відшкодування повної вартості екологічного збитку; 

 принцип підзвітності – обумовлює визначення компанією рівня впливу її діяльності на оточення та 

необхідності брати на себе відповідальність за такі дії. Обов’язкове проведення екологічної експертизи та 

аудиту на підприємстві; 

 принцип гуманності – спрямований на створення оптимальних умов для інтелектульного і 

соціального розвитку працівників, визнання природного права кожної особистості на свободу, індивідуальність, 

соціальну захищеність та розвиток здібностей. 

По суті, мова йде про перехід від нинішньої «економіки використання ресурсів» до економіки їх 

системного відтворення. Умовою переходу до сталого розвитку є організація взаємодії ресурсних підсистем. 

Природною ареною такої взаємодії є територія. Для цього, однак, вони повинні не просто реагувати на 

пропозиції підприємств, але самі вести їх за собою, виробляючи цілісні комплекси навколишнього середовища 

та окремі ділянки території, які спеціально облаштовані для діяльності комерційних підприємств. 

Концепція стратегічного управління виробничим підприємством для забезпечення сталого розвитку в 

умовах децентралізації може бути представлена наступним чином (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Концептуальна схема стратегування сталого розвитку виробничого підприємства в умовах 

децентралізації 
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бути формалізовані до рівня комплексу конкретних чисельно-вимірних показників або конкретного переліку 

заходів, які і будуть відображати пріоритети сталого розвитку для досліджуваного підприємства в розглянутих 

сферах і з урахуванням виділених галузевих особливостей. Як інструмент обліку пріоритетів сталого розвитку 

при плануванні та управлінні підприємством доцільно використовувати економіко-математичні моделі, що 

дозволить керівництву і власникам підприємств оцінювати наслідки прийнятих рішень на перспективи 

досягнення стратегічних пріоритетів сталого розвитку. Врахування особливостей галузі проявляється у 

формуванні комплексу показників стану виробничого підприємства та набору пріоритетів з позицій сталого 

розвитку. Оскільки комплекс показників і набір пріоритетів формуються з урахуванням галузевих 

особливостей, то і реалізація всієї концепції здійснюватиметься з урахуванням особливостей галузі. 

Таким чином, була розроблена концепція стратегування сталого розвитку підприємства в умовах 

децентралізації, яка базується на прийнятті управлінських рішень на основі комплексу цільових орієнтирів, 

сформульованих як компроміс між досягненням цілей власників підприємства, стандартних фінансово 

господарських показників та пріоритетів сталого розвитку підприємства, сформульованих з урахуванням 

галузевих особливостей і потреб сталого розвитку певної об'єднаної територіальної громади і суспільства в 

цілому. Концепція заснована на формалізації основних пріоритетів сталого розвитку виробничих підприємств в 

поєднанні з оцінкою впливу планових рішень на динаміку виділених пріоритетів, що спрямована на прийняття 

збалансованих управлінських рішень з урахуванням інтересів власників підприємств, пріоритетів 

довгострокового розвитку ресурсного забезпечення, виробництва та збуту, а також потреб населення території і 

захисту навколишнього середовища. 
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Торгівля входить до числа найбільших за часткою у ВВП України видів економічної діяльності. 

Економічна ефективність торговельних підприємств є не тільки запорукою стабільних фінансових надходжень 

до бюджету, але й фактором соціально-економічного добробуту. Плинність соціально-економічних процесів та 

прискорений розвиток технологій вимагають постійної уваги науковців та практиків до проблеми формування 

ефективної асортиментної політики.  

Проблеми управління формуванням асортименту торговельних підприємств постійно викликають 

увагу великої кількості дослідників: Бавико О.Є. [1-3], Л.Д. Гармідер, І.О. Самай [4], Діденко Є.О., Савельєв 

Д.С. [5], Красовська Т.В. [6] та інші. Аналіз сучасних публікацій щодо загальних засад управління 

асортиментом торговельних підприємств надає підстави визнати в якості його основної змістової 

характеристики: «набір різних груп, видів і сортів товарів, об'єднаних за споживчою, торговою або виробничою 

ознакою, які реалізуються суб'єктом господарювання на об'єкті торгівлі» [4].  

У сучасних дослідженнях проблематики управління асортиментом сформувалось, на нашу думку, два 

підходи до визначення засад успішної діяльності торгового підприємства на ринку: 

– перший: запропонувати покупцеві вигідні умови придбання товарів; 

– другий: реагування на зміну попиту і пропозиції з максимально можливою швидкістю. 

Обидва підходи виходять з того, що правильний підбір асортименту – основний принцип роботи 

торгового підприємства, що сприяє його успішній діяльності.  

Метою представленого дослідження є встановлення особливостей економічного розвитку, що 

визначають умови та завдання управління асортиментом торговельних підприємств України. 

Необхідно визнати, що управління асортиментом, як самостійний процес виникло із зростанням 

економіки, збільшенням найменувань товарів, зростом купівельного попиту в межах вивчення ринку з метою 

визначення найбільш затребуваних товарів і проведенні економічного аналізу з точки зору того, що вигідно 

продавати торговельному підприємству [6]. 

На сьогоднішній день управлінню асортиментом товарів приділяють велику увагу всі торговельні 

підприємства, починаючи з магазину крокової доступності і закінчуючи великими роздрібними торговельними 

мережами. Основна мета торгового підприємства – отримання прибутку. Однією з умов її досягнення є 

максимізація асортименту, при формуванні якого враховується кон'юнктура ринку. 

Кон'юнктура ринку – це сукупність умов, при яких в даний момент протікає діяльність на ринку, що 

характеризується співвідношенням попиту та пропозиції на товари визначеного виду, ціни, обсягами продажів. 

Вивчення кон'юнктури ринку базується на річний аналітичній звітності про товарообіг. Це вивчення 

передбачає оцінку та прогнозування обсягів і структури реалізації товарів на внутрішньому ринку. Наступним 

елементом управління асортиментом є встановлення його структури та планування обсягів товарних груп в 

залежності від наявної інформації про реалізацію товарів. В межах цього етапу також використовується 

інформація щодо обсягів і структуру товарообігу, дані про кількість та асортиментні надходження товарів, 

нормативи товарних запасів по товарним групам, дані про обсяг і структуру товарних запасів у торговому 

підприємстві, відомості про виконання договірних зобов'язань постачальниками.  

У процесі управління асортиментом торговельних підприємств складаються та аналізуються наступні 

показники: 

1. Тенденції зміни товарообігу торговельного підприємства. 

2. Динаміка зміни структури товарообігу за товарними групами (на основі даних про обсяг і структуру 

товарообігу в торговому підприємстві розраховується частка кожної товарної групи в загальному товарообороті 

за попередній та поточний роки). 

3. Динаміка зміни цін по товарних групах. 

4. Тенденції щодо зміни ступеня забезпеченості товарообігу товарними запасами. 

5. Постачальники, які допустили найбільше відхилення від виконання договірних зобов'язань. 

Вважається, що огляд кон'юнктури ринку торговельного підприємства закінчується, з урахуванням 

результатів проведеного аналізу, формулюванням основних висновків і рекомендацій. За результатами 

відповідного аналізу приймається рішення щодо пред'явлення постачальникам штрафних санкцій за порушення 

договірних зобов'язань за обсягом і структурою з розрахунком їх величини, заходи щодо вдосконалення 

закупівельної діяльності. 

За своїм характером прогноз показників кон'юнктури ринку є короткостроковим прогнозом. Специфіка 

його полягає в тому, що точність короткострокових прогнозів підвищується порівняно із середньо- та 

довгостроковими за рахунок більш повної і достовірної інформації про ступінь впливу різноманітних чинників. 
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В теорії та практиці управління асортиментом торговельних підприємств використовуються наступні 

підходи: маркетинговий підхід – заснований на врахуванні співвідношення попиту і пропозиції, звичок і 

переваг споживача. За цього підходу з'ясовуються переваги споживачів, і на цій основі формується асортимент; 

логістичний підхід – засновується на процесах товаропостачання і матеріального забезпечення; нормативний 

підхід – передбачає виконання нормативів за номенклатурою асортименту; конкурентний підхід – передбачає 

врахування впливу конкурентів на формування асортименту; фінансово-економічний підхід – передбачає 

прийняття рішень на основі аналізу витрат і товарних запасів; історичний підхід – виходить з необхідності 

аналізу життєвих циклів підприємства, товарів, брендів, сезонних факторів.  

Щоб управління асортиментом було ефективним необхідно поєднувати всі підходи, тобто управляти 

всіма процесами, що складають функціонування торговельного підприємства. Керувати асортиментом легко, за 

умов наявності необхідної інформації. Якщо ж її немає, то управлінці вимушені діяти в умовах невизначеності. 

Тому важливо знати всі фактори, що здійснюють вплив на асортимент, і процеси управління ним. 

Аналіз практики управління асортиментом торговельних підприємств надає підстави стверджувати, що 

основним фактором, який визначає його зміст, виступає платоспроможний попит. Загальні тенденції 

платоспроможного попиту відбиваються у динаміці сегментів внутрішнього ринку харчових продуктів. 

Відповідний показник у період 2010-2018 рр. мав зростаючу динаміку. Зростання загального обсягу ринку 

харчових продуктів у порівняних цінах за протягом вказаного періоду склало 25,1% , що становило у 2018 р. – 

138610,5 млн грн. Найбільшим було зростання обсягів наступних сегментів: свіжі овочі – 84,6%, хлібобулочні 

вироби – 70,6%, макаронні вироби – 69,1%, консерви рибні – 68,9%, молоко та молочні продукти – 57%. 

Помірними були темпи зростання споживання: м’яса – 23,8%, риби та морепродуктів – 23,5%, олії рослинної – 

16,1%, ковбасних виробів – 12,6% [8]. 

Для визначення особливостей управління асортиментом торговельних підприємств в Україні було 

проведено аналіз змісту сучасних досліджень ринкової динаміки [9-10] та визначено специфічні 

характеристики функціонування торговельних підприємств: в Україні зберігається тенденція до переважання у 

загальній структурі витрат домогосподарств видатків на придбання продуктів харчування їх частка складає 

приблизно 48%; загальна динаміка обсягів внутрішнього ринку харчових продуктів визначається 

макроекономічними тенденціями; на фоні збільшення загального обсягу внутрішнього ринку харчових 

продуктів відбувається трансформація товарної структури у напрямі переважання більш дешевих товарів з 

високим вмістом вуглеводів та рослинних жирів: хлібобулочні вироби, макаронні вироби з м’яких сортів 

пшениці, м’ясні та рибні консерви, молоковмісні продукти; на споживчому ринку зберігається диспропорція у 

структурі походження високотехнологічних товарів, більшість з яких виробляється закордонними 

виробниками; збільшується реалізація харчових продуктів засобами електронної комерції, відповідний сегмент 

має найвищі темпи зростання; збільшується попит на продукцію, що відповідає сучасним екологічним 

стандартам; поглиблюється тенденція до монополізації внутрішнього ринку великими спеціалізованими 

торговельними мережами. 
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Стратегія інноваційного розвитку в сучасних умовах - це державна інноваційна стратегія і науково – 

технічна політика (НТП) фірм і регіонів, орієнтована на сприяння розвитку передових технологій, науково – 

дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) проривного характеру. Державна інноваційна 

стратегія є ядром структурних змін, які відбуваються зараз і знайшла відображення в стратегії економічного та 

соціального розвитку України. 

Як стверджує іноземний досвід, авторами концепції національних інноваційних систем (НІС) є велика 

група західних економістів (К.Фрідмен, Б.Лундвалл, Р.Нельсон, Ф.Хайєк), які в 80 – 90 рр. ХХ сторіччя 

практично одночасно поклали початок сучасної теорії інноваційної діяльності і розробили загальні 

методологічні принципи, серед яких є: слідувати ідеям І.Шумпетера про конкуренцію на основі інновацій і 

наукових розробок в корпораціях як головних чинників економічної динаміки; визнання особливої ролі знання 

в економічному розвитку; розгляд інституційного контексту інноваційної діяльності як чинника, що прямо 

впливає на її зміст і структуру.  

Втілення цих принципів органічно пов’язане із сучасною новітньою тенденцією розвитку людства – 

стрімкою глобалізацією та інтелектуалізацією виробництва, ринку й економічної діяльності, які викликані 

небаченими темпами і масштабами інновацій. Дослідженнями цих проблем займаються як різні зарубіжні 

школи і течії, так і вітчизняні науковці. 

Причинами несприятливого інвестиційного клімату в Україні, яка посідає 15 місце (з 25) серед країн з 

перехідною економікою за ступенем привабливості, є: відсутня своя система оцінки інвестиційного клімату як 

країни, так і її окремих регіонів; наявність колізії законів; відсутність законодавчого врегулювання прав 

акціонерів; не вирішене питання позбавлення іноземних інвесторів пільг, які визначені законодавством України 

про вільні економічні зони, передбачені Законом України «Про Державний бюджет України» [1]; не 

впроваджені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту; не реформована податкова система, 

відсутність чіткого правового поля для підприємницької діяльності; не розроблені та не впроваджені гарантії 

прав власності; слабо ведеться боротьба з корупцією; не розроблена та не впроваджена концепція сприяння 

іноземним інвесторам тощо [2]. 

На основі закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [3] передбачені 

стратегічні пріоритетні і середньострокові пріоритетні напрямки інноваційної діяльності. Стратегічні напрямки 

розраховані на тривалу перспективу – не менше 10 років, середньострокові – на 3 – 5 років і формуються в 

рамках стратегічних. Згідно закону визначаються наступні стратегічні пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності України а саме: модернізація електростанцій, нові і поновлювані джерела енергії, нові 

ресурсозберігаючі технології, машинобудування і приладобудування. Розвиток високоякісної металургії, 

вдосконалення хімічних технологій та матеріалів, розвиток сільського господарства і переробної 

промисловості, транспортні системи, будівництво і реконструкції, охорона і оздоровлення людини і 

навколишнього середовища. Стратегічні пріоритети інноваційної діяльності передбачається реалізовувати через 

систему загальнодержавних (національних) програм економічного, соціального, національного, культурного 

розвитку й охорони навколишнього середовища. На конкурсній основі через систему державних програм і 

державних замовлень відбувається реалізація середньострокових інноваційних пріоритетів. Особливості 

здійснення інноваційної діяльності на окремих територіях та в економічних зонах ураховані в актах 

законодавства.  

Одним із пріоритетів економічної політики України є перехід до інвестиційного вектора розвитку 

(сталого розвитку «Україна – 2020») [4], а державна інвестиційна політика вважається одним із найважливіших 

чинників виведення економіки країни із кризи і забезпечення їй динамічного зростання.  

Задля впровадження в Україні європейських стандартів вихід України на провідні позиції у світі 

здійснюватиметься за такими векторами: 

1) вектор розвитку - це забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як 

наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими 

інноваціями. Для цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке 

зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення 

господарської діяльності та прозору податкову систему; 

2) вектор безпеки - це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності 

інвестицій і приватної власності. Україна має стати державою, що здатна захистити свої кордони та забезпечити 

мир не тільки на своїй території, а й у європейському регіоні. Визначальною основою безпеки має також стати 

забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та 
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забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Особливу увагу потрібно приділити 

безпеці життя та здоров'я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих 

верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та 

промислових товарів; 

3) вектор відповідальності - це забезпечення гарантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи 

охорони здоров'я та інших послуг в державному та приватному секторах. Територіальні громади самостійно 

вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї 

країни; 

4) вектор гордості - це забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за власну 

державу, її історію, культуру, науку, спорт. Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу, 

створити належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а також залучення найкращих світових 

спеціалістів різних галузей [5]. 

Проведені дослідження науково – технічної сфери України вказують на існування в національній 

інноваційній системі основного протиріччя, яке вже сьогодні руйнує більшість спроб реалізації інноваційного 

вектора розвитку і яке, зрештою, прийняте всіма постсоціалістичними країнами. Це – величезна невідповідність 

між накопиченим кадровим науково – технічним потенціалом і загальною продуктивністю національної 

економічної системи – її надзвичайно низьку економічну ефективність.  

Усунення цих недоліків активізує наявний інноваційний потенціал для реалізації цього необхідно 

вжити наступних заходів: під великі іноземні кредити, що спрямовуються в інвестиційні проекти, передбачені 

державними програмами, надавати податкові пільги; на регіональному рівні треба широко впроваджувати 

програми підтримки інноваційної діяльності, у тому числі шляхом регулювання податкових ставок місцевих 

податків і зборів; із податку на прибуток надавати інвесторам знижки податкових ставок при зростанні 

експортної складової виготовленої продукції та кількості створених робочих місць тощо; доцільно повернутися 

до практики створення відомчих регіональних інноваційних фондів. Необхідно ініціювати створення науково – 

дослідних центрів зі змішаним (приватно – державним фінансуванням) [6]. 

В Україні на наукові дослідження виділяється вкрай мало коштів, а на розроблення та інновації – ще 

менше. Виходячи з середніх пропорцій, що складаються протягом певного часу у країнах, де цей процес 

організовано більш менш раціонально, можна відмітити наступне: якщо на фундаментальні наукові 

дослідження виділяється певна сума, то на науково – технічні розроблення, спрямовані на використання 

отриманого наукового знання, потрібно передбачити в 2 – 2,5 рази, а на виробничі інновації – в 10 разів більші 

кошти. Зате в кінцевому результаті реалізація інноваційної про- дукції може дати прибуток, який, принаймні, 

вдесятеро перевищить суму витрат на науку, розроблення та інновації, разом взяті . Така висока віддача від 

реалізації інноваційної продукції обумовлює вкладати більше державних коштів в освіту, в наукові 

дослідження та надавати пільги інноваційним компаніям, в тому числі транснаціональним. 

Незважаючи на значні прогалини в законодавстві про інноваційну діяльність, державне її регулювання 

є суперечливим і малоефективним, про що свідчить відсутність концепції національних інтересів, без якої 

неможливо створити комплексну законодавчу базу регулювання, забезпечену відповідними виконавчими 

структурами і жорстким механізмом контролю. Виконання радикальних заходів з підвищення інноваційної 

діяльності може призвести до бажаних результатів та ефективної стратегії інноваційного розвитку країни. 
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Перша половина 2019 року в Україні була насичена політичними змінами, економічними і 

законодавчими. Не дивлячись на всю важливість подій, що відбуваються, їх наслідки ще не позначилися на 

діяльності проекту. Проте в другій половині 2019 року слід очікувати можливі поліпшення економічного і 

підприємницького клімату в країні. 

Обговорення проблем соціального характеру як в бізнесі та і в економіці у сучасній літературі охоплює 

широке коло аспектів. Питанню соціально-спрямованого характеру присвячені роботи багатьох зарубіжних 

вчених. Серед вітчизняних вчених це: Бутенко А. [1], Гусак Н., Доброва Н. [2], Саприкіної М., Сіренко Н. [3], 

Колот А., Шлафман Н. та ін. 

Одеська область є найкращім прикладом інтегрування соціальної складової для бізнесу, оскільки тут 

сконцентровані і різні верстви населення (які потребують допомоги, і які можуть її надати), і переселенці 

(внутрішньо переміщені особи з Донецьку, Луганську та Криму), і взагалі Одеська область є інтернаціональним 

містом де потрібно запроваджувати різні інклюзивні заходи.  

В якості результату протягом 2018-2019 років за допомогою кооперації державних та недержавних 

структур та реалізації заходів, які передбачені «Стратегією економічного і соціального розвитку Одеської 

області на період до 2020 року», були досягнуті різні соціальні показники та завдання, які повністю 

відповідають цілям сталого розвитку міста Одеси та Одеської області. Сталий розвиток це перш за все загальна 

концепція, яка відповідає за необхідність встановлення балансу між задовільненими соціальними потребами 

людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі та 

соціально захищеному суспільстві. 

Особливості Одеського регіону збігаються з цілями сталого розвитку країни в цілому, саме через 

високорозвинених галузей підприємництва, таких як туризм, сільське господарство і торгівля через інтернет. 

Також особливістю регіону можна вважати те, що більшість сезонних видів бізнесу відноситься до 

туристичних, т.к, вони стимулюють наплив туристів до міста і область – наприклад: торгівля кукурудзою, 

дитячі майданчики на пляжі, водні гіркі та різні ігри. 

Що стосується соціального підприємництва, то в Україні за законодавством такого поняття немає, 

будь-який бізнес має на увазі отримання прибутку. Підприємство може бути тільки соціально спрямованим, і 

при цьому ставиться до іншої сфери бізнесу (с/г, туризм, торгівля, виробництво/послуги тощо). Для інтеграції 

соціальної складової до бізнесу необхідно задіяти багато інструментів, як політичних, так і економічних. 

Долучити також можна и різні структури, які і так працюють у цьому напрямку – благодійні фонди, громадські 

організації та ін.   

Малий та середній бізнес відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку Одеського регіону, 

та є одним із головних факторів формування й розвитку конкурентоспроможності національної економіки, 

підтримки внутрішнього ринку. Зовнішні фактори, які сприяють інтеграції соціальної складової у 

підприємницьку діяльність це: обізнаність населення відносно поняття «Соціальність»; безкоштовні, або 

малозатратні тренінги семінари; спрощена система та податкові пільги; грантові програми та навчання; 

пільгове кредитування, зовнішні інвестори; колаборація з урядом, центрами зайнятості, благодійними фондами, 

державними та недержавними громадськими організаціями; мережева та міжнародна діяльність. 

Перевагою підприємництва є стале економічне зростання країни, створення конкурентоспроможного 

ринкового середовища, стимулювання інноваційного розвитку, зміцнення та взаємодія економіки регіонів. 

Враховуючи таку роль підприємництва, держава намагається здійснювати всебічну їх підтримку. 

Реалізація державної політики розвитку малого підприємництва відбувається шляхом впровадження Міських та 

районних програм підтримки малого підприємництва. Однак залишаються невирішенними такі проблеми, як: 

альтернативне інвестування, кредитування, брак кваліфікованого персоналу а також отримання достовірної та 

оперативної інформації, необхідної для раціональної організації бізнесу. 

Висновок, який характеризує результат вказує на, як економічну, так і на соціальну привабливість 

одеської області для інвестування, започаткування чи масштабування підприємницької діяльності, і як 

результат – інтеграцію соціальної складової та створення робочих місць.  
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Під дією активізації інформаційного та інноваційного спрямування соціуму швидко змінюється 

економічна ринкова структура, посилюється конкуренція економічних систем. На зміну новітнім технологіям 

дедалі частіше приходить людський капітал, який уособлює досвід, аналітичні здібності, професіоналізм, 

корпоративну культуру та етику взаємовідносин. Сукупність споріднених однією ідеєю інтелектуально здібних 

людей спроможна впровадити інноваційні технології, збільшити продуктивність праці та задовольнити швидко 

зростаючі потреби споживачів. Швидкий розвиток світового ринку рекрутингових послуг обумовлений 

зростаючим значенням людського капіталу. Компанії інвестують все більше коштів у пошук та володіння 

людськими ресурсами, їх кадрові служби приділяють увагу таким питанням управління людськими ресурсами, 

як підвищення загального рівня освіти співробітників, їх кваліфікації та корпоративної культури, управління 

мотивацією і професійною адаптацією персоналу. Важливу роль в підвищенні ефективності всього 

підприємства грає професійний відбір кандидатів та остаточний підбір фахівців, постійне підвищення 

професійної грамотності персоналу компанії, зокрема вивчення іноземних мов, опанування аналітичних 

інформаційно-комп’ютерних технологій. 

Кадровий менеджмент у будь-якій організації – це злагоджена та добре вибудована система, яка 

включає такі складові: створення корпоративної культури; розробка кадрової політики; найм персоналу; 

створення системи мотивації персоналу; оцінка та визначення кадрового резерву в компанії [1].  

Корпоративна соціальна відповідальність у сучасному розумінні є стовпом корпоративної стійкості. Це 

може розглядатися як корпоративна відповідь на сталий розвиток, представлений стратегіями та практиками, 

які вирішують ключові проблеми сталого розвитку світу [2]. 

Корпоративна культура є одним із ключових інструментів досягнення успіху бізнесу в умовах високої 

мобільності робочої сили, ринкової конкуренції, швидких темпів суспільного розвитку та зміни неформальних 

інститутів у головах людей – звичок, цінностей, ментальності. Корпоративна культура не лише може 

змінюватися, але й потребує змін адекватних змінам зовнішнього середовища, якщо компанія хоче досягти 

успіху чи утримувати лідируючі позиції в своїй галузі [3]. 

Найчастіше процес пошуку персоналу є одним з найбільш трудомістких завдань управління 

персоналом. З метою мінімізації витрат на професійний пошук, підбір та відбір кваліфікованих фахівців, 

кадрові служби підприємств користуються послугами рекрутингових агентств, які на договірних засадах 

допомагають компаніям у пошуку омріяних талантів та професіоналів, та з іншого боку – кандидатам на посаду 

полегшують пошук та допомагають втілити свої кар’єрні мрії. 

Дослідження ринку рекрутингових послуг засновано на фундаментальному припущенні про те, що 

соціально-значуща інформація, яка використовується рекрутинговими агентствами, є суспільним благом. З 

цього припущення випливає ряд важливих висновків: 

механізм традиційного, нерегульованого ринку не може забезпечити необхідний суспільству обсяг 

рекрутингових послуг; 

 в силу особливої суспільної значимості інформації, що стосується працевлаштування населення, вона 

повинна бути загальнодоступною і не може служити тільки цілям максимізації прибутку приватних 

підприємців.  

суб'єкти ринку, що використовують і виробляють соціально-значиму інформацію про претендентів і 

роботодавців, повинні враховувати в своїй роботі інтереси суспільства в цілому.  

Ця вимога часу реалізується в інших країнах в рамках некомерційного підприємництва. В Україні 

некомерційний сектор розвинений слабо, що гальмує збільшення обсягу послуг населенню соціально-значущих 

послуг. Тому в даний час узгодження приватних і суспільних цілей на рівні первинної ланки рекрутингової 

діяльності ускладнено інституційними факторами, вплив яких наразі належним чином не визначений, тому не 

може коригуватися в короткостроковому аспекті. 

Тому актуальним питанням на сьогодні є організація різних організаційно-правових форм, що 

забезпечують надання рекрутингових послуг. Предметом дослідження потрібно визначити закономірності 

формування механізмів узгодження комерційних і соціальних цілей учасників ринку рекрутингових послуг. 

З позицій економічної теорії, механізм координації діяльності суб'єктів ринку рекрутингових послуг в 

інформаційній економіці - це суспільний механізм, що погоджує приватні і громадські цілі діяльності суб'єктів 

ринку і обумовлений суспільно-змішаним характером рекрутингової послуги, Головна особливість якої полягає 

в її подвійності. З одного боку, вона володіє високою суспільною значущістю, а тому є змішано-суспільним 

благом. З іншого боку, за своїм змістом і ролі в сфері послуг вона є діловий послугою. Крім загальних для всіх 

ділових послуг особливостей, рекрутинг має свою специфіку. 
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Нами виділено такі його особливості: об'єктом послуги виступає індивідуум з його унікальними 

властивостями; значний вплив суб'єктивних факторів на процес надання послуги; короткостроковість і 

догосрочность наданої послуги; стратегічний характер наслідків послуги; особлива роль інформації в 

рекрутингової діяльності; складність в оцінці якості; відсутність єдиної політики ціноутворення. 

Сучасний стан ринку рекрутингових агентств характеризується посиленням процесів інтенсивного 

розвитку. Головним фактором розвитку є необхідність поліпшення якості персоналу на абсолютній більшості 

підприємств і організацій. Стихійність і хаотичність розвитку посередницьких послуг в сфері підбору 

персоналу та зайнятості вимагають системного підходу до координації господарських процесів в цій сфері 

послуг. 

Механізми координації діяльності суб'єктів ринку рекрутингових послуг - це організаційно-економічні 

інструменти регулювання взаємодій рекрутингових організацій з державними структурами в сфері зайнятості 

та підбору персоналу, органами державної влади та бізнес-структурами, спрямовані на оптимізацію розвитку 

ринку рекрутингових послуг, на підвищення конкурентоспроможності агентств з підбору персоналу, на 

скоординоване управління інформаційними потоками і на посилення соціальної ефективності рекрутингової 

сфери. 

Механізми координації діяльності суб'єктів ринку рекрутингових послуг повинні служити оптимізації 

розвитку даного ринку, виконуючи такі завдання 

1. Головним завданням формування механізмів координації діяльності суб'єктів ринку рекрутингових 

послуг є посилення між секторальних зв'язків на локальному, регіональному та державному рівнях. 

Механізми координації спрямовані на регульовані взаємодії рекрутингових агентств з державними 

структурами зайнятості, державними органами влади та органами місцевого самоврядування, організаціями 

роботодавців, організаціями працівників, спеціалізованими засобами масової інформації, Інтернет-сайтами, а 

також з власними конкурентами для досягнення більшої соціальної ефективності функціонування сфери 

рекрутингу. 

2. Координация взаємодії з державними структурами зайнятості призводить до збільшення 

можливостей підвищення ефективності соціальної політики за рахунок зменшення рівня безробіття, 

підвищення рівня зайнятості, а також зростання рівня доходів населення. Рекрутинг в широкому сенсі має 

значний позитивним зовнішнім ефектом, який сприяє збільшенню ступеня задоволення потреб роботодавців та 

шукачів. Роботодавець за допомогою підібраного спеціально для його компанії персоналу сягає тактичних і 

стратегічних цілей, мінімізуючи при цьому збитки і максимізуючи прибуток 

Відповідно підвищується рівень заробітної плати високопродуктивних працівників, збільшується їхня 

купівельна спроможність і зменшується соціальна напруга в суспільстві. 

3. Формування механізмів координації діяльності суб'єктів ринку рекрутингових послуг призведе до 

збільшення потреб компаній-роботодавців у професійних послугах по підбору кваліфікованого персоналу за 

рахунок більшого поширення інформації про існуючі посередниках. 

Постійне і різнобічну взаємодію рекрутингових агентств з компаніями-роботодавцями послужить 

фактором розвитку бізнес-зв'язків і бізнес-співтовариств. 

4. Розробка і реалізація механізмів координації діяльності суб'єктів ринку рекрутингових послуг 

призведе до посилення соціального ефекту рекрутингу. 

Крім перерахованих вище позитивних наслідків впровадження механізмів координації, необхідна 

розробка реалізації соціальних програм, спрямованих на виключення дискримінації за різними ознаками. 

Програму необхідно розробляти з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації праці. 

Посилення соціального ефекту можливо тільки при істотному розширенні некомерційного сектора в 

рекрутингової сфері. 

5. Однією з основних завдань, що вирішуються за допомогою впровадження механізмів координації 

діяльності суб'єктів ринку рекрутингових послуг є управління інформаційними потоками. 

Кожен суб'єкт ринку рекрутингових послуг володіє цінною інформацією, розпорядження якої 

призводить до отримання різнобічних вигод. 

Однак частина інформації, що стосується наявності вакансій на підприємствах, рівня заробітних плат, 

кількості рекрутингових агентств, напрямків їх діяльності, повинна систематично збиратися, оброблятися і 

вільно поширюватися серед учасників ринку праці 

6. Впровадження механізмів координації в рекрутингової сфері спонукає функціонують агентства з 

підбору персоналу до професійної взаємодії, до розширення спектра послуг, що надаються, до розробки 

стандартів якості, до розвитку інформаційних технологій і до посилення конкурентних переваг 

7. Координація повинна здійснюватися на рівні взаємодії суб'єктів ринку рекрутингових послуг з 

професійними навчальними закладами. 

Основні цілі досліджень взаємодії полягають в наданні інформації про тенденції розвитку трудової 

сфери для виявлення дефіцитних спеціальностей і професій, в цілеспрямованій роботі з профорієнтації та 

працевлаштування випускників професійних навчальних закладів, внесення їх в базу даних рекрутингових 

агентств, створення в вузах спеціальності. Рекрутмент для підвищення професіоналізму в кадровій сфері 
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8. Механізми координації повинні впроваджуватися на рівні державної влади з метою реформування та 

систематизації рекрутингових бізнес-процесів. 

Необхідність координації зумовлена відсутністю стандартизації та сертифікації рекрутингових послуг. 

Так в липні 2001 року вступив в силу Закон про ліцензування окремих видів діяльності, який не вимагає 

ліцензування послуг з підбору персоналу. 

Більшість завдань можуть бути вирішені за допомогою організації моніторингу ринку рекрутингових 

послуг. В результаті органи державної влади і суспільство в цілому отримають в своє розпорядження 

інформацію двох видів. 

З метою ефективного нарощування кадрового потенціалу вважаємо за доцільне удосконалити 

нормативну правову базу з питання кадрового менеджменту, адже ефективне управління людськими ресурсами 

дозволяє здолати новий конкурентний рівень, а корпоративна культура, соціальна відповідальність та вміння 

працювати у колективі у сукупності з якісною освітою, практичним досвідом, та психологічною сумісністю 

дозволять налагодити міцні ділові стосунки у глобалізованому економічному просторі. 
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Банківська система є необхідною умовою нормального функціонування і розвитку будь-якої сучасної 

країни світу. Адже саме з її допомогою уможливлюється як реструктуризація економіки держави, так і її 

стабілізація. Проте динамічні зовнішні умови вимагають реалізації комплексу стратегічних заходів, 

спрямованих на ефективне врегулювання грошового ринку держави та стабілізацію грошово-кредитної 

політики. З огляду на це, в сучасних умовах зниження темпів економічного розвитку, постійних процесів 

інфляції та девальвації національної валюти, для України актуалізувалося питання якості вибору пріоритетів 

стратегії розвитку грошово-кредитної політики, обґрунтування її режиму, що складається з сукупності правил і 

процедур використання монетарних інструментів та передбачає реалізацію певного набору тактичних завдань. 

Одним з таких інструментів є політика інфляційного таргетування. 

Дослідження розвитку грошово-кредитної політики в державі щодо питань регулювання рівня інфляції 

через запровадження режиму інфляційного таргетування розглядалися в роботах Є. Алімпієва, С. Аржевітіна, 

П. Віблого, А. Гриценка, А. Дробязка, Р. Лисенка, С. Ніколайчука, Д. Осипчук та інших. Проте, залишаються 

дискусійними питання конкретизації підходів до вибору виду інфляційного таргетування, функціонування 

якого є найбільш ефективним у реаліях економіки України. 

Взагалі сьогодні існують три основні напрями, які визначають шляхи досягнення головної стратегічної 

цілі практично кожної країни (стабільності національної валюти) (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Напрями, які визначають головну стратегічну ціль країни 

 

Саме третій напрямок був обраний країнами, в яких внаслідок нестабільного грошового попиту 

регулювання грошової маси та відсоткових ставок виявилось дещо ускладненим. Це стали Фінляндія, Велика 

Британія, Швеція, Іспанія (разом з політикою монетарного цільового орієнтиру) та Європейська система 

центральних банків так само з паралельним регулюванням обсягу грошової пропозиції [1]. У 2016 році 

Національний банк України також офіційно проголосив про перехід до режиму інфляційного таргетування, 

оскільки пріоритетною місією було обрано досягнення та підтримка цінової стабільності. Він мав сприяти 

зниженню інфляційних очікувань, збільшенню довіри до дій центрального банку, поступовому зниженню рівня 

процентних ставок, покращанню інвестиційного клімату в країні та на цій основі прискоренню темпів 

соціально-економічного розвитку. 

Таргетування інфляції (inflation targeting) – це монетарний режим, який передбачає відповідальність 

центрального банку за дотримання проголошеного значення офіційного показника інфляції (таргету) протягом 

визначеного періоду часу. [2]. Тобто в основу режиму в якості цільового орієнтиру покладено використання 

прогнозного значення інфляції і центральний банк приймає на себе обов’язок утримання рівня інфляції 

протягом певного періоду на прогнозованому рівні. 

НБУ підвищив облікову ставку до 18% із 7 вересня 2018 року для зниження рівня інфляції до 

інфляційної цілі. Це допомогло знизити рівень інфляції з 13,3% у 2017 році до 9,8% у 2018 році. Проте НБУ 

прогнозує сповільнення зростання економіки у 2019 році до 2,5% з 3,3% роком раніше. Згідно з висновком НБУ 

зниження темпів економічного зростання зумовлюється сповільненням глобальної економіки та обсягів світової 

торгівлі, стриманою фіскальною політикою через потребу погашення значних обсягів державного боргу, а 

також жорсткими монетарними умовами, необхідними для зниження інфляції до цілі [3]. 

Перевагами запровадження інфляційного таргетування для НБУ є: виважена фіскальна політика 

(інфляційне таргетування несумісне з фіскальним домінуванням, а саме фінансуванням НБУ високого 

бюджетного дефіциту); посилення незалежності НБУ; посилення прозорості монетарної політики НБУ («говори 

про те, що робиш і роби те про що говориш»; чіткі цілі, зрозумілі механізми їх досягнення, передбачувані 

рішення щодо монетарної політики); операційний дизайн монетарної політики спрямований на формування 

чіткого орієнтиру вартості грошей; посилення аналітично-прогнозної системи та дослідницьких робіт НБУ [4].  

В цьому році НБУ було затверджено два офіційні документи, а саме «Стратегію монетарної політики 

Національного банку України» та «Основні засади грошово-кредитної політики НБУ на 2019 рік та 

Політика застосування монетарного  

цільового орієнтиру  

(регулювання зростання  

монетарних агрегатів) 

Політика цільового орієнтиру у сфері 

валютного курсу  

(прив’язка національної валюти до більш 

стабільної іноземної валюти) 

Політика 

інфляційного 

таргетування 

Напрями, які визначають головну стратегічну ціль країни 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=76958856
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=76958856
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середньострокову перспективу». Перший документ містить основні принципи грошово-кредитної політики, яка 

базується на використанні режиму інфляційного таргетування, визначає кількісні довгострокові цілі монетарної 

політики, та її інструменти, умови узгодження цінової стабільності з іншими макроекономічними цілями, 

політику обмінного курсу, необхідність операційної та політичної незалежності НБУ, транспарентності 

монетарної політики та підзвітності Нацбанку перед суспільством, а також окреслює основні аспекти 

узгодження з політикою Уряду. Отже зазначені дії мають сприяти як зростанню довіри інвесторів та 

суспільства в цілому до грошово-кредитної політики, так і координації інфляційних цілей НБУ та інфляційних 

очікувань суб’єктів ринку. Другий документ деталізує особливості проведення монетарної політики у 

наступному році з урахуванням розвитку зовнішньо- та внутрішньо-економічного середовища.  

Формування низьких інфляційних очікувань є одним з ключових елементів поліпшення 

макроекономічного середовища та нарощення економічного потенціалу України. Середньострокова ціль щодо 

інфляції встановлена НБУ на рівні 5% (для річного приросту індексу споживчих цін) і досягатиметься 

поступово протягом 2019 – 2020 років [5].  

Зокрема, статистика відображає наступні короткострокові цільові показники для річної зміни індексу 

споживчих цін: грудень 2016 р. – 12% +/- 3 п. п.; грудень 2017 р. – 8% +/- 2 п. п.; грудень 2018 р. – 6% +/- 2 п. 

п.; грудень 2019 р. і надалі – 5% +/- 1 п. п. 

В розроблених документах зазначається, що Національний банк передбачає подальше дотримання 

плаваючого валютного курсу, що не виключає проведення інтервенцій з метою накопичування золотовалютних 

резервів, згладжування волатильності валютного ринку, підтримання трансмісії ключової процентної ставки. 

Проте не слід забувати про глобальні ризики, які накладають відбиток на визначену стратегію розвитку країни, 

серед яких – погіршення прогнозу зростання світової економіки (її перехід у фазу спаду), відплив капіталів з 

ринків, що розвиваються, трудова міграція, військовий конфлікт на сході країни, зниження обсягів транзиту 

газу через територію України, гальмування структурних реформ, тощо. 

Оцінюючи адекватність інфляційного таргетування для країн з низьким і середнім рівнем доходів, 

міжнародна експертна спільнота виокремлює п’ять вагомих негативних факторів, які перешкоджають 

успішному його запровадженню: неякісний фінансовий менеджмент публічного сектора; нерозвинутий 

фінансовий ринок; низький рівень довіри економічних агентів до грошово-кредитної політики; значна 

доларизація; висока чутливість економіки до динаміки міжнародних потоків капіталу. Навіть якщо не 

заглиблюватися в детальний аналіз перелічених факторів, можна сказати, що в Україні всі вони наявні, а тому 

перехід до режиму повноцінного інфляційного таргетування є декілька ускладненим, проте і він відразу не 

вирішить усі спірні питання вітчизняної фінансової сфери. 

Отже, для ефективного розвитку інфляційного таргетування в Україні слід: реалізовувати виважену 

бюджетну політику; стимулювати впровадження структурних реформ; стимулювати подальший розвиток 

фондового ринку; обмежити приховану грошову емісію; прагнути збереження відносно високої вартості гривні; 

ввести обмеження продажу банкам державних цінних паперів; контролювати зниження облікової ставки як 

орієнтира для здешевлення кредитних ресурсів; згладжувати лише надмірні коливання курсу; удосконалення 

прогнозування як розвитку інфляції, так і всіх змінних реального сектору економіки; посилення заходів із 

забезпечення фінансової стабільності щодо подальшого розвитку інфляційного таргетування; посилення 

комунікаційної політики центрального банку з бізнесом та громадськістю; підвищити відповідальності за 

результати монетарної політики; впровадити заходи щодо детінізації економіки; 

Практична реалізація цих визначених заходів має підвищити ефективність функціонування режиму 

інфляційного таргетування, наслідком застосування якого має бути зниження рівня інфляції, що є необхідною 

передумовою прискорення економічного зростання та забезпечення конкурентоспроможності України. 
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Розглядаючи діяльність сучасних підприємств, слід зауважити, що ефективне управління ними в 

динамічних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища є основною умовою їх успішного 

функціонування та постійного зростання. Ключовим важелем для забезпечення стійкості установ є його 

ресурсний потенціал, який поєднує соціальну, виробничо – економічну та екологічну складові. Будь – яке 

підприємство самостійно формує свій ресурсний потенціал, що дозволяє йому закріпити специфічні 

особливості і визначити перспективи розвитку на майбутнє. Тому актуальним визначається розгляд основних 

складових формування ресурсного потенціалу задля забезпечення інноваційної спрямованості вектору розвитку 

організації в умовах сьогодення. 

Проблематику ресурсного потенціалу досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких В. 

Авдєєнко, В. Андрійчук, Р. Білоусов, П. Борщевський, Ю. Василенко, С. Волощук, А. Ігнатовський, С. Сердак, 

С. Хейнман, Д. Черніков, та інші. 

На думку С. Сердака, ресурсний потенціал підприємства – це сукупність матеріальних, нематеріальних, 

трудових, фінансових ресурсів, зокрема здатність робітників підприємства ефективно використовувати 

перелічені ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства. Він 

ресурсний потенціал характеризував чотирма основними критеріями: 

 реальними можливостями підприємства в будь-якій сфері; 

 обсягом залучених та підготовлених до використання у виробництві ресурсів; 

 здатністю робітників ефективно використовувати ресурси; 

 організаційною структурою та формою підприємства [1,с. 84-87]. 

Багато вчених вважають, що ресурсний потенціал є системою взаємопов’язаних різних видів ресурсів, 

якими розпоряджається підприємство. Доцільно також виокремити склад ресурсного потенціалу, матеріальні, 

нематеріальні, трудові, інноваційні, фінансові ресурси підприємства, а також методи управління та організації 

ефективного використання цих ресурсів.  

В процесі створення підприємства ним активно залучаються ресурси із зовнішнього середовища. 

Основні параметри цього процесу залежать від встановлених цілей діяльності підприємства, отримання 

максимального прибутку. Отже, ресурсним потенціалом являється сукупність взаємопов’язаних ресурсів, які 

використовують на виробництві. Значимість ресурсного потенціалу визначається обсягом окремих видів 

ресурсів, які перебувають на підприємстві. Ефективність або неефективність використання ресурсного 

потенціалу призводить до змін величини та структури ресурсного потенціалу. Збільшення відбувається якщо 

зростає попит на продукцію підприємства, це призводить до потреби залучення додаткових працівників або 

додаткових коштів та розширення матеріально-технічної бази тощо [2]. 

Під час формування ресурсного потенціалу слід врахувати декілька положень:  

 ресурсний потенціал це система взаємозалежних елементів; 

 ресурсний потенціал динамічно утворений, його не можна сформувати лише динамічним додаванням 

елементів; 

 під час формування ресурсного потенціалу діє закон синергії; 

 елементи ресурсного потенціалу повинні функціонувати одночасно; 

 складові  

 ресурсного потенціалу мають бути розумними характеристиками продукції, яка виробляється на 

підприємстві [2]. 

В літературних джерелах по-різному відзначають структурні компоненти ресурсного потенціалу. Деякі 

автори трактують структуру потенціалу як сукупність об’єктних і суб’єктних складових. Об’єктні складові 

пов’язані з матеріально-речовою формою потенціалу підприємства, а суб’єктні – зі суспільною формою прояву, 

іншими словами – вони не споживаються, а виступають як передумова, як чинник раціонального використання 

об’єктних складових. Об’єктні складові включають в себе виробничий, інноваційний, фінансовий, 

інформаційний, інфраструктурний, кадровий потенціали. В свою чергу суб’єктні – науково-технічний, 

правлінський, організаційний, маркетинговий, кадровий, логістичний потенціали [3].  

На наш погляд, ресурсний потенціал являє собою сукупність можливостей організації по використанню 

наявних у неї ресурсів і ресурсів, які підприємство не використовує, але які можуть з'явитися в майбутньому 

для максимального задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку. Виділимо складові, які формують 

ресурсний потенціал: 

 матеріальні ресурси. Стратегічне управління ними передбачає зниження матеріаломісткості 

продукції, збільшення виходу продукції, скорочення та ліквідацію втрат, використання вторинних ресурсів і 

відходів; 
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 технологічні та технічні ресурси, які забезпечують розвиток та надають конкурентних переваг 

підприємству; Управління даною складовою передбачає постійний процес оптимізації використання та заміни 

техніко-технологічної складової потенціалу; 

 кадрові ресурси. Посідають, на наш погляд, найвагоміше місце. Управління кадровими ресурсами 

базується на твердженні, що працівник – важливий фактор виробництва в сучасних умовах, який дає змогу 

пристосувати його діяльність до вимог зовнішнього середовища. У процесі діяльності підприємства постійно 

відбувається взаємодія персоналу з іншими ресурсами, так між ними створюються системні зв’язки, це 

призводить до формування самого ресурсного потенціалу. Найвищим рівнем розвитку кадрового ресурсного 

потенціалу є рівень компетенцій. Компетенцією вважають здатність працівника досягати успіху у вирішенні 

завдань на основі ефективного використання знань, умінь, досвіду. На цьому рівні ресурсне забезпечення є 

необхідним, але вирішальну роль відіграє якість управлінських рішень. Стратегічне управління передбачає 

добір кадрів, навчання, перекваліфікацію, заміщення, оцінку, звільнення, мотивацію праці; 

 інформаційні ресурси. Включають актуальні та достовірні потоки інформації про сучасні тенденції 

розвитку економіки не тільки країни, але і світу. Отже вони поєднують організацію і зовнішнім середовищем, а 

також формують внутрішні інфокомунікаційні потоки на підприємстві; 

 енергетичні ресурси. Потрібно дослідження енергомісткості виробництва і складання бюджету в 

межах існуючих обмежень, зокрема можливий пошук альтернативних джерел постачання, що дозволить 

збільшити автономність підприємства; 

 фінансові ресурси. Здатність забезпечити основні ланки ланцюга «збут-виробництво-закупівлі» 

фінансовими ресурсами за принципом найбільш ефективного їхнього розподілу. Управління має бути 

спрямоване на забезпечення оптимізації фінансових потоків, структури капіталу, зовнішніх джерел 

фінансування за умови необхідності.  

 інноваційні ресурси. Вони мають забезпечувати конкурентні переваги та виживання підприємства у 

довгостроковій перспективі. 

Пріоритетність використання певного структурного співвідношення ресурсного потенціалу організації 

повинно визначатися на підставі аналізу позицій підприємство щодо можливості досягнення цілей розвитку, 

спираючись на інструменти стратегічного аналізу діяльності. Це дасть змогу встановити відхилення, які можуть 

виникати у процесі досягнення цілей розвитку організації і вишукувати ті ресурси, які дозволять їх досягнути. 

Поле стратегічних рішень може охоплювати широкий спектр пропозицій щодо освоєння і використання різних 

ресурсів організації [4, c. 52]. 

Таким чином, невід’ємною умовою успішної економічної діяльності підприємства є формування його 

оптимального ресурсного потенціалу. Кожне підприємство опираючись на свою діяльність повинно формувати 

ресурсний потенціал з огляду на необхідне забезпечення матеріалами, фінансами, кадрами, тощо. 
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Діяльність кожного підприємства спрямована на отримання прибутку, а його стабільність – це запорука 

ефективної діяльності колективу. Тому зменшення текучості кадрів – це головна ціль при підборі персоналу. А 

правильно підібраний персонал – це головна передумова успіху будь-якого підприємства в конкурентному 

бізнес-середовищі. Реалізація визначеного вимагає використання найсучасніших способів і методик, у зв'язку з 

цим відчувається необхідність в інноваціях при відборі і найманні кваліфікованих кадрів. Одним з таких 

методів підбору персоналу є прелімінарінг, який активно використовується за кордоном та потрошки починає 

залучатися в нашій практиці. Актуальність дослідження визначається тим, що в ньому полягає суттєва 

перспектива для нашої молоді. Адже саме вони здатні принести та впровадити свіжі ідеї і нові рішення на 

виробництво.  

В аналізі розробок, присвячених проблемам ринку послуг підбору і найму персоналу суттєву роль 

відіграли такі західні і вітчизняні вчені: М. Лабей, С.А. Карташов, Ю.Г. Одегов, І.А. Кокорєв, А.Е. Гердюш, 

Н.А. Сергованцева й ін. Проте більшість існуючих вітчизняних і зарубіжних праць присвячені лише окремим 

його сегментам – в основному, методиці і проблемам пошуку та оцінки персоналу. Найбільш істотний внесок в 

цій області внесли Б.Д. Смарт, П. Морнель, Ш.-А. Дюмон та ін. Значущими в даному контексті є розробки 

вітчизняних дослідників: Г.А. Агуреевой, І.М. Морозової, І.В. Клокова та інших. 

Прелімінарінг (Preliminaring) – це залучення до роботи за допомогою виробничої практики та 

стажування перспективних молодих фахівців (студентів і випускників вузів), які стануть запорукою успіху 

компанії в майбутньому[1]. 

В більш широкому розумінні рreliminaring - це ключовий метод омолодження штату компанії-

замовника через залучення молодих, талановитих і перспективних випускників ВНЗ, а також студентів старших 

курсів, як на постійну роботу, так і на умовах тимчасової стажування. Молоді фахівці в компанії є одним з тих 

чудових факторів, від яких залежить її успішність і процвітання в майбутньому. Щорічно навчальні заклади 

України наповнюють ринок новими фахівцями, багато з яких вже є бізнес-одиницями і заслуговують на пильну 

увагу HR-відділів[2]. 

Отже, оскільки прелімінарінг – це найбільш перспективний метод підбору персоналу в наш час, то 

можна сказати, що він відкриває нові обрії для молодого спеціаліста, який тільки но вступає в свою професійну 

діяльність. Враховуючи, що підприємство орієнтується на сучасний ринок, воно потребує свіжих, нових, 

креативних ідей, які можна саме знайти у талановитої молоді. Для вирішення цієї проблеми підприємствам слід 

вести політику заохочення до роботи молодих фахівців. Таким чином, організація може обновити свій склад 

працюючих, створити плацдарм міцного колективу, дати новий подих для подальшого розвитку. Адже 

студенти натхненні робити більше, не побоюються ризикувати та витрачати свій час на досягнення мети, тому 

включення такої робочої сили буде позитивно відображатися на діяльності будь якого підприємства. Так, 

можливо, досвіду і професіоналізму іноді може не вистачати, проте молоді фахівці доволі швидко навчаються і 

прагнуть цього, вони динамічні, ефективно осягають виробничі процеси, краще сприймають новації, 

заряджують ентузіазмом. 

Залучати студентів можна такими способами, як:  

 показ презентацій власних фірм; 

 проведення екскурсій для студентів; 

 направлення власних співробітників на професійно-орієнтаційні розмови в профілюючі установи, які 

випускають потрібних фахівців; 

 активно співпрацювати з вузами (влаштовувати студентів на виробничі практики, брати участь в 

ярмарках кар’єри, тощо).  

Враховуючи швидкий темп розвитку науково-технічного прогресу підприємства переходять до 

роботизації праці. Молоді люди, які намагаються йти в ногу з часом швидше засвоюють нові світові технології, 

відповідно надають меншого опору при впровадженні інноваційних ідей та навіть пришвидшують визначений 

процес .  

Якщо співробітник не працював раніше на інших місцях роботи він не буде мати бекграундів. А це 

дозволяє швидше влитися в корпоративну культуру, слідувати їй та стати єдиним цілим з колективом. 

Визначене дає можливість компанії виростити працівника, котрий буде відстоювати інтереси своєї установи та 

працювати на її удосконалення. Таким чином до нового працівника швидше з`явиться довіра. Важливим 

фактором також є психологія людини. Чим більш в ранньому віці працівник починає працювати на певну 

організацію, віддається на повну та стає частиною дружнього колективу, тим меншим виявиться потім бажання 

змінити місце роботи. 
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Враховуючи те, що на базі інституту діють гуртки, регулярно відбуваються тренінги та ігри, 

спрямовані на професійне зростання – це допомагає згуртувати студентів та об’єднати їх в команду. Беручи до 

уваги те, що студенти об’єднуються за інтересам, то підприємство може отримати одразу згуртованих 

спеціалістів з великою теоретичною базою. Тому доцільно підприємствам розглядати такі колективи, оскільки 

це дозволить не витрачати зусилля та час на адаптацію одного молодого спеціаліста на підприємстві. 

Розглянемо детальніше основні проблеми прелімнарінгу. По-перше, молоді спеціалісти - це велика 

відповідальність. Вони потребують підтримки від старших колег, а також координації їх роботи. Справа в тому, 

що з боку роботодавців досі є деяка недовіра до першого рівня вищої освіти. На думку багатьох компаній, 

отримання «неготового» співробітника, котрий не має відповідних спеціальних навичок та вміння, – витрата 

сил і втрата ефективності діяльності організації [3]. 

По-друге, період становлення студента, як спеціаліста в певній сфері займає достатньо великий час. 

Тому виклад інформації на підприємстві повинен бути змістовним з поясненням винятків, проблемних 

моментів. 

В табл. 1 наведемо основні плюси та мінуси для молодих фахівців в рамках технології прелімінарінг. 

 

Таблиця 1 - Основні плюси та мінуси для молодих фахівців в рамках прелімінарінгу  

Плюси Мінуси 

1. Підприємство допомагає студенту стати хорошим 

фахівцем в певній галузі  

1. Малий досвід роботи працівника 

2. Студент отримує хорошу практику ще не будучи 

повноцінним співробітником  

2. Несприйняття колективом молодого 

співробітника  

3. Молодий фахівець може принести свіжі, нові ідеї на 

підприємство, адже може позитивно зарекомендувати себе 

вже на перших кроках роботи  

3. Психологічні проблеми у студента, пов’язані 

з новим колективом, відповідальністю на роботі  

4. Викладається на повну, натхненний показати кращі 

результати, так як розуміє що від подальшої ефективності 

залежить його працевлаштування  

4. Трудомісткість визначеної технології 

(молодого фахівця слід навчити в організації). 

5. Немає бекграундів з минулих місць роботи 5. Неможливість терміново виконувати складні 

специфічні виробничі завдання 

6. Намагається краще навчатися, для того щоб отримати 

бажане місце роти 

 

7. Налагоджені контакти з вузами дозволяє гарантувати 

залучення в організацію кращих випускників 

 

 

Як бачимо з таблиці переваг в даній технології все ж таки більше ніж мінусів.  

Адже, на наш погляд, незважаючи на деякі недоліки прелімінарінгу, сьогодення потребує даної 

технології, як найбільш перспективної, яка дозволяє формувати якісний потенціал трудового колективу. 

Зрозуміло, що з точки зору загальної організації він є досить трудомістким, тому що ми отримуємо не готового 

фахівця зі сформованими досвідом і навичками, а новачка, якого необхідно навчати і контролювати. Проте у 

цієї людини є досить активна життєва позиція, високий рівень комунікативних навичок, висока мотивація до 

роботи, прагнення до саморозвитку, націленість на високий результат. А це саме ті основні компетенції, які 

підвищують конкурентоспроможність молодого фахівця на ринку праці та ведуть до креативних перетворень у 

виробничих процесах будь-якого підприємства. 
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На початку 70-х років країни Європи спіткнув дефіцит енергоресурсів, який призвів до масового 

безробіття, незадоволення серед людей. Для вирішення цієї проблеми економісти звернулися до «логістики» . 

Ця наука змогла оптимально управляти матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками в економічних 

системах [1]. Також вона скоординувала роботу повітряного, залізничного, водного та наземного транспорту, 

що у свою чергу допомогло здолати кризу і забезпечити ефективну роботу підприємств. Сьогодні, перед 

фахівцями постає низка нових завдань, реалізація яких неможлива без логістичної допомоги, оскільки вона 

надає можливість отримання ряду конкурентних переваг в сучасному бізнес-середовищі та прискорює 

швидкість виконання низки замовлень своїх споживачів, щоб досягти стійкої лояльності у взаємовідносинах. 

Слід відзначити вплив логістичних витрат на корпоративну рентабельність, через що логістика починає 

займати стійку позицію в стратегічному менеджменті багатьох підприємств, відбувається актуалізація процесу 

глобалізації поставок, виробництва і розподілу. Як свідчить світовий досвід, найбільш ефективний напрямок 

розвитку транспортного сектору України може бути реалізований шляхом формування транспортно-

логістичної системи країни, яка забезпечить взаємодію всіх учасників транспортно-розподільчого процесу в 

організаційно-економічному, технічному, технологічному та інформаційному аспектах під час руху вантажних 

потоків кінцевому споживачу, а також дозволить зайняти конкурентоспроможні позиції на міжнародних ринках 

транспортно-логістичних послуг [2].  

Тема логістики актуальна в усіх галузях, тому вона активно досліджується багатьма фахівцями, серед 

яких: А. Джомини, Г. Лейбниц, Дж. Р. Сток, Д. Ламберт, Н. Пархаєва, Б. Колосов, М. Білик, Д. Новікова, А. 

Гаджинський та інші. 

Метою роботи є визначення стримуючих факторів розвитку логістики в Україні.  

Передумовами впровадження логістики на території України виступили наступні аспекти:  

 велика територія країни; 

 не достатньо розвинена інфраструктура; 

 висока концентрація виробництва на підприємствах; 

 слабка насиченість ринку; 

 висока концентрація управління; 

 значні витрати на перевезення; 

 розвиток комп’ютерних технологій, тощо.  

За даними Всесвітнього банку вже у 2013 році Україна піднялась із 102-го на 66-е місце в Індексі 

ефективності логістики – Logistics Performance Index. Основними критеріями оцінки були: ефективність роботи 

митної служби, торговельна і транспортна інфраструктури, конкурентоспроможність ціни доставки, якість 

логістичних послуг, можливість відстежування маршрутів переміщення вантажів, а також обсяги і терміни їх 

доставки [3].  

У зв’язку із пожвавленням ситуації на логістичному ринку, сьогодні простежується попит на складські 

приміщення, через що в останні роки було введено в експлуатацію комплекси, прийняття яких було відкладено 

раніше. Проте їх вкрай недостатньо. У першому півріччі 2019 року на ринку складської та логістичної 

нерухомості спостерігалася тенденція до зниження вакантності та зростання орендних ставок на найкращі 

складські приміщення і ця динаміка може продовжитися, зважаючи на стійкий попит орендарів та низький 

рівень пропозиції. Подальше збільшення товарообігу призведе до зниження вакантності наявних складів і, в 

перспективі, до дефіциту площ зберігання. Це вимагає розробки нових проектів з будівництва в регіонах та 

великих логістичних комплексів. 

Логістичні витрати на перевезення зерна, українського ключового експортного товару, з 

сільськогосподарських підприємств до портів Чорного моря приблизно на 40% перевищують витрати на 

аналогічні послуги у Франції й Німеччині та є на 30% вищими, ніж витрати в Сполучених Штатах. Як наслідок, 

сільгоспвиробники в Україні отримують меншу частку від світових ринкових цін та покривають витрати на 

неефективну логістику, які, за різними оцінками, призводять до втрати надходжень у розмірі від 600 млн дол. 

До 1 600 млн дол. США щороку [4]. 

Нажаль в Україні відсутня сформульована узгоджена політика управління логістикою. Розвиток 

інтегрованої транспортно-логістичної рамкової політики є істотним для підвищення продуктивності України та 

створення робочих місць. У межах цієї діяльності рекомендовано розробку Плану дій з упровадження сталої 

логістики, що доповнює реалізацію Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (НТС 

2030), яку видали в 2017 році за фінансової підтримки Європейського Союзу [4].  

Також стримуючим фактором є те, що переважна більшість підприємств не готові передавати логістику 

на аутсорсинг профілюючим логістичним компаніям через побоювання втрати контролю над процесами, хоча 
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розуміють, що могли б заощадити на витратах. Проблемою слід визнати недостатній рівень знань про принципи 

і специфіку логістичного сервісу, умови укладання контракту, визначення KPI та ін. 

Також, за даними соціологів, всі суб’єкти господарювання замовляють транспортні та/або транспортно-

експедиторські послуги, 33% – митно-брокерські, 31% – складські, 8% – управління ланцюгами поставок. Деякі 

відзначають, що воліють користуватися послугами власників транспортних засобів. Проте, слід відзначити, що 

у цих суб’єктів не простежуються конкретні запитів на нові види логістичних послуг, які можуть надавати саме 

логістичні провайдери. 

Також слід звернути увагу ще на один аспект, а саме - українські та міжнародні логістичні компанії, 

відповідно глобальним трендам, нарощують обсяги та асортимент послуг з координації логістичних процесів 

клієнтів та управління ланцюгами поставок. Тим самим вони прагнуть позиціонувати себе більшою мірою, як 

бізнес-консультантів, а не операціоністів, які виконують для вантажовласників операції з транспортування і 

зберігання вантажів. Але більшість їх клієнтів все ж таки прагне до операційного співробітництва та сервісного 

партнерства, а не вирішення логістичних проблем.  

Серед проблем, з якими стикається перевізник при автотранспортуванні, слід виділити: обмеження на 

транспортування вантажів у певних напрямках, нестабільність цін на паливному ринку (в певні періоди), 

швидкий фізичний і моральний знос транспорту, низька якість доріг, невідповідність заявленої і фактичної ваги 

вантажу.  

Також в Україні розпочато експеримент по введенню попереднього електронного декларування 

вантажів. Це правильний вектор, який може істотно спростити роботу автоперевізникам.  

Можна зробити висновок, що логістика в Україні має великий потенціал, але потребує глибоких 

реформ зі сторони держави, для принесення очікуваного результату. Отже, для успішного ведення логістичного 

бізнесу потрібні: 

 державна підтримка (чітка державна стратегія розвитку логістики); 

 удосконалення законодавчих аспектів та нормативно-правових актів; 

 підвищення якості вітчизняної транспортної інфраструктури; 

 спрощення митних процедур; 

 залучення інвестицій для розбудови логістичних комплексів, терміналів, тощо; 

 прибирання корупційних схем; 

 використання досвіду розвинених країн; 

 залучення професійних фахівців у визначеній галузі; 

 застосування новітніх інформаційних технологій. 

Реалізація вищевикладених пунктів дозволить створити ефективну логістичну інфраструктуру, яка 

спроможна значно покращити показники економічного стану підприємств і сформувати безперервний ланцюг 

управління матеріальними потоками. 
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Ефективність діяльності компанії завжди була основною турботою керівників різних підприємств, в 

яких важливе значення набуває логістичне управління. Більшість великих організацій створює служби 

логістики, які налаштовують роботу компанії з допомогою принципів цієї науки. Застосування логістики в 

кадровому управлінні сьогодні визначається розвитком чисельних інфокомунікаційних процесів, а також 

ускладненням процедур ведення бізнесу. З огляду на це, визначення особливостей управління персоналом з 

урахуванням даного підходу надасть можливість інтегрувати найважливіші логістичні функції, пов'язані з 

кадровим управлінням в єдину систему чітко узгоджених стратегічних дій всього підприємства. 

Метою тез є розгляд системи управління персоналом з урахуванням логістичної концепції.  

Сучасна література пропонує чимало трактувань даної проблематики, яку в свій час розглядали 

вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме: Кібанов А.Я., Герчікова І.Н., Богданова О.Л., Сергєєва В.І., Бєляєв 

В.М., Уілер Е., Щербаков В.В. та інші.  

Логістика - це бізнес-концепція, що базується на залученні окремих взаємопов'язаних елементів в 

загальний процес з метою запобігання нераціонального витрачання ресурсів компанії. Логістика розглядається 

як один з інструментів бізнесу, що дозволяє економити ресурси компанії [1]. Дані Європейської логістичної 

асоціації показують, що логістичні розробки дозволили скоротити час виробництва товарів на 25%, знизити 

собівартість виробництва продукції до 30%, скоротити обсяги матеріально-технічних запасів від 30 до 70% [2]. 

Велику роль у досягненні лідируючих позицій на ринку безперечно відіграють технічні можливості 

підприємства. Проте досвід останніх десятиліть показує, що підтримка людей також є невід’ємною умовою в 

досягненні високої ефективності будь-якого підприємства. Від персоналу залежить ефективність використання 

всіх наявних ресурсів: фінансів, технологій та устаткування. Більшість компаній зазнає невдач невірно 

проводячи політику управління персоналом. Менеджмент як наука і практична діяльність – це конкретна 

людина, особистість, керівник, менеджер.  

Тож, що ж повинен являти собою сучасний менеджер з логістики і яка його кваліфікація? Менеджер з 

логістики повинен бути високоерудованою людиною та володіти системним мисленням. Він повинен мати 

розуміння щодо технології виробництва, дизайну продукту і упаковки, експлуатації та технічного 

обслуговування транспорту, технології складування та вантажопереробки, управління запасами, сучасних 

логістичних інформаційно-комп'ютерних технологій та корпоративних інформаційних систем. Економічна і 

юридична області знань логіста включають знання основ економіки, фінансового менеджменту, маркетингу та 

загального менеджменту, управління ризиками, страхування, цивільного і транспортного права, транспортного, 

митного та торгового законодавства. 

В умовах сьогодення більшість підприємств зацікавлені в об'єктивній оцінці своїх логістичних 

менеджерів на відповідність міжнародним кваліфікаційним вимогам. Наприклад, в Європі існує сформована 

об'єктивна трирівнева система тестування логістичних менеджерів Європейського сертифікаційного комітету з 

логістики (European Certification Board for Logistics - ECBL): junior logistic (Junior level - EJL) - рівень бакалавра, 

логістичного менеджера з невеликим стажем роботи; senior logistic (Senior level - ESL) - фахівець середньої 

ланки управління і master logistic (Master level - EML) - вища щабель [3]. Визначена європейська система 

класифікації логістичних менеджерів представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1 – Трирівнева європейська система класифікації логістичних менеджерів 

віце-президенти компанії з 

логістики, директора з 

логістики, начальники 

логістичних відділів (служб) 

компаній 

Якості: стратегічне мислення, вміння розробляти 

стратегічний план, формувати бюджет компанії з 

логістики, координувати роботу функціональних 

підрозділів за логістичними параметрами 

Якості: вміння розбиратися в своїх 

функціональних областях (в області закупівель, 

розподілу, виробництва).  

Якості: вміння розбиратися в складському і 

транспортному господарстві, в управлінні 

запасами 

Master level - EML 

Senior level - ESL 

Junior level - EJL 

аналітики та координатори 

(супервайзери) логістичного 

процесу в закупівлях, 

дистрибуції, транспортуванні, 

інформаційної підтримки 

аналітики-статистики, інженери  

і функціональний персонал 

складів, транспортних 

підрозділів, тощо 



І Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

178 

Отже, кожен рівень кваліфікації має містити повний перелік вимог до набору знань і навичок, якими 

повинен володіти фахівець з логістики, щоб компетентно виконувати роботу. Саме кадрова логістика повинна 

забезпечити відповідність між наявними в організації робочими місцями, що висувають певні вимоги до 

працівників (кваліфікація, особисті якості), і працівниками, що мають різні якості, професійну підготовку, 

кваліфікацію, стаж роботи. 

Логістичний менеджмент в компанії - це процес адміністрування логістичної системи, тобто виконання 

основних управлінських функцій переважно із застосуванням інформаційно-комп'ютерних технологій для 

досягнення цілей логістичної системи. Для більш успішного функціонування системи логістичного 

менеджменту бажано використовувати виробничий розклад, який дозволяє встановити диференційовані по всій 

фірмі і по кожному структурному виробничому підрозділу об'ємні і тимчасові характеристики матеріальних 

потоків [4]  

Основні принципи логістики відносно системи управління персоналом в компанії складаються з: 

 потрібного продукту – потрібного персоналу; 

 необхідної якості – необхідних професійних навиків; 

 потрібної кількості – необхідної чисельності персоналу; 

 належного місця – конкретного робочого місця; 

 у розрахунковий час; 

 з мінімальними витратами [3]. 

Наведені принципи добре характеризують ефективність системи управління персоналом і, відповідно, 

впливають на ефективність всієї економічної системи. Отже, будь-яке високорозвинене підприємство повинно 

використовувати дані принципи та створювати служби логістики для підвищення продуктивності власного 

виробництва. З огляду на це, рекомендується впроваджувати спеціальні курси лекцій з структуризації і 

застосування методик оцінки кандидатів на посади в логістичній сфері спираючись на європейській досвід. 

Також можна проводити регулярні зустрічі для обговорення та порівняння використовуваних методик. Їх 

застосування дасть змогу оптимізувати й удосконалити наявні технології управління персоналом. У результаті 

це приведе до підвищення цінності діяльності персоналу, приросту ринкової вартості підприємства, дасть змогу 

досягти балансу інтересів працівника і працедавця, а також зменшить завантаження співробітників кадрових 

відділів і скоротить кількість рутинної роботи з управління, зберігання й оцінки інформації про організацію. 
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Сучасний стан дослідження питань управління персоналом характеризується розмаїттям 

загальнотеоретичних і прикладних наукових розробок вітчизняних і закордонних вчених, що потребує 

узагальнення й систематизації. Основи наукового підходу до формування й розвитку персоналу в рамках 

традиційної парадигми управління заклали дослідження класиків менеджменту Ф. Тейлора, О. Гастева, М. 

Вебера, Д. Макгрегора, Е. Мейо, А. Файоля, М. Фоллет, Г. Емерсона й ін. Подальший розвиток пізнань в 

області управління персоналом обґрунтовано в працях П. Дракера, Р. Лайкерта, М. Портера, Г. Саймона, М. 

Хьюзліда та інших, що сприяло становленню теоретичної бази цього наукового напрямку в контексті сучасної 

парадигми управління, яка розглядає персонал не тільки як ресурс і елемент структури, але й як основне 

джерело формування конкурентних переваг організації. Істотний внесок у розвиток теорії управління 

персоналом з урахуванням специфіки пострадянських умов трансформаційного періоду внесли праці 

російських учених А. Кібанова, В. Весніна, Ю. Одегова, В. Журавльова, Дж. Иванцевича, Е. Маслова й ін., а 

також вітчизняних: Д. Богині, В. Гриньової, Н. Гавкалової, А. Колота, В. Колпакова, В. Дмитренка та інших, в 

яких викладені теоретико-методичні аспекти кадрової політики, формування й розвитку персоналу в контексті 

глобалізацій них перетворень економічної системи [1]. 

Мотивація праці належить до проблем, рішенню яких в світовій практиці завжди приділялася велика 

увага. Як показали дослідження, мотивація праці на більшості підприємств України зводиться, в основному, до 

оплати праці, причому, використовуються принципи і установки, властиві адміністративно-централізованій 

системі господарювання. Разом з цим існує багатий зарубіжний досвід по розробці систем мотивації праці, яка 

в якійсь мірі може бути використаний після певної адаптації стосовно умов українських підприємств в період 

переходу до ринкової економіки. Інтерес в рамках даної проблеми є теорія Ф. Герцберга. Згідно теорії Ф. 

Герцберга, існує дві групи чинників мотивації. Одну складають так звані гігієнічні чинники, зовнішні по 

відношенню до процесу роботи. Це політика компанії і практика діяльності адміністрації, нагляд, міжособові 

взаємини, умови праці і заробітна плата. Якщо дані чинники мають негативний характер для людини, то це 

збільшує його незадоволеність роботою. Проте за наявності сприятливих гігієнічних чинників виникає лише 

нейтральний стан. Задоволеність роботою визначається іншою паралельною групою чинників, які Ф. Герцберг 

називає мотиваційними, пов'язаними з самим змістом праці. Це досягнення в роботі, визнання з боку інших 

працівників, інтерес до роботи, ділова кар'єра. Позитивну дію таких чинників збільшує задоволеність роботою і 

мотивує у напрямі активнішої трудової діяльності. Відсутність цих чинників не обов'язково приводить до 

незадоволеності. Відповідно до мотиваційної теорії Ф. Герцберга для збільшення позитивної мотивації 

персоналу на промислових підприємствах адміністрація повинна піклуватися про сприятливу дію не стільки 

гігієнічних чинників, а головним чином чинників мотиваційних. Останнього можна досягти шляхом збагачення 

роботи – наділяючи працівників додатковою владою, повноваженнями і відповідальністю, надаючи їм більше 

ініціативи, більш повно використовуючи їх здібності і досвід, представляючи їм більше можливостей для 

творчості, відзначаючи їх заслуги просуванням по службових сходах. Досвід показує, що працівники, що 

сильно мотивуються характером виконуваної роботи, легше переносять несприятливі гігієнічні чинники і 

отримують задоволення від своєї роботи. 

Проведені емпіричні дослідження кваліфікаційною комісією з Нью-Йорка показали, що 81% чинників, 

що впливають на задоволення роботою, – мотиваційні, а 19% чинників, що впливають на незадоволеність 

роботою – гігієнічні. Таким чином, розвиток мотиваційного потенціалу підприємства для зміцнення 

конкурентоздатності повинен, окрім матеріальної мотивації працівників, здійснюватися шляхом надання їм 

змістовнішої, важливішої, цікавішої, соціально значущої роботи з широкими перспективами посадового і 

професійного зростання, що дає можливість здійснювати контроль над ресурсами і умовами власної праці [2-3]. 

Кадрова політика на підприємствах майбутнього, на думку західних фахівців, повинна будуватися на 

певних принципах. Серед інших принципів виділяють: повна довіра співробітникові і надання йому 

максимальній самостійності; центром економічного управління є людина і його ініціатива, а не гроші; 

результат діяльності підприємства визначається ступенем згуртованості колективу; максимальне делегування 

керівниками функцій управління співробітникам; визначення мотиваційної структури працівників і розвиток 

мотивації. Сучасні концепції управління персоналом обумовлюють нові вимоги до менеджерів, а саме: 

цілеспрямованість, масштабність, комунікативність, здатність аналізувати і вирішувати комплексні проблеми, 

синтезувати рішення в умовах невизначеності і обмеженості інформації. Так, кадрові служби багатьох 

американських корпорацій були перетворені в служби «людських ресурсів». Планування трудових ресурсів на 

рівні підприємств нині носить довготривалий характер і стає одним з провідних напрямів загальній стратегії 
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управління організаціями. Віце-президент компанії по кадрах, як правило, є другою особою в компанії, і всі 

стратегічні рішення ухвалюються тільки з його участю. Відділи кадрів ведуть активну роботу за визначенням 

потреби компанії в кадрах, розробляють політику і принципи роботи з резервом, підбору, розстановки, оцінки і 

переміщення кадрів, а також беруть активну участь в здійсненні цієї роботи.  

У крупних фірмах Німеччини кадрова політика проводиться спеціальними службами, величина яких 

прямо залежить від чисельності зайнятих: на 130-150 працівників – одного співробітника кадрової служби. У 

переважній більшості фірм кадрові служби зайняті не тільки кадровими питаннями: їм поставлені в обов'язки і 

деякі економічні функції. Розрахунок заробітної плати входить у функцію апарату кадрової служби більшості 

фірм. 

Приблизно 10% фірм доручають це завдання працівникам інших підрозділів (фінансових і бухгалтерії). 

Більшість персоналу, що займається функціями соціального обслуговування, виконують роботи по організації 

живлення на виробництві. 

Останнім часом методи і форми роботи кадрових служб підприємств України, як і розвинених 

капіталістичних країн, зазнають ряд істотних перетворень, зв'язаних, перш за все, з широким впровадженням 

електронно-обчислювальної техніки. Змінилися роль і місце цих служб в управлінні виробництвом, вузькі 

функції розпорядництв змінилися управлінськими, методи керівництва стали гнучкішими, поглибився аналіз 

внутрішньофірмових зв'язків. 

Нові служби управління персоналом створюються, як правило, на базі традиційних служб: відділу 

кадрів, відділу організації праці і заробітної плати, відділу охорони праці і техніки безпеки . Завдання нових 

служб полягають в реалізації кадрової політики і координації діяльності по управлінню трудовими ресурсами 

організації. У зв'язку з цим вони починають розширювати круг своїх функцій і переходити від кадрових питань 

до розробки систем стимулювання трудової діяльності, управління професійним просуванням, запобігання 

конфліктам, вивчення ринку трудових ресурсів та ін. 

Процес управління персоналом складається з декількох взаємозв'язаних етапів: створення ефективної 

системи кадрової роботи на виробництві і механізм управління нею: відбір і підготовка кваліфікованих фахівців 

і менеджерів по кадрах, розробка і формування оптимальної структури служби персоналу; вироблення 

основних принципів і методів стратегічного і оперативного управління трудовим потенціалом підприємства; 

планування трудового потенціалу; підбір, відбір і навчання персоналу; адаптація і навчання персоналу; 

атестація і оцінка працівників; управління діловою кар'єрою; мотивація персоналу, організація кадрового 

діловодства на основі використання сучасної електронно-обчислювальної техніки. 

На підприємстві основними функціями менеджера по кадрах в області стратегічного і оперативного 

управління персоналом повинні стати: здійснення кадрової політики підприємства з питань найму, просування, 

переміщення, звільнення, скорочення штатів, активна участь в розробці структури підприємства; надання 

допомоги лінійним і функціональним керівникам в роботі з персоналом для розвитку конкурентоздатного 

потенціалу підприємства. 

Здійснюючи назву функції управління персоналом, менеджери по кадрах орієнтують працівників 

підприємства на результативну діяльність, сприяють формуванню у них відчуттів задоволеності і вірності 

підприємству, що сприяє досягненню конкурентоспроможності підприємства. Таким чином, основу концепції 

управління трудовим потенціалом підприємства складають зростаюча роль особи працівника, знання його 

мотиваційних установок, уміння їх формулювати і направляти відповідно до завдань, що стоять перед 

організацією. 
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Головною ціллю будь-якої підприємницької структури завжди було, є, і буде - економічне зростання та 

стабільне функціонування. Але, в сучасному світі підприємцям дуже рідко вдається знайти галузь для свого 

підприємства, в котрій немає жодного конкурента. Навіть, при наявності таких галузей, ніхто підприємцю не 

гарантує, що, при умовах її прибутковості, конкуренти не з’являться. Щоб не тільки виживати, а й розвивати 

підприємство необхідно, щоб воно було конкурентоспроможним.  

Конкурентоспроможності для підприємства можна досягти завдяки ефективній конкурентній стратегії. 

Саме вона дозволить підприємству досягнути найбільш високих результатів в порівнянні з конкурентами в 

даній галузі. Прискорений розвиток сучасних економічних відносин, що де термінується активним 

впровадженням інформаційних технологій, обумовлює необхідність постійного оновлення арсеналу 

стратегічних засобів забезпечення конкурентоспроможності сучасних підприємницьких структур. Вибір та 

підтримка неоптимальної стратегії для підприємства може мати негативні наслідки, як мінімум у вигляді 

нівелювання конкурентної переваги.  

Фундаментальними у сфері стратегічного управління є дослідження М. Портера [1], Ф. Котлера [2], І. 

Ансоффа [3]. Велика кількість сучасних дослідників робить стратегічне управління предметом своїх 

досліджень визначаючи сучасні механізми та засоби стратегічного управління, що дозволяють забезпечити 

конкурентоспроможність: Т. Адаєва [4], О. Бавико [5-7], Р. Єршова [8], І. Пічурін [9], та інші.  

Метою дослідження є визначення оптимального змісту поняття «конкурентна стратегія», а також 

встановлення особливостей конкурентного стратегування в управлінні сучасними підприємствами сфери IT-

бізнесу. 

М. Портер розглядав конкурентну стратегію як сукупність аналізу внутрішніх процесів із взаємодією 

різних частин підприємства, та аналізу зовнішнього середовища прямого впливу підприємницької структури з 

метою забезпечення конкурентних переваг [1].  

Роботи Ф. Котлера вказують на те, що конкурентна стратегія дає змогу підприємству ефективно 

конкурувати та отримувати найкращі результати на ринку [2].  

У дослідженнях І. Анософфа обґрунтовується положення про те, що конкурентна стратегія 

підприємства визначається як обумовлена динамікою ринків – зміна продуктів, що виробляються 

підприємством. На його думку, стратегія підприємства повинна визначатися трьома головними факторами: 

існуючий стан ринків, на яких працює підприємство зараз; вектор зростання, який задає напрямок розвитку 

компанії на основі її існуючого стану; конкурентна перевага – ключові особливості існуючих і майбутніх 

продуктів і ринків, які можуть забезпечити підприємству сильну конкурентну позицію [3]. 

З робіт Т. Адаєвої можна зробити висновок, що конкурентна стратегія спрямована на забезпечення 

спроможності підприємства виробляти конкурентоспроможну продукцію та швидко пристосовуватись до змін 

у конкурентному середовищі [4].  

У дослідженнях Бавико О.Є. обґрунтовується положення про те, що конкурентна стратегія 

підприємства базується на постійному моніторингові тенденцій розвитку ринків та використанні сучасних 

технологій в організації збуту товарів [5-8].  

І. Пічурін вважає, що конкурентна стратегія – це потенційна спроможність підприємства до 

виготовлення та реалізації продукції, яка буде задовольняти покупців за ціновим та якісним критеріями [9]. Цей 

термін враховує вимоги покупців, та має базові вимоги до обрання конкурентної стратегії. На нашу думку, М. 

Портер надав найбільш точне визначення терміну «конкурентна стратегія». Можемо цей термін лише трохи 

доповнити, і визначити конкурентну стратегію як сукупність аналітичної роботи, націлену на отриманні 

конкурентних переваг у певній галузі. 

Тепер, проаналізуємо фактори, які важливо враховувати при обранні конкурентної стратегії 

підприємств у сфері IT-бізнесу. Для цього намагатимуся екстраполювати теорію М. Портера на реальні умові 

ІТ–бізнесу.  

М. Портер вважав одним з ключових факторів, на основі якого потрібно обирати конкурентні стратегії 

– аналіз зовнішнього середовища прямого впливу на підприємницьку структуру. Для цього, він розробив 

модель «5 сил», яка допомагає підприємцю зрозуміти – хто саме із зовнішнього середовища матиме достатньо 

влади, щоб здійснювати вплив на підприємство, і як саме він буде впливати на ваше підприємство.  

Склад моделі «5 сил». 

Ринкова влада постачальників. Постачальники можуть впливати на підприємство за рахунок таких 

факторів, як: розділ ресурсів, наявність взаємозамінних ресурсів, витрати на заміну постачальників, 

концентрація постачальників, цінність замовлення для постачальників, співвідношення вартості закупівлі із 
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сукупними витратами, загроза прямої та зворотної інтеграції фірм у галузі та вплив ціни ресурсу на вартість 

товару. 

Ринкова влада покупців. Покупці можуть впливати на підприємство за рахунок таких факторів, як: 

концентрація покупців у порівнянні з концентрацією фірм, обсяг закупівель у підприємства покупцями, витрати 

перемикання покупців в порівнянні з витратами перемикання постачальника, інформованість покупця, 

здатність до інтеграції вниз по технологічному ланцюжку, товари-замінники, співвідношення ціни до 

загального обсягу закупівель, відмінності товарів та впізнаваність торгової марки, вплив на якість та зовнішній 

вигляд товару. 

Загроза появи товарів-субститутів. Товари-субститути можуть впливати на підприємство за рахунок 

таких факторів, як: відносна ціна товарів-субститутів, витрати перемикання, схильність покупців до субститутів 

та можливість задовольнити потреби і бажання клієнтів іншим способом. 

Влада існуючих конкурентів. Існуючі конкуренти можуть впливати на підприємство за рахунок таких 

факторів, як: зростання галузі, постійні витрати, тимчасові надлишки виробничих потужностей, відмінність в 

продукції, пізнаванність торгової марки, витрати перемикання споживача, інформаційна складність, бар’єри. 

Загроза появи нових конкурентів. Нові конкуренти можуть впливати на підприємство за рахунок таких 

факторів, як:економія, пов’язана з масштабом виробництва, Запатентовані відмінності товару, впізнаваність 

торгової марки, витрати переключення, вимоги до обсягу капіталу, доступ до каналів розподілу, абсолютні 

переваги по витратах, доступ до необхідних ресурсів, власна низьковитратна модель виробництва, патенти. 

На основі експертної оцінки змістових факторів перелічених конкурентних сил, визначаються 

можливості, загрози та компенсації, що дозволяє визначили сильні та слабкі сторони поточної конкурентної 

ситуації, а також можливі компенсаційні заходи.  

При тому, що модель «5 сил» М. Портера є досить універсальною, при її складанні для підприємств 

сфери IT-бізнесу виникає низка проблем. Ці проблеми будуть відрізнятися в залежності від того, підприємство 

є «аутсорсинговим» (виконує замовлення для інших підприємств або окремих підприємців), чи «продукт-

оунерським» (виготовляє свій продукт, який напряму, чи через посередників, продається покупцям). 

Якщо підприємство «аусорсингове», виникають проблеми з визначенням замовника. Чи можна його 

класифікувати як покупця? Якщо так, то наявність частини факторів (як загальний обсяг закупівель) втрачає 

сенс, деякі фактори сформовані надто розпливчасто (наприклад, стимули осіб, які приймають рішення), а 

деяких не вистачає (наприклад, надійності замовника). 

Якщо підприємство «продукт-оунерське», у ряді випадків може виникати ще більше недоліків моделі 

«5 сил», ніж у «аутсорсингового» підприємства. Якщо, підприємство не володіє сервісами цифрової 

дистрибуції, чи бажає викласти на продаж у іншому сервісі цифрової дистрибуції, йому необхідно буде 

взаємодіяти з підприємством-посередником, яких дана модель як «силу» зовсім не враховує, не кажучи про такі 

ключові фактори у визначенні конкурентоспроможності при взаємодії з підприємством-посередником, як: 

репутаційний вплив, наявність активної аудиторії у сервісі, умови угод, та інше. Також, як у 

«аутсорсингового», так і у «продукт-оунерського» підприємства виникає проблема з визначенням такої сили як 

постачальники, тому що в більшості ситуацій для багатьох IT-компаній немає жодної потреби в регулярних 

постачальниках, і в більшості ситуацій цю сило можна не враховувати. 

Розроблені в умовах індустріальної економіки теоретико-прикладні засади конкурентного 

стратегування, потребують фундаментальної трансформації в умовах прискореного розвитку мережевої 

економіки. Але, не дивлячись на те, що сучасні підприємства сфери ІТ-бізнесу фундаментально відрізняються 

від класичних організаційних структур, основою конкурентоспроможності залишається спроможність 

виробляти якісну продукцію, що користується попитом на ринку за найнижчою ціною. 
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Бізнес сьогодні зазнає дуже швидких структурних і функціональних перетворень, що робить 

необхідним постійне планування змін в комунікаціях, побудові цілей і досягнення результатів у відповідності 

до найчастіше непередбачуваних запитів держави, суспільства, та глобальної економічної системи. Для 

побудови наших цілей кращий спосіб почати з планування і розглядати його як набір логічних дій, які 

приведуть нас до бажаного результату. План визначає цілі та завдання, а також систематичні кроки, які 

необхідно зробити для їх досягнення. Планування може направляти дії систематично, подібно як карта показує, 

як дістатися туди, куди ви хочете піти, і хто повинен робити, що і коли. Можна виділити три типи планів 

зв'язку для організації: стратегічні плани; річні плани; плани проекту. 

Стратегічний план встановлює необхідні зв'язки між основними функціями організації і 

комунікаційними програмами. Він вважається інструкцією до всіх видів комунікаційної діяльності та 

забезпечує логіку, послідовність і обізнаність персоналу. Стратегічний комунікаційний план це довгостроковий 

план (від 3 до 5 років). Він може бути пов'язаний з довгостроковим баченням перспектив в контексті політики 

та амбіцій компанії. Він може формувати окремий документ або бути частиною загального проекту, 

встановленого організацією. У будь-якому випадку він потрібен для інформування персоналу і громадськості 

про основні принципи та процедури, які організація має намір застосовувати при спілкуванні. Стратегічний 

план розглядає принципи і процедури досить широко і не вдається в подробиці. Це повинно бути коротко. 

Допускається періодичний перегляд і оновлення, який не призводить до серйозних змін в організації. 

Володіння стратегічним планом означає, що вся комунікаційна діяльність організації буде заснована на одних і 

тих же принципах і утворює єдине ціле. Це означає, що організація має одну особу і каже одним голосом. 

Річні плани більш докладні. Вони засновані на стратегічному плані і готові чітко уявляти комунікаційні 

заходи, які будуть розроблені в цьому році, і що це означатиме для програмування і складання бюджету. Річний 

план встановлює час і бюджет для комунікаційних заходів протягом року, щоб вони не конфліктували між 

собою. 

Плани проекту. Організація має тільки один стратегічний план і один річний план, але може мати 

кілька планів комунікаційних проектів. План проекту складається окремо для кожного комунікаційного дії. 

Оскільки дві ситуації ніколи не бувають ідентичними, для кожного виду комунікаційної діяльності потрібен 

певний план. План проекту визначає для кожного, яка комунікаційна діяльність планується, хто відповідає за 

певні завдання і коли вони повинні бути виконані. 

Проблема наукового осмислення функціонування суспільних та організаційних комунікацій як 

змістового підґрунтя для формування нових підходів у сфері організації комунікативного обміну в суспільстві 

має стати предметом першочергового розгляду науковців. Управління комунікацією необхідно розглядати як 

стратегію управління, що передбачає постійний двосторонній симетричний потік комунікацій. За таких умов 

має змінитися і статус комунікантів, що давав би змогу зберігати критичну дистанцію від керівництва та 

уможливив вплив на управлінський процес [1]. 

Управління комунікаціями - систематичне планування, реалізація, моніторинг та контроль 

комунікаційної діяльності проекту. План управління комунікаціями є результатом процесу управління 

комунікаціями. У ньому описуються продукти зв'язку, види діяльності, одержувачі, строки, частота і інша 

відповідна інформація про взаємозв'язки, координації та взаємодії. Теоретично, результати управління 

проектами також можуть розглядатися як засоби комунікації. У більшості випадків управління комунікаціями 

це процес, який дозволяє здійснювати просту доставку повідомлень з використанням стандартного 

інструментарію. Проте, в разі серйозних змін та ініціатив по трансформації бізнесу, комунікація та об'єднання 

можуть стати центром проекту і становити значну частину робочих зусиль, розгорнутих в рамках проекту. мети 

Процес управління комунікаціями має чотири цілі: 

– визначити потреби проекту з точки зору комунікації; 

– провести аналіз, щоб визначити, хто є зацікавленими сторонами, які їх ролі і інтереси і як вони будуть 

впливати на проект або як проект вплине на них, а потім розробити план управління зацікавленими сторонами; 

– визначити необхідні повідомлення, відповідні медіа та канали зв'язку, призначення завдань і терміни 

повідомлень, які дозволять команді проекту реагувати на потреби; 

– переконається, що потрібні люди отримують правильну інформацію в потрібний час для задоволення 

потреб і цілей проекту. 

Віртуальна зв'язок, також звана комп'ютерним зв'язком, кібер-комунікацією або netspeak, є формою 

текстової комунікації з використанням цифрових пристроїв в якості передавача і посередника. Він 

використовується, зокрема, в SMS, миттєві повідомлення, форумах, розрахованих на багато користувачів 

онлайн-іграх, електронній пошті і в Інтернеті. Регулярна практика, яка спирається на нові комп'ютерні 



І Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

184 

інструменти, лежить в основі появи спільнот практиків, нових правил ввічливості, форм сленгу, а також нових 

практик шахрайства і неввічливості. Розробка комунікаційних цілей і ключових повідомлень. Менеджер з 

комунікацій розробляє зміст і матеріали комунікацій. Першим кроком є розробка комунікаційних цілей, які 

підходять для проекту і комунікаційних потреб його різних аудиторій. Крім того, ключові повідомлення 

розробляються і адаптуються до передбачуваної аудиторії. Інформація про це вказана в плані зв'язку. 

На сучасному етапі інформаційні технології відіграють дуже важливу роль в забезпеченні ефективності 

управління комунікаціями на підприємстві. Першочерговими з них є раціоналізація організаційних зв’язків та 

приведення структури апарату управління у відповідність з реальними виробничими умовами. Побудова 

ефективної системи комунікацій підприємства потребує ретельного регулювання та організації всіх 

інформаційних потоків. Комунікація та інформація мають надзвичайно важливе значення в житті суспільства. 

Добре спланована та ефективно реалізована система комунікацій надає підприємствам можливості 

результативного обміну інформацією між менеджерами й працівниками для досягнення головної мети 

організації. Тому ефективні комунікації на всіх рівнях – із споживачем, з постачальником, з власним 

співробітником  − це такий же ресурс бізнесу, як фінанси або час [2].  

У здоровій культурі співробітники розглядають себе як частину команди і отримують задоволення від 

надання допомоги компанії в цілому. Коли працівники відчувають, що вони сприяють успішним зусиллям 

групи, рівень їхньої прихильності та продуктивності, а отже, якість продукції або послуг компанії, швидше за 

все, покращиться. Навпаки,працівники в нездоровій культурі схильні розглядати себе як окремих осіб, 

відмінних від компанії, і зосереджені на власних потребах. Вони виконують лише основні вимоги своєї роботи, 

а їхня головна (а можливо єдина) мотивація – їхня заробітна плата [3].  

Деколи керівництво недооцінює взаємозв'язок показників ефективності компанії та культури. 

Розуміння важливості впливу культури на результат з'являється тоді, коли керівники здійснюють перехід від 

декларації «люди - це наш основний ресурс» до реального усвідомлення того, що ставлення до роботи - це 

наріжний камінь успіху. Саме це дозволить задуматися над тим, що культурою можна управляти. Іншими 

словами - управління корпоративною культурою теж стає ресурсом. 

Як правило, показники групуються між наступних кластерів: фінанси, клієнти, управління бізнес 

процесами, інновації, персонал. Наведемо один - «кількість укладених угод з повторними клієнтами». Якщо 

показник високий, то ступінь повернення клієнтів забезпечується, в тому числі за рахунок культури 

клієнтоорієнтованості в компанії.  

Таким чином, побудова ефективної комунікативної моделі є безумовною складовою сучасного сталого 

економічного розвитку. Кожен менеджер повинен бути обізнаним та мати правильне уявлення про можливі 

ризики у комунікаціях, як складової успішної бізнес-стратегії. Майбутні тенденції управління мають тенденцію 

до швидких змін, потребують постійної уваги та у майбутньому усе більше будуть спиратися на подолання 

непорозумінь між людьми різних культурних цінностей, мотиваційними чинниками, що дозволить вчасно 

вивчати сучасні тенденції трансформації бізнес-процесів. 
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In contemporary economy innovations were one of the key factors determining the prospects for social and 

economic development of enterprises. 

The practice of management shows that innovative adjustment in the current development of modern 

enterprises can not only provide high rates of economic development, but also improve the competitiveness of their 

export potential and will help to solve economic, environmental and social problems. Innovative activity is a major 

component of the process to ensure successful operation of enterprises, because current economic conditions require 

intense innovation, effective organizational research and development, regular innovations, reducing innovation risks 

and strategic management of innovation activities of each company. 

Recently, many countries (including Ukraine) announced their strategic priorities course on innovation 

economy, while in Ukraine the problem of effective economic development through innovation is extremely important 

because Enhancing innovation could become the driving force of industrial maintenance enterprises by improving 

existing production processes, improving the efficiency of all aspects of production and business activities, as well as 

identifying new perspective forms and lines of business. 

Today, in order to ensure efficient and uninterrupted operation of enterprises, very important to the activation 

of innovation processes, as well as focusing on innovative development, they set themselves new challenges, the 

importance of which is associated with increased competitiveness; ensure that the value of products for the consumer; 

social responsibility of businesses, which includes: social responsibility before each citizen to the state, the staff and the 

consumer sector of the economy. All socio-economic systems should seek to form innovative development model, 

which will help direct the growth of scientific knowledge, and their mandatory application to improve the efficiency of 

the enterprise as a whole. 

In Ukraine, the issue of innovation activity towards efficiency and quality aspects of production and business 

activities can be ensured not only the constant improvement of the production process, but also from businesses 

transition to innovative way of development [1-4]. 

Among the limiting factors of innovative development of enterprises occupies an important place insufficient 

number and variety of funding sources, including the main source of financing innovation enterprises of Ukraine have 

the means enterprises themselves. It does not allow entities to implement effective innovation policy as an important 

task is to find and attract financial resources in the innovation sector. 

It should be noted that the innovative development affects numerous factors that contribute to the development 

or innovation or hinder their implementation in the enterprise. 

Impact on innovation development of Ukraine carried out largely economic factors, the most important of 

which is the lack of preparation of logistics for the implementation of new technologies. In turn, the unstable economic 

and political situation in Ukraine leads to the determination of its economy as unattractive for investment. Factors that 

contribute to the innovative development of enterprises Ukraine is state support of innovative development, availability 

of skilled personnel, researchers needed to implement innovative development, the willingness of consumers and their 

confidence in the introduction of new and those already used overseas technology to make purchases [5]. 

The level of development of enterprises depends largely on acquisition of new technologies that provide long-

term competitiveness, high economic performance of enterprises. It should be noted that one should not invest in the 

projects that are developed and used in other countries [3]. 

Exploring the theoretical basis of innovation, it is necessary first of all to pay attention to the term 

"innovation", because innovation is the main component of innovative development company. 

Innovative development company has ensured an effective integrated use of all its components, but in terms of 

knowledge economy, socio-techno-economic paradigm of innovation and the theory of "open innovation" intellectual 

component of innovative enterprise development is more important than material [6, p.24 ]. 

Innovation is a key means of ensuring economic growth, competitiveness and financial stability of any 

enterprise [1]. 

In general definition, innovation is an innovation in engineering, technology, labor or management, based on 

the use of science and excellence. Innovation acts as the end result of innovation - ie activities related to the 

transformation of research and development and other scientific and technological achievements in new or improved 

product introduced to the market a new or improved technological process used in practice or new approach to social 

services. Innovation as a result of innovation on the one hand, oriented to better meet the needs of consumers on the 

other - to the desired economic effect. Unfortunately, according to most experts, scientists, state of innovation activity 

in Ukraine is unstable [2]. 

Development, development, training, monitoring and justification innovation is in the process of innovation. 

The Law of Ukraine "On innovation activity" find a definition of "innovation" - an activity that is directed to the use 
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and commercialization of research and development and leads to the release of new competitive goods and services 

[7,1]. 

The solution for the innovative development of economy of Ukraine may be attracting more effective funding 

sources (bank loans, own funds, venture capital, leasing, etc.) and implementing innovative type of industry will 

provide Ukraine stable economic growth, rapid technological progress and determine the country's place in the world 

economy. 

Innovative development of enterprises is an effective counter response on emerging threats of loss of market 

share, constant pressure from competitors, the emergence of new technologies, reduction of product life cycles, 

legislative restrictions and changes in the market. 

Effective innovation allows to generate competitive advantage that will allow them to operate successfully in 

the market [8]. 

In this version of innovation and innovative development - a way to use the new features (ideas, resources, 

etc.) to maintain or obtain new competitive advantage. In the long term, the enterprise has no choice but to conduct 

innovative development, which is an effective source of long-term success and hence economic security. 

Economic security company - is a state system of farming, which in addition is also aimed at mobilizing all 

available at the company corporate resources in order to protect it (the company) from unwanted influences of the 

present and future time for the most effective use of these resources [8] . 

In general, it should be noted that a major unresolved problem today is the low technological level of 

production, low innovation activity of industrial enterprises, poor public financing innovation, lack of own funds for 

innovation, but because of the slow pace and quality of economic development in general. 

To improve the situation in the sphere of innovations require immediate resolution issues: improving 

regulatory support for innovation; financial incentives activation of innovative processes; improving and expanding 

innovation infrastructure; intellectual property protection in the innovation sphere; strengthening the relationship 

between science and industry; providing adequate information towards balancing the supply and demand for 

innovations like. That is the main efforts of both state and regional authorities should focus on comprehensive fostering 

innovation through improved financial as well as legal and regulatory mechanisms of regulation by means of an 

effective innovation policy on the ground. The focus should also focus on developing (or improved existing) effective 

regional strategies and programs addressing innovation and institutional obstacles to their implementation [18]. 

Thus, in practice, the implementation of the target program of innovative development of industrial enterprises 

is implemented through a chain of successive interrelated investment and innovation projects. The effectiveness of the 

program of innovative development countri depends on the proper choice innovative development of the enterprise 

[19]. 
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Товарна політика є невід’ємним складовим елементом маркетингової діяльності торговельного 

підприємства. В узагальненому розумінні товарну політику можна трактувати, як комплекс заходів 

спрямованих на визначення наявного попиту на товари та його забезпечення у процесі здійснення торговельної 

діяльності з метою отримання прибутку. В ході реалізації товарної політики діє один з головних принципів 

маркетингу: реалізовувати ті товари, що користуються попитом, а не ті що є в наявності. Від ефективності 

формування товарної політики залежить успіх комерційної діяльності торговельного підприємства.  

Дослідженню проблем формування та реалізації товарної політики приділяється велика увага у 

дослідженнях вітчизняних та закордонних учених. Наприклад, Багієв В.Л. вважає, що «товарна політика – 

маркетингова діяльність, яка пов’язана з плануванням та здійсненням сукупності заходів та стратегій 

формування конкурентних переваг та створенням таких характеристик товару, які роблять його цінним для 

споживача та задовольняють ту чи іншу його потребу, забезпечують відповідний прибуток фірмі» [1]. 

Ткаченко Н.Б. обґрунтовує думку про те, що «товарна політика – це система дій підприємства для 

визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широких 

можливостей їх вибору» [2]. 

Холодний Г.О. вважає, що «товарна політика – припускає обґрунтований алгоритм дій, що передбачає 

визначення виробничої програми підприємства з урахуванням інтересів споживачів, рівня впливу конкурентів, 

виробничих та інших ресурсних можливостей підприємства, а також стадії життєвого циклу продукт» [3]. 

Кардаш В.Я. вважає, що «товарна політика – сукупність засобів впливу на споживачів за допомогою 

товару» [4]. 

Визначення Балабанової Л.В. вирізняється універсальним характером «товарна політика – це 

маркетингова діяльність підприємства, яка пов’язана з реалізацією стратегічних та тактичних заходів щодо 

забезпечення конкурентоспроможності товарів та формування товарного портфеля з метою задоволення потреб 

споживачів та одержання прибутку» [5]. 

Розглядаючи політику як цілеспрямовану діяльність, що пов'язана з прийняттям відповідальних рішень 

у галузі взаємовідносин між різними суб’єктами соціально-економічних відносин та узагальнюючи існуючі 

теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, можна сформулювати наступне визначення товарної 

політики: це планомірна діяльність торговельного підприємства, що спрямована на формування, підтримку та 

своєчасне оновлення оптимального асортименту товарів.  

Основні завдання товарної політики знаходяться у тісному взаємозв’язку зі стратегією торговельного 

підприємства. Товарна політика здійснюється на основі постійного моніторингу тенденцій відповідного 

сегменту товарного ринку. Визначаючи завдання товарної політики підприємство має виходити перш за все зі 

своїх власних фінансових можливостей та специфіки ринкового позиціонування. 

Здійснення ефективної товарної політики передбачає вирішення наступних завдань: 

 формування оптимального асортименту товарів, який відповідає потребам цільових груп покупців; 

 ефективне керування асортиментом з огляду на необхідність забезпечення його оптимальності; 

 своєчасне оновлення асортименту в умовах постійного зростання потреб покупців. 

Задовольнити потреби споживачів можливо лише за умов дотримання паритету між ціновими та 

якісними характеристиками товарів. Оскільки саме якість товару відображає його спроможність задовольнити 

потреби споживачів [6].  

Товарну політику неможливо відокремити від реальних умов функціонування й розвитку зовнішнього 

середовища підприємства, від специфіки його виробничо-комерційної й маркетингової діяльності. Усі питання, 

пов’язані з формуванням стратегії й тактики проведення товарної політики, повинні вирішуватися відповідно 

до вимог ринку і поведінки конкурентів. Відсутність обґрунтованої товарної політики призводить до 

нестійкості асортименту внаслідок впливу випадкових або минущих факторів, втрати контролю над 

конкурентоспроможністю й комерційною ефективністю товарів. 

Основні рішення, які приймаються в системі управління товарною політикою підприємства, базуються 

на трьох рівнях:  

– товар (марка);  

– товарний асортимент;  

– товарна номенклатура. 

У товарній політиці сучасних торговельних підприємств відбувається розділення між двома видами 

якості – «реальною» та «уявною».  
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Реальна якість – це перелік реальних споживчих характеристик товару. Про них все знають виробники 

та фахівці, що знайомі з технологічними особливостями виробництва і використання товару. Уявна якість – це 

якість товару в свідомості споживачів. Вона може відповідати реальній якості, бути краще, або гірше реальної 

якості. 

У маркетингу не настільки важливо, що думає про товар виробник. Набагато важливіше те, що 

думають про нього покупці і посередники. З метою формування позитивного відношення до певних груп 

товарів використовуються засоби сучасної реклами та просування товарів на ринки. Наприклад, завдяки 

різноманітним засобам масової інформації, створено стійке уявлення про те, що споживання макаронних 

виробів з твердих сортів пшениці є корисним, а з м’яких – шкідливим для організму людини. Насправді 

більшість дослідників вважає визначальним фактором дієтології не безпосередній зміст продукту, а його 

кількість, що вживається людиною.   

Одна з основних функцій товарної політики полягає в тому, щоб виявити дисбаланс між реальною та 

уявною якістю товару, перетворивши останню на джерело отримання прибутку.  

Аналіз практики функціонування торговельних підприємств надає підстави стверджувати, що товарна 

політика в умовах перманентної економічної кризи, яка спостерігається в Україні, формується в межах одного 

головного фактору – платоспроможного попиту населення. Саме цей фактор формує ринки харчових продуктів 

та визначає їх динаміку.  

Товарна політика торговельних підприємств у період 2010-2018 рр. формувалась в умовах зростання 

загального обсягу ринку харчових продуктів у порівняних цінах на 25,1%, що становило у 2018 р. – 138610,5 

млн грн. Обсяг всіх сегментів продовольчого ринку окрім цукру збільшився. До переліку харчових продуктів 

споживання яких характеризується найбільшим за період 2010-2018 рр. зростанням відносяться: свіжі овочі – 

84,6%, хлібобулочні вироби – 70,6%, макаронні вироби – 69,1%, консерви рибні – 68,9%, молоко та молочні 

продукти – 57%. Помірними є темп зростання споживання: м’яса – 23,8%, риби та морепродуктів – 23,5%, олії 

рослинної – 16,1%, ковбасних виробів – 12,6% [7]. 

Аналіз сучасних досліджень ринкової динаміки [8-11] та дослідження практики функціонування 

торговельних підприємств, надали підстави для формування наступного переліку умов, що визначають зміст 

товарної політики: збереження пропорцій у витратах домогосподарств за яких біли 48% припадає на продукти 

харчування; зміни у структурі попиту на харчові продукти, що характеризуються збільшенням частки товарів з 

низькою ціною: хлібобулочні вироби, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці, м’ясні та рибні консерви; 

збереження диспропорції походження у структурі високотехнологічних товарів, більшість з яких виробляється 

закордонними виробниками; постійне збільшення обсягів електронної комерції, щорічний приріст її обсягів 

становить 5-7%; збільшення попиту на екологічну продукцію з високим ступенем безпечності у використанні; 

збільшення попиту на високотехнологічну продукцію у сферах мобільного зв’язку, побутової техніки; 

збільшення частки у загальних обсягах продажів продовольчих та непродовольчих товарів великих 

спеціалізованих торговельних мереж. 
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Кризові фактори в діяльності сучасних підприємств та стагнаційні процеси економічного середовища 

призвели до стану банкрутства компаній, які нещодавно мали позитивні тенденції розвитку. Так, аналіз даних 

Державної служби статистики України [1] свідчить про те що кількість порушених справ про банкрутство 

підприємств невпинно зростає, починаючи з 2016 року і, за даними 2018 року, тенденція зберігається. Також 

прослідковується зростання кількості визначених банкрутом підприємств з 1345 у 2015 р. до 2678 у 2018 роках, 

водночас, показник кількості підприємств – потенційних банкрутів, що обрали шлях фінансового оздоровлення, 

тобто санації, неспівставимо малий (табл.1). 

 

Таблиця 1 - Cтатистика банкрутства українських підприємств за період 2013–2018 роки 

Роки 

Статус підприємства 

Визнано банкрутом 
Підприємство 

ліквідовано 

Порушено справу 

про банкрутство 

Порушено справу про 

банкрутство та відкрито 

санацію 

2013 2964 212 239 25 

2014 2301 120 387 7 

2015 1345 234 450 16 

2016 1524 135 1050 10 

2017 2456 205 1340 13 

2018 2678 113 1230 16 

 

Зростаючий рівень банкрутства українських підприємств дозволяє стверджувати про наявність проблем 

в прогнозуванні та діагностиці ознак кризового стану задля попередження ймовірності банкрутства. [2]. Це 

можливо уникнути завдяки розробці та впровадженню системи раннього попередження банкрутства (СРПБ) , 

яка містить маркери, стрес-тести, рейтингову оцінку діяльності, прогнозні модели та інше, що вказують окремо, 

чи в купі, на нестабільну діяльність підприємства та привертають увагу менеджерів щодо вирішення наявних 

проблем, не очікуючи, поки вони суттєво вплинут на фінансово-господарський стан суб’єкту підприємництва. 

Першочерговим завданням системи раннього попередження є своєчасне виявлення кризи на 

підприємстві, тобто ситуації безпосередньої чи непрямої загрози його існуванню. Водночас, за допомогою такої 

системи виявляються додаткові шанси для суб'єкта господарювання. 

Процес створення системи раннього попередження складається з таких етапів: 

 визначення сфер спостереження; 

 визначення індикаторів раннього попередження, які можуть вказувати на розвиток того чи іншого 

негативного процесу; 

 визначення цільових показників та інтервалів їх зміни за кожним індикатором; 

 формування завдань для центрів обробки інформації (розробка висновків щодо впливу тієї чи іншої 

інформації на діяльність підприємства); 

 формування інформаційних каналів: забезпечення прямого та зворотного  

 зв'язку між джерелами інформації та системою раннього реагування, між системою та її 

користувачами – керівниками всіх рівнів. 

Система маркерів також застосовується для визначення конкурентоспроможності, кредитної та 

інвестиційної привабливості суб’єкту господарювання; аналітичності альтернативних джерел фінансування; 

ступеня фінансової стабільності; стадії банкрутства тощо.  

Рейтингова система оцінки фінансової стійкості підприємства представлена в табл. 2. 

1 клас – фінансово стійкі підприємства; 2 клас – підприємства які мають незначні відхилення платіжної 

дисципліні; З клас – неплатоспроможні підприємства, потенційні банкрути. 

Сутність стрес-тестінгу полягає в моделюванні виключної або можливої ситуації, в якої теоретично 

може опинитися організація, враховуючи її поточний стан та фактори впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища [3]. 

Стрес-тест – це оцінка різних сценаріїв розвитку підприємства за допомогою аналітичного 

інструментарію. 
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Таблиця 2- Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 

 

Найменування показника Іклас 2клас Зклас 

Коефіцієнт покриття Більше 2 1-2 Менше 1 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Більше 0,5 0.2-0.5 Менше 0.2 

Забезпеченість власними оборотними коштами Більше 0,2 0,1-0,2 Менше 0,1 

Збільшення оборотності запасів + - - 

Збільшення оборотності оборотних коштів + - - 

Рентабельність активів Більше 15% 12-15% Менше 12% 

Наявність неплатежів по кредитах - - + 

 

Програма тестуваня при ранній діагностиці банкрутства підприємства передбачає розрахунок 

показників щодо оцінки задовільнення структури балансу; можливості відновлення платоспроможності та 

можливості нейтралізації погрози банкрутства за рахунок внутрішнього потенціалу підприємства. 

1. Задовільнення структури балансу встановлюється за допомогою слідуючих показників: коефіцієнта 

строковості покриття термінових зобов’язань (абсолютної ліквідності), який повинен бути в діапазоні 0,2 ÷ 0,5 

та коефіцієнта забезпеченості власними оборотними коштами , який повинен перевищувати значення 0,1.  

2. Можливість відновлення або втрати платоспроможності встановлюється за допомогою вивчення 

динаміки показників поточної ліквідності, їх співвідношення до нормативних значень що розраховуються з 

урахуванням періодів дослідження 6 або 3 місяців за річною звітністю підпрємства 

Якщо коефіцієнт ›1 , то у підприємства є реальна можливість у найближчі 6 місяців відновити 

платоспроможність. 

Якщо коефіцієнт ‹1 , то розраховується коефіцієнт можливої втрати платоспроможності в найближчі 3 

місяці [5]. 

Про потенційну можливість банкрутства свідчать також низькі значення показників коефіцієнта 

абсолютної ліквідності й коефіцієнт незалежності (автономії). 

Стійка тенденція до зниження цих показників свідчить про відкладену загрозу банкрутства. 

3. Можливість нейтралізації загрози банкрутства за рахунок внутрішнього потенціалу підприємства 

діагностується за двома основними показниками : коефіцієнт рентабельності власного капіталу дає подання про 

те, якою мірою підприємство здатне формувати додаткові джерела для задоволення зростаючих грошових 

зобов'язань, коэффициент оборотності активів показує швидкість формування цих потоків. 

На базі системи раннього попередження та реагування будується система управління ризиками, яка 

включає в себе такі блоки завдань: ідентифікація ризиків; - оцінка ризиків; нейтралізація ризиків. 

Стрес-тестування є інструментом управління ризиками і стратегічного управління. Але воно виявляє 

готовність підприємства до роботи в умовах кризи, оцінює слабкі місця та дозволяє прораховувати можливі 

стратегії поведінки, коригувати подальші дії. При цьому, для прогнозування фінансової нестабільності та 

отримання достовірних даних потрібно комбінувати показники, що відображають різні фактори та особливості 

як у діяльності підприємства, так і у зовнішньиу середовищі [5].  

Використання вищеозначених моделей потребує творчого підходу від аналітика, навичок розрахунку та 

тлумачення кожного з показників, які включено в систему маркерів або стрес-тестів, вміння дати загальну 

оцінку фінансового стану підприємства. Також, важливо постійно досліджувати підприємства на 

посткризовому етапі їх функціонування  тому, що банкрутство – постійний супутник у діяльності підприємств, 

що функціонують в умовах нестабільності ринкового середовища. А це є ознакою необхідності постійної 

професійної роботи менеджерів задля збереження та розвитку бізнесу. 
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Базові територіальні самодостатні утворення (БТСУ) являють собою основні локальні територіальні 

одиниці адміністративного устрою, в Україні це об’єднані територіальні громади (ОТГ), в Польщі – це гміни та 

повяти. 

Чому ми виділяємо базові територіальні утворення?  

Для: 1) потреб управління, 2) ефективного економічного та соціального розвитку; 3) для ефективного 

використання ресурсів території. 

Розглянемо ці складові більш детально. На теоретичному рівні зазначимо, що сутність такого виділення 

пов’язана з пошуком найбільш ефективних механізмів територіального управління. Під БСТУ будемо розуміти 

базові локальні територіальні адміністративні одиниці, що мають функції самоуправління та інституції 

фінансової самодостатності, які можуть реалізувати ці функції для досягнення сталого територіального 

розвитку. Виділення БСТУ мотивується двома чинниками. 

Перш за все, для того, щоб виявити сутність цих утворень, згідно з функціями та потребами у реалізації 

ефективної локальної політики на засадах сталого розвитку. Локальне акцентування політики сталого розвитку 

розповсюджене в державах ЄС, особливих успіхів в цьому досягли громади Нідерландів, Німеччини, Швеції, 

цікавий і корисний для України досвід Польщі. Специфіка всієї системи місцевого самоврядування в Польщі 

полягає в тому, що в основу побудови її рівнів був закладений принцип доповнення, а не поглинання. Тобто 

кожен наступний рівень самоврядування виконує лише ті функції, які не здатен здійснювати нижчий. Також в 

основу їх формування закладено чіткі і зрозумілі критерії розподілу територій, функцій і відповідальності [1] . 

По-друге, акцентувати на найбільш ефективних та стратегічно доцільних напрямах реалізації політики 

сталого розвитку на локальному рівні. Це дозволить обґрунтувати та сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення урядування, залучення ресурсів, вирішення нагальних соціально-економічних та екологічних 

проблем. Серед таких проблем в Україні є: визначення та реалізація напрямів ефективного економічного 

розвитку території, подолання соціальних проблем, зокрема, старіння населення, підвищення якості освіти 

(зокрема дошкільної та професійної), вирішення екологічних проблем. Серед екологічних проблем особливе 

занепокоєння викликають: поводження з відходами, раціональне управління природними ресурсами, створення 

рекреаційних та відпочинкових майданчиків, особливо поблизу водойм, забруднення сільськогосподарських 

угідь та ґрунтових вод. 

Нагромадження коштів для БТСУ (практично, на рівні ОТГ) в Україні здійснюється через 

оподаткування економічної активності, використання територіальних ресурсів (земельний податок), цільових 

трансфертів. 

Упродовж 2018 року з місцевих бюджетів ОТГ витратили 570.6 млрд грн (біля 19,3 млд. євро). 

«Найдорожчими» статтями видатків були: загальноосвітні школи (16.3% усіх видатків місцевих бюджетів), 

субсидії ЖКГ (11.6%), лікарні загального профілю (7.6%), допомога малозабезпеченим сім’ям (7.4%), ремонт та 

будівництво доріг (5.8%), дитсадки (5.6%), житлово-комунальне господарство (5.3%) та утримання органів 

місцевої влади і місцевого самоврядування (4.8%). Сумарно на їх фінансування пішло майже дві третини усіх 

видатків місцевих бюджетів [2]. 

 Власні доходи місцевих бюджетів формують: 

– податкові надходження (забезпечують понад 88% загальної суми власних доходів місцевих 

бюджетів), зокрема, це частина від загальнодержавних податків та зборів (податок на доходи фізичних осіб, 

податок на прибуток, рентна плата (за користування надрами, видобування корисних копалин і т. п.), акциз з 

пального та ін.), місцеві податки і збори (податок на майно, єдиний податок, туристичний збір та ін.); 

– неподаткові надходження (становлять трохи більше 10% загальної суми власних доходів місцевих 

бюджетів), а саме: плата за видачу ліцензій та дозволів, орендна плата, держмито, штрафи; 

– інші надходження: кошти від продажу основного капіталу, цільові фонди, донорські кошти, отримані 

від ЄС та міжнародних організацій тощо. 

В Польщі ситуація схожа. 

Власні доходи гмін формуються з доходів від місцевого оподаткування, серед яких – місцеві збори, 

доходи з майна тощо. Місцеві податки на рівні гмін: податок від нерухомості, сільськогосподарський податок, 

транспортний податок, податок на доходи фізичних осіб згідно спрощеної системи оподаткування, податок на 

спадок і дарування, податок з цивільно-юридичної діяльності. У практиці гмін є податкові преференції, як 
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звільнення від плати податкового зобов’язання, надання податкових пільг, відстрочення терміну сплати 

податкових зобов’язань чи погашення податкової заборгованості [3].  

Таким чином, самодостатність гміни нині є вищою, ніж самодостатність ОТГ в Україні (більше джерел 

фінансування бюджетів гмін, простіші процедури управління податковими надходженнями, досвід). Саме тому 

ми говоримо про БТСУ в Україні та Польщі, де самодостатність – це оптимальна форма функціонування 

адміністративного утворення на принципах сталого розвитку та фінансової спроможності. 

Окрема проблема в Україні – екологічне оподаткування, нагромадження та розподіл. Так, місцеві 

бюджети останні роки збільшують надходження, однак максимум перепав на 2016 рік (3,3 млд.грн., або трохи 

більше 111 млн.євро). Наступними роками ситуація погіршилась через ускладнення адміністрування 

екологічного податку (складні процедури управлінням використання податкових надходжень, що вимагають 

чимало часу і залучення окремого персоналу) і перерозподілу коштів між центральними та місцевими органами 

влади.  

Відповідно до Бюджетного кодексу та Закону України «Про державний бюджет України», він 

розподіляється між державним і місцевим бюджетами в такій пропорції [4]: 

1) Державний бюджет: 

а) загальний фонд: 45% екологічного податку (окрім податку з радіоактивних відходів); 50% 

екологічного податку з радіоактивних відходів; 

б) спеціальний фонд: 50% екологічного податку з радіоактивних відходів. 

2) Місцеві бюджети (спеціальний фонд): 55% бюджети м. Києва та Севастополя; 30% - обласні 

бюджети та бюджети АР Крим; 25% - сільські, селищні, міські бюджети, бюджети ОТГ. 

Досягти синергетичного ефекти у процесі реалізації екологічної політики на локальному рівні можливо 

за умов такої динаміки надходження екологічного податку до бюджетів, яка буде співпадати з відповідною 

динамікою щодо видатків на природоохоронні заходи. 

Нині місцеві бюджети в Україні збільшують надходження від екологічного оподаткування, див. табл.1.  

 

Таблиця 1. Надходження від екологічного оподаткування (за даними Держказначейства України) 

роки 
Темп зростання збору за забруднення навколишнього 

середовища (державний бюджет), % 

Темп зростання екологічного 

податку (місцевний бюджет),% 

2013 39,67 98,85 

2014 36,72 79,27 

2015 140,22 130,35 

2016 137,44 212,42 

2017 16,26 88,40 

2018 52,40 71,93 

 

Однак, ефективність використання цих коштів поки залишається низькою. 

Виникає питання, як оцінити та систематизувати ці природоохоронні заходи, надати їм пріоритетність, 

якщо ОТГ не мають відповідних фахівців у складі адміністративного апарату, та немає позитивного досвіду 

залучення сторонніх експертів для вирішення таких задач (за винятком нечисленних проектів міжнародної 

допомоги через грантову підтримку)? Як долучити до вирішення екологічних проблем у єдиному процесу 

планування та стратегування задачі сталого розвитку території, щоб вирішення нагальних задач екологічного 

спрямування не завадило ефективно вирішувати задачі економічного зростання та соціальної відповідальності? 

Ми пропонуємо для цього механізми розвитку БТСУ, які не потребують додаткового зовнішнього 

фінансування, а спираються на місцеву активність та інституційні можливості. 

Нині механізм нагромадження коштів для БТСУ в Україні потребує вдосконалення. У чому воно 

полягатиме: 

1) спрощення адміністрування податку; 

2) надання інституційної можливості та дозволів на його акумуляцію, зберігання в банківських 

установах, задля об’єднання коштів екологічного податку з іншими громадами для формування спільних 

фінансових об’єднань; 

3) уточнення статей, за якими можна витрачати кошти екологічного податку, включення до цих статей 

напрями витрат, спрямовані на комплексне проектування сталого розвиту територій. 

 Ми дослідили, що фінансування природоохоронних заходів у ОТГ України збільшується за рахунок 

власних коштів, а ефективність екологічної політики – зменшується. Це пов’язане з неможливістю 

нагромаджувати кошти і ускладненням їх цільового використання (застосування тендерних процедур, 

відсутність планів та програм на локальному рівні, приділення основної уваги з боку місцевої влади проблемам 

соціального чи інфраструктурного характеру). 

На шляху до сталого розвитку ми маємо: впорядкувати поводження з відходами, забезпечити дієву 

ініціативу місцевого урядування та самоуправління, вирішити проблеми комунального господарства та 

інфраструктури. 
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Одним з напрямів підвищення ефективності політики сталого розвитку на локальному рівні (БТСУ) є 

впровадження стартапів та проектів зеленої економіки для вирішення задач економічного розвитку та 

ощадливого використання природних ресурсів. Саме це має стати основою подальших досліджень БТСУ 

України та стати в нагоді обгрунтування напрямів вдосконалення їх теритоіральної організації. 
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У світовій практиці економічного розвитку соціальна ринкова економіка стала синонімом ефективної 

ринкової економіки, створеної для забезпечення високого рівня добробуту людини. Ринкова економіка, 

спираючись на принципи захисту приватної власності, свободи всіх суб’єктів ринкових відносин, чесної 

конкурентної боротьбі, досягає високого рівня ефективності. Наявність фінансових ресурсів робить можливим 

шляхом перерозподілу доходів забезпечувати високий рівень добробуту і соціального захисту людини. Тому 

дослідження умов побудови соціальної ринкової економіки в Україні є актуальним і має практичне значення. 

Питання тлумачення соціальної ринкової економіки вивчали багато зарубіжних і вітчизняних вчених, 

серед яких найбільш відомими є Мюллер-Армак А., Рюстов О., Рьопке В., Ерхард Л., Аткінсон А.Б., Согаард 

Я.І., Андерс Н., Стукало Н.В., Симахова А.А., Мешкун Л.М., Музичук І.В., Фертнікова Т.М. та ін. Автори 

надали тлумачення терміну соціальна ринкова економіка, розглянули приклади побудови соціальної економіки 

в різний час і в різних країнах світу. Проте питання побудови соціальної ринкової економіки в Україні 

залишається поки що невизначеним та потребує доопрацювання. 

Основними цілями дослідження є уточнення характеристики соціальної ринкової економіки, 

порівняння різних моделей соціальної ринкової економіки, визначення особливостей формування соціальної 

ринкової економіки в Україні. 

Соціальну ринкову економіку особливо активно почали вивчати після Другої Світової війни всесвітньо 

відомі вчені в Федеративній республіці Німеччина. Мюллер-Армак А. (Müller-Armack A., 1946) [2] вперше ввів 

поняття соціальне ринкове господарство, що ґрунтується на забезпеченні економічної свободи всім учасникам 

ринкових відносин для гарантування здійснення всебічного економічного зростання. Рюстов О. (Rüstow 

Alexander, 1949) [3] охарактеризував соціальну економіку як успішно функціонуючу економіку з наявністю 

засобів обмеження конкуренції і субсидіарної складової. Ерхард Л. у 60-ті рр.. ХХ ст.. визначив теоретичне і 

успішно випробував на практиці у ФРН можливістю отримати в країні соціальну ринкову економіку і 

економічний прогрес, зростання продуктивності праці, збільшення випуску продукції. Аналіз висновків вчених 

дозволив нам уточнити, що соціальна ринкова економіка є ефективною економікою, що забезпечує умови для 

економічного прогресу, підвищення продуктивності праці, збільшення випуску продукції у наслідок чесної 

конкуренції. Ефективна ринкова економіка не може бути не соціальною. Соціальна економіка – є економікою 

добробуту. С цього випливає, що соціальна ринкова економіка є ефективною економікою і є економікою 

добробуту. 

Якщо після Другої Світової війни лідером побудови соціальної ринкової економіки була Федеративна 

Республіка Німеччина, яка забезпечила швидкі темпи зростання економіки і високий рівень соціального захисту 

населення, то на наш час лідерами добробуту, а значить і соціальної економіки, є Скандинавські країни: 

Норвегія, Фінляндія, Данія, Швеція (табл. 1). 

 

 

http://cost.ua/news/687-revenues-and-expenditures-of-local-budgets
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Таблиця 1 – Індекси добробуту передових країн світу у порівнянні з Україною, 2018 р. (складено на базі [1])  
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Норвегія 1 7 11 3 4 8 1 9 3 скандинавська 

Нова Зеландія 2 14 2 2 18 17 24 2 1 ліберальна 

Фінляндія 3 12 6 1 1 25 11 8 12 скандинавська 

Швейцарія 4 4 10 4 2 4 13 21 13 континентальна 

Данія 5 8 8 9 10 18 9 16 5 скандинавська 

Швеція 6 5 13 6 16 7 12 10 22 скандинавська 

Великобританія 7 7 5 10 8 19 17 18 16 ліберальна 

Канада 8 15 4 11 13 24 24 2 6 ліберальна 

Нідерланди 9 4 14 5 5 11 7 7 9 континентальна 

Австралія 13 28 9 12 8 12 22 14 2 ліберальна 

Німеччина 14 9 12 12 15 12 16 17 17 континентальна 

США 17 13 1 20 7 30 60 28 9 ліберальна 

Україна 111 97 106 129 43 137 128 90 119 - 

 

Вчені порівняли особливості функціонування різних моделей соціальної ринкової економіки (країни 

добробуту) [5], що дало нам можливість визначити ефективність різних моделей економіки з точки зору 

забезпечення соціального захисту населення.  

Ліберальна модель базується на низькому рівні податків, тому держава має невеликі витрати на 

соціальні потреби, невелику кількість державних службовців, невелику допомогу отримують лише найбідніші 

верства населення, яке фінансується за рахунок податків, перерозподіл благ між багатими і знедоленими дуже 

малий, ті, хто заробляє більше коштів та стабільно працює має більше всіх переваг. Як бачимо з табл. 1, країни 

з ліберальною моделлю ринкової економіки за Індексом добробуту серед країн світу займають друге місце 

(Нова Зеландія), сьоме і восьме місця (Великобританія і Канада), тринадцяте місце (Австралія), та сімнадцяте 

місце (США).  

Континентальна модель ринкової економіки базується на високому рівні податків і відповідно 

високому рівні витрат на соціальне забезпечення, соціальні допомоги фінансуються за рахунок обов’язкових 

соціальних внесків, кожен отримує соціальні блага, проте багаті отримують найбільш високі блага, 

перерозподіл благ між багатими і знедоленими – помірний. Континентальну модель використовують 

Європейські країни, серед яких найбільш успішні, згідно табл. 1, Швейцарія (4 місце за рівнем добробуту 

населення), Нідерланди (9 місце), Німеччина (14 місце).  

Скандинавська модель ринкової економіки має дуже високий прогресивний рівень податків, великі 

витрати на обслуговування населення, багато державних службовців, соціальна допомога фінансується за 

рахунок податків, всі отримують в основному однакові пільги, та ті, хто не заробляє багато грошей має більше 

соціальних переваг. Як бачимо з табл. 1, країни зі скандинавською моделлю ринкової економіки з високими 

податками і високим рівнем соціального забезпечення є найбільш соціально захищеними і мають найбільший у 

світі індекс добробуту. Це – Норвегія (1 місце за рівнем добробуту), Фінляндія (3 місце), Данія і Швеція 

(відповідно – 5 і 6 місця). 

Всі ці країни – з різними моделями ринкової економіки та з високим рівнем розвитку економіки. Це 

говоре про можливість побудови соціальної ринкової економіки при будь-якій моделі. Циклічність економічних 

процесів демонструє динамічність змін. Немає абсолютно правильної системи. Всі системи дають різні 

результати в процесі їх використання. Тому згодні з думкою дослідників, які стверджують, що «Не існує єдиної 

моделі процвітання. У майбутньому повинно бути декілька моделей процвітання, що базуються на 

індивідуальних обставинах і специфіці культури, історії, економіки і політики; не всі слідують одній моделі, 

проте процвітають у своєму власному контексті… У випадку зі скандинавськими країнами саме засіб 

перерозподілу податків і доходів від бізнесу роблять можливою більшу частину їх успіху. Їх система вільного 

ринку, підкріплена високім рівнем державного добробуту, є однією з моделей співпраці уряду і бізнесу» [6].  

Україна прагне досягти сталого економічного розвитку і високого рівня життя населення. Проте, в 2018 

р. за Індексом добробуту серед 149 країн світу Україна – на 111 місці, якість економіки – на 97 місці, бізнес-

середовище – на 106 місці, державне управління – на 129 місці, безпека та захист – на 128 місці, соціальний 

капітал – на 119 місці, здоров’я – на 137 місці, освіта – на 43 місці [1]. Це говоре про недосконалість економіки 

України і вказує на необхідність активного проведення реформ по розбудові ефективної соціальної економіки.  

Україна має низький рівень податків у порівнянні з розвинутими країнами світу. Так, у 2016 р., 

податкові надходження на душу населення в Норвегії складали у еквіваленті 15609 дол. США, у Фінляндії – 
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9113 дол. СЩА, у Данії – 18050 дол. США, у Швеції -7830 дол. США, в Україні – лише 406 дол. США на рік 

(розраховано за даними [7]). Відповідно, з таким рівнем податкових надходжень Україна не може забезпечити 

гідний рівень соціального захисту населення. Стоїть питання не просто збільшити рівень податків, а відновити і 

розвивати економіку, підвисити інвестиційну привабливість країни, знищити корупцію і тіньову економіку, 

захистити право власності і забезпечити умови для здійснення конкурентної боротьби. Зрозуміло, що 

збільшення податків при зростаючій економіці надасть можливість Україні фінансувати соціальну складову 

добробуту населення.  

Пріоритетними напрямками побудови соціальної економіки в Україні є – забезпечення достойного 

рівня життя, розвиток освіти, культури, здоров’я всіх верств населення країни. Соціальне вирівнювання в країні 

необхідно здійснювати шляхом використання політики перерозподілу доходів за допомогою високих податків, 

соціальних виплат непрацездатним і малозабезпеченим, надання пільг для нагромадження. Тому для побудови 

соціальної ринкової економіки в Україні потрібно створити вільну конкуренцію з обмеженням монополій та 

контролем груп соціальних товарів. Слід враховувати, що корупція заважає формуванню конкурентного 

середовища ринку. Високі податки за відсутності корупції в країні забезпечують функціонування соціальної 

складової в ринковій економіці. Чим більше податки, тім більше держава бере на себе відповідальності за 

соціальний добробут. Соціальний добробут підвищується паралельно зі зростанням ефективності економіки.  

Результати дослідження теорії і практики побудови соціальної ринкової економіки можуть бути 

використані на макроекономічному рівні при розробці соціально-економічної політики розвитку України. В 

подальших дослідженнях доцільно проаналізувати особливості проходження економічних реформ в Україні та 

виявити недоліки, які заважають побудові соціальної ринкової економіки в країні.  
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Однією з найсуттєвіших особливостей розвитку національної економіки України протягом останніх 

десятиріч є здійснення процесів децентралізації та перенесення основної уваги на регіональний та місцевий 

рівень, де саме і закладаються підвалини для організації виробництва матеріальних благ на основі поєднання 

наявних факторів виробництва та створення сприятливих умов для проживання, праці, культурного та 

соціального розвитку населення. Можливість розвитку виробничої сфери економіки та рівня життя населення 

нерозривно пов’язана із наявністю відповідної інфраструктури, яку часто визначають як містообслуговуючу 

сферу.  

Однією з найважливіших підсистем містообслуговуючої сфери є житлово-комунальне господарство до 

якого входять відповідні підгалузі, функціональне призначення яких полягає у обслуговуванні житлового 

фонду, виконанні робіт та наданні різноманітних послуг безпосередньо у житлових будинках, експлуатації 

житлових будинків, здійсненні водо- та теплопостачання, електро- та газозабезпечення населених пунктів, 

водовідведення та очищення стічної рідини, догляду за зеленими насадженнями у місцях загального 
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користування, збиранні, вивезенні, утилізації та знешкодженні побутових відходів, утриманні звалищ та 

полігонів твердих побутових відходів, експлуатації протизсувних та гідротехнічних споруд тощо [2].  

Як зазначають Димченко О.В. та Логвиненко В.І. практично існує дві категорії підприємств житлово-

комунального господарства: це адміністративні та промислово-комерційні служби. До адміністративних служб 

міста вони відносять установи охорони здоров’я, освіти, культури, відпочинку, служби соціальної допомоги. До 

промислово-комерційних служб міста ними віднесено підприємства водо-, газо-, електро-, теплопостачання, 

міський транспорт, служби прибирання вулиць, вивезення сміття, служби з експлуатації житла та технагляду за 

ними. Іншими словами до цієї групи дослідники відносять підприємства, що не фінансуються з бюджету, а 

отримують доход від оплати населенням послуг, які надаються ними.  

Український дослідник Варналія З.С. деталізує діяльність підприємств житлово-комунального 

господарства та поділяє їх на три наступні групи [4]: підприємства першої групи надають населенню послуги, 

забезпечують його значною частиною продукції, виконують роботи в інтересах інших підприємств та закладів. 

Такі підприємства діють на умовах самофінансування та належать до різних галузей народного господарства; 

підприємства другої групи надають послуги, головним чином, індивідуальним споживачам. Основний принцип 

діяльності – самофінансування; підприємства третього типу виробляють неподільну продукцію загального 

користування та фінансуються із місцевого бюджету. Таким чином, головним фактором віднесення 

підприємства до числа підприємств житлово-комунального господарства є його призначення задовольняти 

побутові та комунальні інтереси мешканців відповідної території громади. Підсумовуючи викладене, звернемо 

увагу на наступні ключові моменти:  

 по-перше, діяльність підприємств житлово-комунального господарства здійснюється в інтересах 

територіальної громади, але це не означає, що вони діють виключно в межах території певної територіальної 

громади; сфера їхньої діяльності може розповсюджуватися і на інші території, де задовольняються аналогічні 

потреби. Головним є те, що вони підпорядковують свої дії інтересам даної територіальної громади, а останні, у 

свою чергу, мають відповідні механізми впливу на діяльність таких підприємств;  

 по-друге, підприємства житлово-комунального господарства задовольняють різноманітні потреби 

споживачів територіальної громади, тому їх не можна пов’язувати із наданням лише житлово-комунальних 

послуг;  

 по-третє, задоволення потреб територіальної громади може здійснюватися на платній та 

безкоштовній основі, тому слід розрізняти підприємства житлово-комунального господарства, які здійснюють 

діяльність на принципі госпрозрахунку та установи, які фінансуються за рахунок бюджету відповідної 

територіальної громади;  

 по-четверте, задоволення потреб територіальної громади може здійснюватися підприємствами різних 

організаційно-правових форм та форм власності, які можуть використовувати власне майно або комунальне 

майно. У разі застосування різноманітних організаційно-правових форм на основі повного або часткового 

використання комунального майна за рішеннями органів місцевого самоврядування такі підприємства також 

підпорядковують свої дії інтересам громади.  

Отже, основним завданням діяльності підприємств житлово-комунального господарства є задоволення 

потреб суб’єктів господарювання та населення у комунальних послугах в необхідних обсягах та з додержанням 

визначених параметрів якості й безпеки. Відповідно до Конституції України права громадян на житло та 

забезпечення житлово-комунальними послугами на рівні державних соціальних нормативів, а також соціальний 

захист громадян має гарантувати держава. Особливої актуальності це завдання набуло на етапі запровадження у 

житлово-комунальному господарстві ринкових засад функціонування. Виходячи з цього, окрім законодавчого 

визначення основ державної політики та створення організаційно-правових умов діяльності у цій сфері, 

держава в інтересах суспільства має здійснювати правове регулювання відносин на ринках житлово-

комунальних послуг.  

Звичайно, покладатися лише на суто ринкові механізми у зазначених сферах неможливо, особливо коли 

мова йде про діяльність підприємств, які діють на локальних ринках житлово-комунальних послуг 

(централізоване теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване 

постачання гарячої води). Підсилення ролі державного регулювання пов’язано із необхідністю створення умов 

для підвищення ефективності їхньої діяльності. Проте, виходячи з сутності ринкової економіки державне 

регулювання в Україні у цій сфері здійснюється переважно шляхом встановлення для органів місцевого 

самоврядування і суб’єктів господарювання відповідних «правил гри» на основі їх закріплення у законах та 

підзаконних нормативних актах. 

З цієї точки зору для України дуже актуальною є необхідність чіткого законодавчого визначення 

переліку органів, які мають право регулювати відносини у сфері житлово-комунального господарства, границь 

їх повноважень та розмежування відповідних функцій. Як свідчить аналіз нормативно-правових актів, 

основними напрямами державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства є формування цін 

на послуги, діяльність суб’єктів природних монополій та демонополізація сфер, де можливо впровадити 

конкурентні відносини, бюджетне інвестування та залучення інвестицій з інших джерел; роздержавлення та 

приватизація; розвиток ринку житлово-комунальних послуг [1].  
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З метою реалізації зазначених напрямів державою видаються відповідні нормативні акти, які 

встановлюють загальнообов’язкові правила для суб’єктів господарювання, розробляються методичні 

рекомендації з метою конкретизації положень нормативних актів та врегулювання окремих відносин, 

застосовується ліцензування визначених видів господарської діяльності, нормативів та лімітів, здійснюються 

стандартизація, сертифікація, контроль тощо. Особливою сферою державного регулювання є діяльність 

суб’єктів природних монополій на ринку послуг централізованого постачання питної та гарячої води, 

централізованого опалення та водовідведення.  

У встановленому законодавством порядку виконавчі органи місцевого самоврядування створюють, 

реорганізують та ліквідують підприємства житлово-комунального господарства, визначають цілі їх діяльності 

та організаційні форми. Також вони затверджують статути створених ними підприємств, організацій та установ 

та відповідно до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» регулюють ціни та тарифи на продукцію й 

послуги створених підприємств, взаємовідносини цих підприємств із бюджетом, встановлюють порядок 

використання прибутку, контролю за ефективністю використання належного підприємствам майна, веденням 

фінансово-господарської діяльності, призначають та звільнюють керівників таких підприємств, заслуховують 

звіти про їх діяльність; делегують своїх представників до спостережних рад господарських товариств, частка 

капіталу яких належить органам місцевого самоврядування.  

Водночас фінансово-матеріальна основа місцевого самоврядування не дозволяє органам місцевого 

самоврядування виконувати на належному рівні власні повноваження у сфері житлово-комунального 

господарства. Для бюджетів місцевого самоврядування головною проблемою є їхня обмеженість. До цього слід 

додати наявні проблеми із збитковою діяльністю підприємств житлово-комунального господарства населених 

пунктів, аварійним станом споруд та обладнання, погіршенням якості житлово-комунальних послуг (що 

виражається у порушенні строків початку та закінчення опалювального сезону, наданням послуг з 

централізованого теплопостачання з відхиленням від нормативних вимог), проблеми соціального характеру. У 

разі делегування місцевими радами відповідних повноважень, окремі визначені функції можуть виконувати 

органи самоорганізації населення – квартальні, вуличні, будинкові комітети.  

Як наслідок, це не сприяє розвитку житлово-комунального господарства, його надійній та безпечній 

роботі та повному задоволенню потреб населення у якісних послугах, забезпеченню екологічної безпеки у 

населених пунктах та регіонах. Підсумовуючи викладене, зауважимо, що найважливішою передумовою для 

впровадження ефективних стратегій сталого розвитку житлово-комунального сектору міських господарств є 

наявність відповідних інституціональних основ, зокрема нормативно-правового забезпечення роботи 

підприємств галузі, ефективної системи управління діяльністю підприємств на місцевому рівні, ефективних 

організаційних форм підприємств та налагодження взаємодії між приватним та суспільним секторами 

економіки у сфері житлово-комунальних послуг з метою залучення у господарство недержавних інвестицій.  

Тому, серед потенційних джерел фінансування потреб виробників житлово-комунальних послуг можна 

виділити [3]: кошти населення та інших споживачів житлово-комунальних послуг; кошти місцевих бюджетів; 

кошти кредитних установ; кошти небанківських фінансових установ; державні централізовані капітальні 

вкладення; власні кошти підприємств житлово-комунального господарства; кошти приватних компаній, 

зацікавлених у здійсненні господарської діяльності у житлово-комунальному секторі.  

Кошти населення, головним чином, залучаються на основі виставлення рахунків за надані житлово-

комунальні послуги. Відтак, їх сума залежить від двох основних чинників: обсягів споживання послуг та рівня 

затверджених тарифів. Нормативні акти щодо формування тарифів на житлово-комунальні послуги допускають 

можливість включення до їх складу крім економічно обґрунтованої планової собівартості також і витрат на 

здійснення капітальних вкладень для реалізації програм розвитку. Відтак, потенційно кошти населення можуть 

розглядатися як джерело фінансування потреб житлово-комунального господарства. Але, у більшості 

населених пунктів тарифи для населення не відшкодовують навіть собівартості послуг. У якості основної 

мотивації стримування зростання тарифів для населення органи місцевого самоврядування наводять соціальну 

незахищеність внаслідок низького рівня заробітної плати, пенсій, соціальних виплат тощо.  

Крім того, використовується можливість часткового перенесення тягаря з населення на інших 

споживачів на основі встановлення для них більш високих диференційованих тарифів. У цілому доводи 

регулюючих органів виглядають обґрунтовано, але не можемо не відмітити також й політичну складову цього 

питання, коли без вивчення ситуації та розгляду можливих альтернатив приймаються популістські рішення. З 

огляду на сказане, з нашої точки зору, можливість залучення коштів населення залежить від наступних 

факторів: підвищення рівня доходів населення; готовність органів місцевого самоврядування діяти 

обґрунтовано, керуючись простою логікою – якщо проблему можна вирішити, її необхідно вирішувати, якщо 

такої можливості не має – слід шукати інші варіанти; усвідомлення населенням того, що результатом 

підвищення тарифів стає поліпшення якості, надійності та безпеки.  

Кошти інших споживачів (крім населення) також поступають на основі виставлення їм рахунків за 

надані житлово-комунальні послуги. Але обсяги споживання послуг цією групою споживачів є незначними (як 

правило, від 5 % до 30 % на різні послуги залежно від конкретної ситуації у кожному населеному пункті). 

Серед інших споживачів виділяються бюджетні організації та госпрозрахункові організації. У грошовому 

вираженні зазначена група сплачує 40-70 % рахунків, оскільки для госпрозрахункових організацій тарифи є 



І Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

198 

найвищими. Крім зазначеного, слід звернути увагу на можливість пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених пунктів підприємств та організацій, які створюються або розширяються. Така практика була 

звичайною за радянських часів та у багатьох населених пунктів України в тій чи іншій мірі продовжує 

використовуватися, але нормативна база з цього питання є застарілою. З нашої точки зору, зазначене джерело 

можна розглядати як реальне, проте воно потребує проведення відповідних обґрунтувань щодо розміру пайової 

участі та прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування.  

Кошти місцевих бюджетів. Участь місцевого бюджету у фінансуванні проблем житлово-комунального 

господарства може проявлятися у наступних основних формах: цільове спрямування бюджетних коштів на 

реалізацію конкретних програм розвитку або окремих заходів; звільнення підприємств житлово-комунального 

сектору від сплати податків (в частині, які поступають до місцевих бюджетів) або їх сплати в неповному обсязі. 

Можливим є зобов’язання підприємства замість перерахування таких коштів до бюджету використовувати їх на 

реалізацію окремих цільових заходів відповідно до прийнятого органом місцевого самоврядування рішення; 

надання підприємствам житлово-комунального господарства дотацій на покриття збитків внаслідок дії 

збиткових тарифів; надання населенню додаткових адресних субсидій (понад розмір передбачених 

законодавством) з одночасним встановленням економічно обґрунтованих тарифів.  

Як свідчить практика, на сьогоднішній день фінансування житлово-комунального господарства з 

місцевих бюджетів є вкрай обмеженим, що пояснюється багатьма причинами. Житлово-комунальне 

господарство – лише одна із важливих сфер міського господарства. Навіть, якщо говорити тільки про житлово-

комунальне господарство, як правило, на місцях у першу чергу фінансують житлове господарство та 

вирішуються питання, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності міста взимку, також у першу чергу 

утримуються бюджетні установи, які не здійснюють надання послуг на платній основі. Крім того, житлово-

комунальне господарство дісталося місцевим органам від держави не у кращому вигляді, потреби на розвиток 

якого суттєво перевищують можливості місцевих бюджетів. Різною є й економічна ситуація у кожному 

населеному пункті, що також необхідно враховувати.  

Власні кошти підприємств житлово-комунального господарства. Серед власних джерел житлово-

комунального господарства, перш за все, слід розглядати амортизаційний фонд, але на сьогоднішній день це 

джерело демонструє недостатню здатність для накопичення необхідних коштів, крім того, на збиткових 

підприємствах має місце нецільове використання амортизаційного фонду на поповнення оборотних коштів для 

здійснення поточної діяльності. Але, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів, які 

містять витрати на здійснення капітальних вкладень для реалізації розроблених підприємствами програм 

розвитку може з’явитися зазначене додаткове джерело. Не слід також забувати і про можливість акумулювання 

коштів за рахунок оптимізації витрат, що потребує цілеспрямованої діяльності підприємства у цьому напрямі.  

Кошти приватних компаній, зацікавлених у здійсненні господарської діяльності у комунальному 

секторі, є одним з найпривабливіших джерел, оскільки крім інвестування коштів у розвиток систем, мова йде 

про впровадження у житлово-комунальному господарстві перспективних організаційних форм, із якими також 

пов’язується залучення сучасного менеджменту та новітніх технологій.  
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Сьогодні більшість українських суб’єктів господарювання, які працюють в нестабільному 

економічному середовищі, переживають спад виробництва і знаходяться в критичному стані або в стані 

банкрутства. Знос основних фондів при гострому дефіциті інвестиційних ресурсів обмежує 

конкурентоспроможність підприємств на регіональному рівні, а відтак й національної економіки в цілому, 

обмежує можливості інноваційного розвитку та активізує комплекс загроз фінансовій стабільності суб’єктів 

національного господарства. Тому необхідно приділяти увагу питанням, пов’язаних із способами та методами 

активізації інвестиційної політики, вивченням умов створення сприятливого інвестиційного клімату, 

залученням інвестиційних ресурсів або їх ефективним використанням на усіх рівнях державного управління.  

Проведені дослідження вченами-економістами, зокрема В.М. Бодровим, Г.В. Замазєєвою, В.М. 

Федоренко показали, що розвиток сучасної регіональної інвестиційної політики в Україні залежить, в першу 

чергу, від інвестиційного клімату країни, який представляє собою сукупність правових та економічних умов, 

що забезпечують формування інвестиційного потенціалу національної економіки. Більше того, держава 

повинна сприяти розвитку інвестиційного клімату та гарантувати інвесторам недоторканість їх капіталу. Крім 

того, в процесі аналізу цієї проблеми вчені-економісти дійшли висновку, що формування інвестиційного 

клімату залежить від сукупності чинників, котрі безпосередньо впливають на інвестиційну політику 

регіонального розвитку, зокрема [2-3]: 

– інституційні – політична стабільність, державне втручання в національну економіку, реалізація 

стратегічних цілей та дотримання поточних зобов’язань, наявність державних інституцій з підтримки 

інвестиційної діяльності; 

– економічні – динаміка економічного розвитку (стабільність національної валюти, рівень 

інвестування, характеристика банківської сфери, ємність фондового ринку), виробничий потенціал (реалізація 

результатів виробничої діяльності, рівень доступу до виробничих ресурсів, потреба в інвестиційному капіталі), 

фінансово-кредитна система (акумулювання фінансово-кредитних ресурсів, забезпечення цільового їх 

використання, фінансово-кредитна стабільність), податкова система (рівень податкового навантаження, 

наявність податкових стимулів до інвестування); 

– соціально-психологічні – рівень соціального розвитку суспільства та напруженості в регіонах країни. 

Тому спільною проблемою для багатьох країн, зокрема й України, є те, що формування інвестиційної 

політики регіонального розвитку визначається нестачею власних коштів, зниженням частки довгострокових 

кредитів, високими процентними ставками по кредитах та скороченням обсягів централізованих капітальних 

вкладень. Щоб покращити становище в національній економіці необхідна наявність інвестиційного інтересу та, 

звичайно, фінансово-кредитних ресурсів, що забезпечили б перехід національного господарства України з 

занепаду до стабільного розвитку. 

В Україні інвестиційний клімат був доволі несприятливим, особливо для іноземних інвесторів. Певне 

«потепління» в цьому плані спостерігається коли Україна почала провадити політику по вступу до СОТ та 

можливого членства в ЄС. Серед головних причин непривабливості інвестиційного клімату називають: повільні 

темпи реформування як економіки національного господарства, так й нормативно-правової бази; важкі умови 

входження іноземних інвесторів на національний та регіональний рівні, а також не раціональний розподіл 

внутрішніх інвестицій – приватних та державних. Також несприятливий інвестиційний клімат частково можна 

пояснити нездатністю держави забезпечити фінансування тих галузей національного господарства, які не 

можуть бути проінвестовані із приватних джерел [1].  

Причина в тому, що приватні інвестори не можуть вкладати кошти в певні галузі національного 

господарства. Уряду необхідно сформувати інвестиційну стратегію таким чином, щоб не було підміни 

приватного інвестування бюджетними коштами. Оскільки це знижує загальний рівень інвестування в 

національну економіку і відволікає державні кошти від життєво важливих завдань країни, які не в змозі 

виконати приватний сектор. Державі слід інвестувати ті галузі національного господарства, які залишаються 

непривабливими для сучасної регіональної інвестиційної політики. Що ж до важких умов входження іноземних 

інвесторів на національний та регіональний рівні то, як твердять спеціалісти процес залучення іноземних 

інвестицій супроводжується також цілим рядом негативних тенденцій, що знижує рівень інвестиційної 

політики регіонального розвитку в системі антикризового управління суб’єктами національного господарства 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Чинники, що заважають притоку інвестицій в регіони України 

 

Також слід звернути увагу й на активність західних інвесторів, їх зацікавленість у вкладенні в регіони 

України дуже низька. Навіть ті інвестори, які активно діють на українському ринку кажуть, що прибутками з 

інвестицій вони не задоволені. Вони висловлюють незадоволення заплутаною нормативно-правовою базою, з 

якою доводиться мати конфлікти, а також вони не задоволені окупністю капіталу. За українських умов віддачу 

можна чекати через 7-8 років, в той час як в інших країнах цей термін складає 2-3 роки. Крім того, відсутність 

практичної реалізації встановлених цілей та пріоритетів поліпшення інвестиційного клімату негативно впливає 

на міжнародну інвестиційну привабливість України, підвищує ризики для інвесторів, зумовлюючи тим самим 

втрати в конкурентній боротьбі за світові інвестиційні ресурси.  

Україні потрібні нові механізми залучення іноземних інвестицій та істотне поліпшення інвестиційного 

клімату на регіональному рівні. Натомість в країні все більше проявляються нечіткості інвестиційної стратегії, 

а непрозорість процесу обговорення інвестиційних пріоритетів розвитку національної економіки перешкоджає 

формуванню об’єктивних цілей та напрямків регіональної політики, послаблює суспільну легітимність урядової 

діяльності в інвестиційній сфері. Щодо залучення внутрішніх інвестицій (приватних та державних) в економіку 

національного господарства, то їх рівень інвестування щорічно знижується. Збільшення витрат на внутрішні 

інвестиції з Державного бюджету України у 2019 р. не очікуваються через жорстку бюджетну політику країни. 

Тому головним джерелом формування інвестиційної політики регіонального розвитку залишаються 

власні кошти суб’єктів господарювання (76 % від загального обсягу внутрішнього інвестування). Приватні 

капіталовкладення продовжують рости на фоні спаду державних інвестицій, але успішному їх вливанню в 

регіональну економіку перешкоджають системні вади економіко-правового середовища: втрата підприємствами 

обігових та амортизаційних коштів та вилучення у суб’єктів господарювання частини амортизаційних 

відрахувань у державний бюджет на цілі, несумісні з інвестуванням; податкова система в Україні збирає з 

юридичних та фізичних осіб величезні податки на утримання державного апарату, численних служб й інших 

державних структур; відсутність діючої системи страхування інвестиційних процесів; банківські структури 

майже не надають довгострокових кредитів, поширена практика надання короткострокових кредитів під великі 

проценти; привабливість цінних паперів (дисконтні та корпоративні облігації, інвестиційні сертифікати, 

облігації внутрішньої державної позики) на фондовому ринку дуже низька через очікуване падіння курсу 

національної валюти [4].  

Таким чином, дослідивши головні причини погіршення інвестиційного клімату національної економіки 

країни, що є основою успішного розвитку сучасної регіональної інвестиційної політики в Україні, можна з 

упевненістю сказати, що інвестиційна активність в країні ще на низькому рівні й іноземні інвестори не 

поспішають вкладати серйозні кошти в економіку національного господарства. Внутрішні ж інвестори також не 
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досить успішно можуть проводити фінансове вливання в економіку на національному та регіональному рівнях, 

оскільки в своїй діяльності вони часто стикаються з державними обмеженнями. Тому необхідно виправити таку 

ситуацію, зробити так, щоб привабливість інвестування в українську економіку росла і, як наслідок, 

підвищилась інвестиційна активність в Україні. В обов’язковому порядку потрібно змінити несприятливі риси 

національної економіки для безпечного формування інвестиційної політики регіонального розвитку та 

функціонування інвестиційної діяльності [3]:  

 політична нестабільність (часта зміна урядів; обіцянки зміни умов ведення бізнесу, аж до 

націоналізації майна інвесторів, що лунають з боку різних політичних сил; політичні скандали та, особливо, 

передвиборчий період посилюють настороженість іноземних інвесторів та сприймаються ними як додаткові 

ризики, які потребують підвищення прибутковості інвестицій); 

 недоліки законодавства в сфері інвестування (цей недолік став причиною виходу з українського 

ринку багатьох потужних інвестиційних компаній, які вже звикли до правил гри в недосконалому правовому 

полі, але й вони не могли передбачити, що процес такого пристосування стане нескінченим: відсутність 

системи регламентації перевірок суб’єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні; тривала 

процедура реєстрації та отримання необхідних сертифікатів; недосконала система розгляду справ у 

господарських судах та несвоєчасне виконання їх рішень; відсутність дієвого механізму правового захисту 

інвесторів від боржників та недоброчесних партнерів); 

 надмірна фіскальна активність (потужним важелем стримування іноземних інвестицій в Україну є 

нерівномірний розподіл податкового тиску, що є надмірним для легально працюючих суб’єктів 

господарювання на тлі існування «тіньового» сектора економіки. Незважаючи на те, що переважна більшість 

іноземних інвесторів намагається вести прозорий бізнес, «тінізація» національної економіки суттєво ускладнює 

їх співпрацю з вітчизняними підприємствами, які не завжди в змозі дозволити собі ризик ведення легальних 

операцій. Одними з найгостріших є питання своєчасного повернення сплаченого ПДВ податковими органами, 

велика частка вилучення прибутку, нестабільність податкових ставок та правил їх нарахування); 

 обтяжлива митна політика (високі митні ставки на ввезення іноземних інвестицій в Україну, 

непорозуміння з митними органами при визначенні митної вартості товарів, способу нарахування мита та 

акцизних зборів. Тому інвестори звертають увагу на перешкоди при ввезенні потрібного устаткування, 

сировини та комплектуючих і вивезенні виробленої продукції); 

 нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку (відсутність потужних страхових структур, які б 

покривали комерційні ризики під час реалізації особливо масштабних інвестиційних проектів; обмеженість 

довгострокових та недорогих банківських ресурсів; відсутність швидкісного транспортного сполучення з 

промисловими та сировинними центрами. Крім того, світова практика сучасного бізнесу пов’язана з постійною 

співпрацею з різного роду аудиторськими та консалтинговими організаціями. Відсутність середовища таких 

структур, гідних, з позицій іноземного інвестора, довіри, суттєво погіршує його враження від 

підприємницького клімату в Україні на національному та регіональному рівнях). 
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