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Шановні науковці! 
 

Дозвольте висловити подяку всім, хто знайшов час та можливість взяти 
участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні 
управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 
суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління”. 

Метою конференції є обмін інформацією, досвідом та результатами 
наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та 
перспектив розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в 
контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів.  

Сучасні управлінські, соціальні та економічні аспекти розвитку 
держави, регіонів та суб’єктів господарювання, проблеми державного 
управління та місцевого самоврядування і національної безпеки держави, 
сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, 
екологічних та фінансово-економічних викликів, соціально-економічна та 
інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного 
управління, сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку 
інформаційного суспільства – це саме ті актуальні та невідкладні напрями, 
які потребують ретельного дослідження та розвитку. Вирішення завдань є 
можливим лише за умови поєднання науково-теоретичних здобутків та 
практичного досвіду представників різних регіонів України. 

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, нових наукових 
звершень, успіхів у цій благородній справі, натхнення, творчих здобутків, 
нових ідей, успіхів у житті та праці. 

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю! 
 
 
 

Завідувач кафедри адміністративного менеджменту 
та проблем ринку Навчально – наукового Інституту  
бізнесу, економіки та інформаційних технологій 
Одеського національного політехнічного університету                  Олександр БАЛАН 
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CЕКЦІЯ 1 
 

СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
 

ДЕРЖАВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
О.С. Балан, д.е.н., професор  
В.О. Швець, магістрантка  

Н.Г. Лебідь, аспірантка  
Одеський національний політехнічний університет, 

м. Одеса 
 

У забезпеченні виходу економіки із кризового стану та стабільного її розвитку 
вирішальну роль відіграє науковообґрунтована інвестиційна політика держави. Саме вона 
визначає реальні джерела, напрями, структуру інвестицій, здійснює раціональні й 
ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-
економічних і технологічних програм, відтворює процеси на макро- й мікроекономічному 
рівнях [1]. 

Державне регулювання – це сукупність інструментів, за допомогою яких відповідні 
органи держави на базі законодавства та в межах своєї компетенції здійснюють вплив на 
процес функціонування тієї чи іншої сфери суспільного життя [2]. 

Слід зазначити, що «державне регулювання інвестицій» та «державна інвестиційна 
політика» – не тотожні терміни. Інвестиційна політика – більш широке поняття і може 
застосовуватись, як невтручання, тоді як поняття «державне регулювання інвестиційної 
діяльності» має активну природу [2, с. 204]. 

До того ж, державне регулювання інвестиційної діяльності містить інструменти, 
що безпосередньо не стосуються інвестиційної політики. Держава здійснює регуляторну 
функцію інвестиційної активності за допомогою законодавства, через державне 
планування, програмування, через державні інвестиції, субсидії, пільги, кредитування, 
реалізацію соціальних і економічних програм. Державному регулюванню притаманний 
постійний пошук оптимального співвідношення ринкової та державної складових [3]. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на 
сьогодні є питання удосконалення напрямів державного регулювання інвестиційної 
діяльності, зокрема, правової та організаційної бази для підвищення дієздатності 
механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи 
збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки [1].  

Отже, з огляду на нормативні акти з регулювання інвестиційної діяльності в 
Україні та історію розвитку інвестиційного законодавства, можемо звести у табл. 1 етапи 
розвитку та основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку 
України. 

Погіршення інвестиційного клімату в Україні на різних етапах розвитку 
інвестиційної діяльності було пов’язано, головним чином, з розширенням і згортанням 
пільг для іноземних інвесторів, тобто з низьким рівнем захисту їх комерційних інтересів. 

Аналіз стану правового регулювання в інвестиційній сфері Україні свідчить про те, 
що інвестиційне законодавство потрібно вдосконалювати [4]. 

Основними недоліками нормативно-правового забезпечення здійснення 
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інвестиційної діяльності є [5, с.251]:  
 неоднозначність тлумачення деяких положень нормативних документів, що 

призводить до правових колізій і необхідності вирішення спорів у судового порядка; 
 дуже велика кількість законодавчих актів, які прямо чи опосередковано 

регулюють власне інвестиційну діяльність і пов’язані з нею зовнішньоекономічну, 
промислову, торговельну та інші види діяльності; 

 недосконалість податкового законодавства у частині обліку витрат; 
 відсутність дієвих механізмів державно-приватного партнерства у ході 

здійснення інвестиційних проектів [5, с.251]. 
 

Таблиця 1 – Етапи розвитку інвестиційного законодавства України та їх недоліки 
Етап розвитку 
інвестиційного 
законодавства 

 
Недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій 

Перший (1991–1992 рр.) 

Нечіткість або відсутність нормативно-правових актів із 
регулювання багатьох сфер господарської, соціальної, 
адміністративної та іншої діяльності. Зловживання 
податковими пільгами у спеціальних економічних зонах 

Другий (1993–1996 рр.) 

Скасування раніше визначених законодавством пільгових 
умов інвестування та погіршення внаслідок цього 
інвестиційного клімату. Необхідність державної реєстрації 
підприємств 

Третій (1997–1999 рр.) 
Визнання порушення Україною принципу незворотності 
закону у часі (стосовно скасування пільг інвесторам на 
попередньому етапі) 

Четвертий (2000–2008 рр.) 

Суперечливий характер прийнятих у цей період нормативно-
правових актів (Цивільного та Господарського кодексів), що 
призвело до подальших змін і доповнень. Згортання або 
призупинення багатьох інвестиційних проектів унаслідок 
світової фінансово-економічної кризи 

П’ятий (2009-2018рр.) 

Зниження інвестиційної привабливості України на тлі 
глобальної фінансової нестабільності та ускладнення 
організаційно-правових умов ведення бізнесу. Звільнення 
майнових інвестицій від сплати ввізного мита 

Шостий (2019 – по нині) 
Зміна влади, прийняття законопроекту про мораторій земель, 
для залучення інвестицій від іноземних інвесторів та 
розгалудження територій їх діяльності в Україні. 

 
Національне законодавство у сфері регулювання інвестиційної діяльності 

нестабільне, нормативно-правова база зазнає постійних змін, оскільки в процесі її 
формування одні нормативно-правові акти приймаються, інші відміняються, або їх 
положення відображається в інших нормативно-правових актах. Разом з тим останнім 
часом усе-таки слід констатувати певні позитивні зрушення у зазначеній сфері. З метою 
удосконалення законодавчого врегулювання в останній період було ухвалено цілу низку 
нормативно-правових актів [6]. 

Так, зокрема, 1 липня 2010 р. прийнято Закон України «Про державно-приватне 
партнерство» № 2404-VI – нормативно-правовий акт, який заклав фундамент для 
стимулювання розвитку співпраці між державним і приватними секторами з метою 
підвищення конкурентоздатності економіки країни та залучення інвестицій в її економіку, 
а також започаткував реформування інвестиційної сфери [7]. 
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22 грудня 2011 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про інвестиційну діяльність» № 4218-V, яким передбачено приведення термінології 
відповідно до чинного законодавства, визначення терміна «інвестиційний проект» і змісту 
складових частин інвестиційного проекту, напрямів, шляхів та заходів державної 
підтримки  та стимулювання інвестиційної діяльності, а також запровадження державної 
реєстрації інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки та проведення 
оцінки їх економічної ефективності [8]. 

Діяльність іноземного інвестора, як правило, регулюється національним 
законодавством країни, що приймає. До міжнародних актів (багатонаціональних та 
регіональних), що регулюють іноземне інвестування, належать [9]: 

 звіт принципів і правил з обмеження ділової практики ЮНКТАД; 
 міжнародний кодекс поведінки при передачі технологій ЮНКТАД; 
 кодекс поведінки ТНК ООН; 
 андський пакт; 
 принципи дій ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку 

ЄС); 
 декларація про міжнародні капіталовкладення та багатонаціональні 

підприємства ОЕСР; 
 конвенція із регулювання інвестиційних суперечок між державами та 

громадянами інших країн [9]. 
Розв’язання суперечок здійснюється наднаціональною структурою – Міжнародним 

центром урегулювання інвестиційних суперечок, створеним у 1965р. [10]. 
Нині світова практика розробила універсальний набір заходів, які 

використовуються для залучення іноземного капіталу. Серед них найбільше значення 
мають наступні: податкові стимули; фінансові стимули; нефінансові стимули [10, с.72]. 

На інвестиційний клімат негативно впливають такі фактори, як загальний 
незадовільний рівень соціально-економічного розвитку національної економіки, зокрема 
низький рівень життя населення; неефективна галузева структура залучення іноземних 
інвестицій, результатом чого стало поглиблення нерівномірності соціально-економічного 
розвитку регіонів України [11]. 

Невирішеність цих проблем призводила і призводить до негативних наслідків як 
для іноземних інвесторів, які втрачають прибутки та змушені йти з українського ринку, 
так і для держави загалом унаслідок погіршення інвестиційного іміджу, скорочення 
робочих місць і зниження рівня життянаселення. Державне регулювання іноземного 
інвестування має ґрунтуватися на принципах взаємної відповідальності іноземного 
інвестора і держави. 
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В умовах сьогодення актуальність проблеми пошуку ефективних форм мотивації та 
стимулювання праці персоналу закладів охорони здоров’я не викликає сумніву. Оскільки 
недооцінка медичного персоналу як кадрового ресурсу галузі, застарілі механізми 
управління, наявність не ефективних стимулів до праці, а в більшості їх відсутність, 
призвели до її занедбання. Саме тому, ще на початку періоду реформування галузі 
охорони здоров’я, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2011 р. № 454 
була затверджена «Концепція управління якістю медичної допомоги в галузі охорони 
здоров’я на період до 2020 року», де висвітлена одна з нагальних проблем галузі – 
відсутність економічної мотивації для поліпшення праці медичного персоналу. 

На ефективність роботи закладу охорони здоров’я, в значній мірі впливає 
правильно організована політика управління медичним персоналом. Професійна 
діяльність лікарів спрямована на надання медичних послуг з високим рівнем якості, що 
визначає медичну та соціальну ефективність окремого лікарняного закладу та системи 
охорони здоров’я в цілому. В цьому процесі головну роль відіграє механізм мотивації до 
праці, який дозволяє розкрити та спрямувати на кінцевий успіх лікарняної діяльності весь 
потенціал персоналу. 

Мотиваційний механізм є основним засобом, який спонукає людей до діяльності, і 
він має будуватися з урахуванням особливостей персоналу, що включає у себе потреби, 
інтереси, установки та ціннісні орієнтації працівників [1, с. 20]. 

Для визначення напрямків формування механізму мотивації до праці в закладах 
охорони здоров’я та подальшого підвищення його ефективності, з’ясуємо сутність понять 
«мотивація» та «стимулювання». 
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У загальному визначенні, мотивацією є процес свідомого вибору особистістю того 
чи іншого типу поведінки, який обумовлений певними особистісними характеристиками 
людини, необхідністю задоволення її потреб та відповідності їх зовнішнім умовам 
діяльності. Розвиваючись під впливом різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів, 
мотивація до трудової та творчої діяльності є складним, відносно стійким процесом 
спонукання, стимулювання окремої людини чи групи людей до цілеспрямованої 
поведінки або до виконання певних дій, скерованих на досягнення власних цілей або мети 
організації [2, c. 274].  

Підкріплюють мотиваційний процес стимулюючі інструменти (винагороди). Вони 
завжди мають здійснюватися лише в сукупності з мотиваційним процесом, адже в такий 
спосіб вибудовується механізм мотивації та стимулювання в організації. Під 
стимулюванням персоналу ми розуміємо зовнішнє спонукання до дії, підставою до якої є 
інтерес (матеріальний, моральний, індивідуальний чи груповий) [3, c. 77].  

З огляду на викладене мотивацію слід розуміти як стратегічну лінію, спрямовану 
на досягнення глобальних цілей організації, які поставлені перед персоналом та 
сполучаються із загальноорганізаційними. Прагнення лікаря щодо підвищення власних 
професіональних знань внаслідок навчання на курсах підвищення кваліфікації за рахунок 
закладу охорони здоров’я, працівником якого він являться, слід розглядати як дію 
мотиваційного механізму, оскільки набуті знання та навички такого фахівця сприятимуть 
підвищенню ефективності роботи даного медичного закладу. Стимулювання ж полягає у 
тактичних заходах в самому механізмі мотивації та покликане задовольняти різні мотиви 
персоналу, в більшості матеріальні, сприяючи підвищенню продуктивності праці ( різні 
види заохочення медичного персоналу: премії, надбавки за складні умови праці, надбавки 
до заробітної платні за роботу понад норму, оплата санаторно-профілактичних путівок 
безпосередньо медичним закладом). 

З огляду на викладене, вважаємо, що керівництво закладу охорони здоров’я, 
мотивацію та стимулювання до праці персоналу має розглядати в сукупності, внаслідок 
того, що вини характеризуються різною спрямованістю дій на працівників. В вирішенні 
проблеми підвищення якості медичних послуг та ефективності їх надання, комплексний 
підхід в формування механізму до праці персоналу закладів охорони здоров’я має стати 
обов’язковим.  

Загалом, під час формування механізму мотивації необхідно враховувати наступні 
принципи [4, с. 209 – 210]: 

− мотиваційний механізм має повністю відповідати меті і завданням суспільства, 
тобто кожному завданню повинен відповідати певний мотиваційний комплекс. Основою 
для визначення структури мотиваційного механізму є структура системи цілей; 

− здебільшого для вирішення проблеми формулюють мету і знаходять ресурси для 
її досягнення. При цьому вважають, що наявний механізм мотивації є ефективним для 
досягнення всієї множини завдань. Однак результати практичної діяльності засвідчують, 
що для вирішення будь – якої проблеми варто формувати специфічний мотиваційний 
механізм; 

− як і будь – яка система, мотиваційний механізм повинен бути цілісним і 
досконалим. Це означає, що всі його елементи взаємопов'язані і зміна одного елемента 
вимагає зміни інших. Одночасно має бути певна міра відокремленості кожного елемента 
для того, щоб зміну того чи іншого елемента компенсували інші елементи мотиваційного 
механізму; 

− мотиваційний механізм повинен містити елементи, які мають різну тривалість. 
Такий склад механізму забезпечить його стійкість і динамізм у розвитку заміною 
найбільш рухомих елементів. 
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Вважаємо, що закладам охорони здоров’я під час формування механізму мотивації, 
метою якого є підвищення продуктивності праці персоналу, рівня якості медичних послуг, 
що визначатиме медичну та соціальну ефективність самого лікарняного закладу, 
необхідно додержуватися наступних рекомендації: необхідно чітко та обґрунтовано 
сформувати мету персоналу та визначити відповідні критерії і показники; потрібно обрати 
систему мотивації праці, скласти методичні розробки та керуватися нормативним 
забезпечення з огляду на специфіку колективу закладу; працювати над вдосконаленням 
організаційної структури управління колективом та виокремлювати підрозділи, що мають 
взаємодіяти між собою; здійснити класифікацію роботи, систематично робити аналіз 
чисельності та професійно – кваліфікаційного рівня персоналу існуючих та новостворених 
організаційних одиниць закладу охорони здоров’я; забезпечити інформаційну та технічну 
підтримку системи оплати праці; постійно моніторити ставлення колективу до 
запровадженої системи мотивації праці. 

Отже, формування механізму мотивації до праці має стратегічне значення для 
закладу охорони здоров’я. В основі створення цього механізму мають покладатися 
розуміння, формування та задоволення потреб медичного персоналу, що в кінцевому 
результаті й призведе до досягнення намічених цілей закладом охорони здоров’я.  
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Малі підприємства на сьогодні стали невід'ємною частиною економіки більшості 

промислово розвинених країн. Вони виконують ряд найважливіших соціально-
економічних функцій, таких як забезпечення зайнятості, формування конкурентного 
середовища, підтримка інноваційної активності, пом'якшення соціальної нерівності. У 
сучасних умовах господарювання розвиток малого підприємництва в Україні мав би бути 
одним із пріоритетних напрямів регіональної політики як окремих регіонів, так і країни в 
цілому, оскільки пов’язаний з вирішенням низки питань не тільки економічного, але й 
соціального характеру. Саме тому активізація малого підприємництва та зростання 
масштабів і ефективності функціонування підприємницького сектору є одним з головних 
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чинників позитивних структурних змін та модернізації національного господарства, 
становлення нових ресурсів економічного пожвавлення, підвищення якості життя 
населення. Крім того, розвиток малого підприємництва також веде до загальної 
інституційної перебудови суспільства на основі поширення економічної свободи та 
становлення «середнього класу» як підґрунтя соціальної стабільності. 

Сьогодні ще більш очевидним стає, що саме мале підприємництво є сферою 
діяльності, яка найбільш оперативно реагує на зміни кон’юнктури ринку, а також, що не 
мало важливо саме воно надає необхідної гнучкості економіці. Характерною рисою малих 
підприємств є здатність своєчасно реагувати на зміни споживчого попиту і за рахунок 
цього вони мають можливість створювати необхідну рівновагу на споживчому ринку. 
Саме завдяки малим фірмам формується конкурентне середовище, яке позитивно впливає 
на кон’юнктуру ринку, забезпечує економічне зростання, а також на стан зайнятості 
населення [1, с. 4]. 

Мале підприємництво є невід’ємним сектором ринкової економіки, який має 
регіональну орієнтацію. Відтак, результативність функціонування малих підприємств 
значною мірою залежить від їх підтримки як на державному, так і регіональному рівнях. В 
сучасних умовах регіоналізації економічних процесів, подальший розвиток малого 
підприємництва потребує глибокого дослідження його системоутворюючих факторів, 
територіальних особливостей, формування і здійснення відповідної ефективної та гнучкої 
регіональної політики [2, с. 12]. 

Необхідно відзначити, що шляхом підтримки малого підприємництва держава 
вирішує ключові проблеми підвищення якості життя населення, а також забезпечує 
поповнення бюджету. Крім того, малий бізнес дозволяє підвищити рівень соціальної 
відповідальності підприємств, економічної ініціативи і обізнаності громадян в силу того, 
що він орієнтований на потреби суспільства і локального ринку. Конкуренція, що є 
основною умовою розвитку малого бізнесу в ринковій економіці, дозволяє стримувати 
зростання цін на товари і послуги, спонукає підприємців, в тому числі представників 
великого бізнесу, підвищувати якість продукції та впроваджувати інновації. Малий бізнес 
вирішує проблеми з безробіттям. Таким чином, ефективне регулювання малого бізнесу є 
одним з ключових державних пріоритетів на сучасному етапі розвитку економіки. 

Державне втручання тим ефективніше, чим більш універсальну форму воно має, 
тобто, якщо в основі його регулювання закладені норми ринкової економіки. Особливу 
значимість державне регулювання малого підприємництва набуває в період національних 
криз, а також в сфері міждержавних економічних відносин, тому що роль регулюючого 
центру може виконати тільки держава (уряд) – інститут, який представляє все суспільство 
і який має право зовнішньоекономічного втручання в економічні відносини. Таким чином, 
стратегічною проблемою сучасної економічної теорії є визначення оптимального 
співвідношення держави і бізнесу в даних історичних обставин. 

Зарубіжний досвід наглядно свідчить, що неодмінною умовою успіху в розвитку 
малого підприємництва є всебічна і стабільна державна підтримка. В кризових умовах 
розвитку економіки, саме допомога держави малому підприємництву може призвести до 
поліпшення економічної ситуації як в регіонах, так і в країні в цілому. В Україні, 
незважаючи на декларовану підтримку малого підприємництва з боку держави, вплив 
останньої на процес його становлення явно недостатній [3]. 

Характерними особливостями державної підтримки малого бізнесу в Україні є: 
відсутність дієвого механізму підтримки, розвитку і захисту малого бізнесу та малого 
підприємництва; поширеність корупції; обмеженість та непрозорість доступу до 
державних i комунальних ресурсів; неефективність механізмів захисту прав і законних 
інтересів суб’єктів малого бізнесу; надмірна зарегульованість господарської діяльності; 
низька конкуренція на внутрішніх ринках; недосконалість податкової системи; 
нерозвиненість інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва; низький 
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рівень платоспроможності населення; недостатнє (негарантоване та нерегулярне) 
фінансування регіональних програм підтримки і розвитку малого підприємництва; 
нерозвиненість механізмів фінансово-кредитної підтримки і страхування ризиків малих 
підприємств, відсутність механізмів самофінансування; недосконалість контролю над 
використанням коштів, виділених малим підприємствам; відсутність ефективно 
функціонуючої системи дієвої взаємодії великого та малого підприємництва на місцевому 
(регіональному) рівні; відсутність соціальної відповідальності бізнесу [4, с. 158]. 

Отже, мале підприємництво є важливою ланкою в економіці України. Воно відіграє 
в економіці будь-якої країни досить значну роль. Мале підприємство є невід’ємною 
частиною соціально-економічної системи країни, забезпечуючи стабільність ринкових 
відносин, залучаючи велику частку громадян країни в систему відносин шляхом відкриття 
ними власної справи, забезпечуючи високу ефективність виробництва шляхом глибокої 
спеціалізації та кооперації виробництва, що сприятливо позначається на економічному 
зростанні національної економіки Розвиток малого підприємництва можливий тільки за 
наявності концептуально-виваженої системи державно-правових заходів, спрямованих на 
економічну, соціальну, інформаційну, навчальну та інші види підтримки малого 
підприємництва. 
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Ефективне управління підприємством багато в чому залежить від своєчасної 

ідентифікації кризи і використанні реактивних заходів, а в деяких випадках – 
превентивних. Тому для прийняття управлінських рішень в умовах кризи необхідно 
досліджувати останній за наступними критеріями: масштаб, проблематика, причини, 
можливі наслідки, фази і стадії прояви.  

На кожній стадії життєвого циклу є присутнім ризик прояву кризи, обумовлений 
проблемами в розвитку підприємства на даній стадії.  

Ситуація вкрай ускладнена тим, що реформи, що проводяться в даний період в 
українській економіці, відбуваються на тлі глобалізації економічних процесів, інтеграції 
національної економіки у світову господарську систему, і вимагають більш зваженого 
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підходу у використанні світового досвіду антикризових заходів на всіх рівнях управління 
національною економікою. 

Загальноприйняте, що антикризове управління істотно розрізняється для кожної 
групи учасників виробничих процесів: 

− для менеджерів вищого ешелону (стратегічне управління) – відповідно 
системи знань про можливості формування ресурсної бази, її продуктивного використання 
і ступеня відповідальності за прийняття рішень в сфері управління підприємством і його 
підсистемами; 

− для менеджерів другого ешелону (поточне управління) даний тип 
управління являє собою безпосереднє втручання в саму систему з метою виведення з 
кризи; 

− для власників антикризове управління підприємством – це забезпечення 
функціонування капіталу поза зв'язком з конкретним об'єктом. 

Антикризове управління визначається можливістю використання механізмів в 
наступних підсистемах діяльності підприємства: кадрової, фінансової, виробничої і 
маркетингової, – які допоможуть підприємству з мінімально допустимими витратами 
вийти з кризової ситуації [1, с. 306]. 

Для відновлення діяльності підприємств існує ряд антикризових заходів управління 
підприємством. Розробка заходів антикризового управління підприємством – це складний 
і тривалий за часом процес, який передбачає обов'язкове здійснення всіх основних 
функцій управління: аналіз, планування, організація, мотивація і контроль. 

Система збалансованих показників дозволяє менеджерам оцінити внесок кожного 
проведеного заходу в успіх діяльності фірми і виявити перспективні напрямки діяльності, 
потенціал яких використовується недостатньо, перерозподіляючи обмежені ресурси між 
різними інструментами. 

Механізм зворотного зв’язку, передбачений в системі збалансованих показників, 
дозволяє оперативно реагувати на зміни в навколишньому бізнес-середовищі і приймати 
відповідні коригувальні стратегічні і тактичні рішення, змінювати не тільки значення 
цільових вимірників, але і їх набір. 

Поділ показників на групи дозволить побачити більш чітко, які сфери порушені 
кризовими факторами більшою мірою. Це дозволить в подальшому приймати більш чітко 
спрямовані заходи антикризового управління для мінімізації, нейтралізації або 
прогнозування кризових факторів, що можуть трапитися на підприємстві. Можна сказати, 
що система збалансованих показників стимулює стратегічне планування на підприємстві, 
мотивуючи менеджерів на розробку не грошових кількісних критеріїв, які мають 
вирішальне значення для підприємства [2, с. 74]. 

Відповідно до визначення поняття «криза», пропонуються способи процесних 
перетворень на підприємстві з використанням загальної теорії систем. Так як аналізоване 
підприємство є відкритою системою, то методи антикризових перетворень можуть бути 
пов’язані з підсистемами управління. 

На першому рівні процесні перетворення можуть бути тільки в одній з підсистем 
(або зміна елементів – кошти праці, предмети праці і власне праця; або зміна функцій, які 
виконуються цими елементами – модернізація обладнання, модернізація продукції, 
підвищення кваліфікації персоналу, або організаційні – впровадження системи управління 
змінами), це методи, які не потребують значних капітальних вкладень. 

На другому рівні, зміни вносяться в дві підсистеми. Методи, які використовуються 
на цьому рівні, припускають впровадження якісно нового рівня виробництва (технічне 
переозброєння, зміна персоналу для роботи на новому обладнанні, реструктуризація 
виробництва). 
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Третій рівень зачіпає всю систему в цілому. Методи антикризових змін на даному 
етапі несуть в собі зміни всіх трьох підсистем в комплексі у вигляді полнокомплексной 
реконструкції і є капіталомісткими. 

Дослідження підприємства за вказаним напрямком дозволить провести діагностику 
необхідних організаційних змін. 

Однак виникає ряд причин, які можуть зробити проблематичним запровадження 
антикризового управління: 

 відсутність власних ресурсів у підприємства для реалізації обраних заходів; 
 керівництво підприємства не готове до впровадження системи 

антикризового управління; 
 поява помилок в процесі виконання заходів через некваліфікованих 

працівників і керівництва [3, с. 115]. 
В процесі реалізації наведених антикризових заходів в сукупності можливий вихід 

підприємства з кризи або часткова ліквідація кризових факторів з метою повернення до 
нормального функціонування для сталого розвитку підприємства. 
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Трансформація господарського механізму медичної галузі передбачає зміни 

організаційно-правового статусу медичних закладів, форми власності, характеру 
взаємовідносин між суб’єктами ринку, фінансових потоків тощо. Але на практиці існує 
проблема непідготовленості управлінського персоналу до використання інноваційних 
підходів та методів управління, спрямованих на пошук та освоєння перспективних 
ринкових ніш, формування конкурентних позицій медичних організацій. Медичний 
персонал державного сектору охорони здоров’я не має маркетингового мислення, без 
якого неможливо набути конкурентних переваг медичних послуг та медичної організації 
загалом. Тому перед діючою системою охорони здоров’я постає нелегке завдання 
адаптації до ринкових умов господарювання шляхом системної перебудови та 
вдосконалення механізмів її державного регулювання, а головне, реалізації концепції 
інтегрованого розвитку і управління медичними кадрами, саме від яких залежить 
виконання завдань системи [1, C.162]. 

Як зазначають сучасні дослідники, не вирішеним залишається питання 
практичного застосування наукових методів підбору, адаптації, розвитку та оцінки 
персоналу. А саме, процес адаптації медичного персоналу до нових умов діяльності 
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організацій технологічно залишається не оновленим, що позбавляє можливості швидко 
вирішувати ключові питання забезпечення ефективного управління ними [2, с.183]. 

В практиці діючих медичних закладів досі поширене проведення поточного 
ділового оцінювання лікарського та сестринського персоналу головними лікарями та 
завідувачами відділень, причому, на їхню думку, при проведенні оцінювання повинні 
узагальнюватися думки колег, у тому числі підлеглих, пацієнтів, результати 
самооцінювання працівника. При цьому існуюча система оцінювання діяльності 
медичного персоналу потребує докорінного переосмислення з введенням коректних і 
порівнянних оцінок, починаючи з оцінки діяльності студентів медичних навчальних 
закладів і закінчуючи оцінками діяльності керівників медичних закладів. Система 
оцінювання діяльності медичного персоналу має бути спрямована не тільки на 
оцінювання кількісних показників праці, а й на дотримання технології трудового процесу 
[3, с. 167]. 

Кадровий потенціал поєднує ступінь використання потенційних можливостей як 
окремо взятого медичного працівника, так і сукупності працівників, забезпечуючи на 
практиці активізацію людського чинника в трудовій діяльності за певних умов. 
Досліджуючи кадровий потенціал медичних закладів можна виділити такі його основні 
характеристики:  

– кількісні (чисельність, склад, структура, вік, стаж роботи, укомплектованість, 
плинність та рівень ротації кадрів, рентабельність та продуктивність праці); 

– якісні (фізичний, психологічний, адаптаційний, інтелектуальний, етичний, 
духовно-творчий, кваліфікаційний, організаційний потенціали).  

Оцінка кадрового потенціалу для медичних закладів є проблемною, що негативно 
позначається на результатах їх діяльності. Методів оцінки розроблено досить багато. 
Водночас ключовим завданням є поліпшення результатів їх діяльності, враховуючи 
роботу відділів, підрозділів, установ загалом. Для зведення даних оцінок із метою 
використання в практичних цілях можна використовувати найбільш вдалу на наш погляд 
модель 4D, розроблену Гринько Т.В., Савченко К.С. (Табл. 1) [4, с. 26]. 

 
Таблиця 1 – Модель оцінки кадрового потенціалу медичного закладу 

Оцінка співробітника 
– кваліфікаційна дозволяє визначити ступень 
кваліфікації працівника; 
– психологічна дозволяє можливість оцінити 
особисті якості працівника (психологічне 
тестування); 
–фізіологічні особливості людини; 
– оцінка за професійними компетенціями; 
– оцінка за особистими компетенціями; 
– оцінка на підставі індивідуальних стандартів 
реалізації цілей; 
– дані АВС-аналізу співробітника 

Оцінка управління персоналом 
– плинність і тенденція плинності кадрів; 
– коефіцієнт постійності кадрів; 
– змінність кадрів; 
– задоволеність працею та ступінь впливу різних 
факторів на задоволеність працею; 
– залученість і ступінь залученості (залученість 
до рішення загальних задач, залученість у 
робочий процес, управлінська залученість, 
ініціативність); 
– лояльність і відданість; 
– рівень мотивації і ступінь зміни порядку 
мотивації, її актуальність 

Оцінка кадрового потенціалу 
– оцінка психологічного клімату; 
– оцінка ідентичності співробітників закладу; 
– оцінка корпоративної культури; 
– оцінка оптимізму (індекс оптимізму); 
– культурна замученість. 

Оцінка результативності праці персоналу 
– оцінка за ключовими показниками 
ефективності діяльності (КРІ); 
– оцінка за системою Management By Objectives; 
– оцінка якості праці (TQI); 
– аналіз структури результативності 
управлінської діяльності; метод 
«універсальних стандартів». 
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Використання зазначеної моделі передбачає оцінку кадрового потенціалу в 
контексті таких складових: результати роботи співробітника (фактичні результати) і 
компетенції (максимальні результати еталонного співробітника відповідної посади). Так 
можна оцінити поточну ефективність працівника, але для оцінки його потенціалу цих 
даних буде мало. В оцінку потенціалу автори додають облік управлінського фактора («як 
управляли») і час (порівняння поточних результатів із даними за попередній період). 

Таким чином, головними шляхами вдосконалення системи управління 
відтворенням кадрового потенціалу медичних закладів повинні стати: 

− удосконалення системи підготовки кадрів закладів охорони здоров’я за рахунок 
домінуючої ролі бюджетного фінансування; 

− усвідомлене й цілеспрямоване використання менеджерами медичних закладів 
складових технології управління кадрами (відбір і найм, періодичне оцінювання 
діяльності, навчання на робочому місці, трудова адаптація, службово-професійне 
просування;  

− застосування методології відбору і найму кадрів, орієнтоване не тільки на 
оцінювання кваліфікації працівника, а й враховує його професійні якості, особистісні 
характеристики, соціально-демографічні характеристики тощо; 

− розробка мотиваційного механізму покращення праці; 
− оптимізація мережі та структури медичних закладів; 
− розширення інвестиційної політики держави щодо відтворення кадрів та ін. 
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МІСЕ – туризм є одним з найперспективніших напрямів сучасних подорожей. 

Важливим фактором є те, що в світі щорічно здійснюється близько 100 млн. бізнес-
подорожей [1]. За оцінками експертів ВТО, частка бізнес-туризму в світі становить вже 
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майже 20%. Зокрема майже 50% доходів авіаційних компаній та близько 60% доходів 
підприємств розміщення становить обслуговування туристів цієї категорії [2].  

Попит на високоякісні послуги, пов’язані з МІСЕ-туризмом постійно зростає. 
Категорія бізнес туристів обирає для своїх подорожей спеціалізовані бізнес-готелі, 
обов’язковою складовою яких є диверсифікований бізнес- центр, що має надавати безліч 
ділових послуг з обов’язковою розважально- ознайомлювальною програмою. Тому вкрай 
важливо в перспективах розвитку готельних закладів враховувати підвищення 
ефективності їх діяльності через розвиток сегменту ділових зустрічей. 

Важливо відзначити, що діловий туризм є комплексним та багатогранним. Близько 
73% його обсягів становлять корпоративні подорожі (corporate travel) – це індивідуальні 
ділові подорожі для участі в заходах промислових й торговельних корпорацій. До 
ділового туризму відносять також інсентив-туризм (т. зв. MICE- tourism, де Meetings – 
зустрічі, Incentives – інсентив-заходи, Conventions – конференції, Exhibitions – виставки), 
що покликаний «розбавити рутину» ділового спілкування, поєднуючи справи з розвагами, 
і може бути мотивацією-винагородою для працівників. Зокрема, MICE-заходи, полягають 
в обслуговуванні бізнес- діяльності підприємств (реклама товарів і послуг, обмін 
досвідом, підготовка договорів тощо), тобто це – кроки на перспективу, або виконання 
допоміжних функцій (заохочення кращих співробітників). Тури з метою участі у 
конференціях, семінарах, з’їздах, під егідою економічних, наукових, політичних, 
культурних та інших організацій, становлять більш 16% ринку бізнес-турів. Також, 
близько 11% від обсягу ділового туризму становлять подорожі з метою відвідування 
спеціалізованих промислових ярмарок та виставок [3]. 

Відомо, що у сучасних умовах найбільшу динаміку у своєму розвитку в сегменті 
ділового туризму демонструє конгресно-виставковий туризм. Швидко зростає інтерес до 
конференцій, нарад, семінарів, симпозіумів, де поєднуються інтереси бізнесменів та 
вчених, зацікавлених в отриманні нових ідей. Крупними конгресно-виставковими 
центрами є Відень, Женева, Копенгаген, Амстердам, Барселона, Вашингтон, Брюссель, 
Париж, Страсбург, Лондон, Мадрид, Токіо. Місто-курорт Давос (Швейцарія) займає 
окреме місце завдяки тому, що тут відбуваються форуми з аналізу сучасних тенденцій 
розвитку світової економіки. Заслуговують на увагу спеціалізовані туристичні біржі та 
виставки. Зокрема, в Європі проводиться більш 200 міжнародних туристичних бірж і 
виставок. Найпопулярніша – туристична біржа у Берліні (International Tourismus Bоrse). 
На берлінській біржі проводиться міжнародний конкурс фільмів про туризм. Особливим 
успіхом користується Міжнародна туристична біржа (FITUR), яка щорічно відбувається 
наприкінці січня у Мадриді. Вона інформує турбізнес про перерозподіл турпотоків, 
розвиток туристичних дестинацій в новому сезоні. Також, користується популярністю 
міланська Міжнародна туристична біржа (Італія). Вона розташована у найбільшому 
виставковому комплексі Європи – міланській «Фіерії». Саме тут рекламують тематичні 
програми, проекти туристичного продукту та презентують інноваційні технології в 
туристичному бізнесі та ін.[4] 

З метою підвищення ефективності туристської галузі України розроблено заходи 
щодо розширення міжнародного туристичного співробітництва. Серед них – розвиток 
інформаційно-рекламної та виставкової діяльності, організація міжнародних і 
регіональних туристичних салонів, ярмарків, бірж в Україні, зокрема в основних 
туристичних ділових центрах. Також, оскільки МІСЕ – туризм є найприбутковішим видом 
своєї галузі, Україна потребує покращення інфраструктури проведення заходів, 
розміщення та відпочинку туристів. 

В сучасних умовах ринок готельного бізнесу України характеризується зростанням 
пропозиції при одночасному скороченні попиту на послуги розміщення та ділові послуги. 
Такий стан речей посилює конкуренцію. Тому одним з найважливіших напрямків є 
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формування стратегічних конкурентних переваг та забезпечення діловими послугами 
готельної індустрії більш високої якості. 

Для збільшення рівня конкурентоспроможності варто управляти якістю ділових 
послуг, що надає підприємство. З метою вдосконалення діяльності готельного закладу, а 
також розробки заходів по адаптації до умов зовнішнього середовища запропоновано 
раціоналізувати систему управління підприємством. 

Подальший розвиток підприємства готельного закладу вимагає підвищення 
конкурентоспроможності його ділових послуг, як на внутрішньому, так і на світовому 
туристському ринку. 

Україна займає досить скромне місце на світовому ринку МІСЕ – туризму, адже 
важко їй конкурувати з, наприклад, середземноморськими країнами. Однак можливості 
розвитку МІСЕ – туризму в Україні величезні і потребують проведення відповідних 
заходів, які дозволять з часом повністю розкрити туристичний потенціал нашої держави. 

 
Список використаних джерел: 
1. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм: навч. посібник / А.Ю. Александрова. 

– М.: Аспект Пресс, 2004. – 185 с. 
2. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. пос. / М.П. Мальська, В.В. 

Худо, В.І. Цибух. / -К.: Центр літератури, 2004. – 272 с. 
3. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / 

Н. В. Титова // «Економіка і менеджмент культури». – 2013. – №1. – C.67-74. 
4. Кузик С.П. Географія туризму: навч. пос./ С. П. Кузик ; Львівський нац. ун-т ім. 

І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 271 с 
 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕС – ГРУП В 

ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 
 

Захарченко В.І., д.е.н, професор, 
Трач В.В., студент, 

Одеський національний політехнічний університет 
м. Одеса 

 
Зворот господарських перетворень в бік бізнес-груп (БГ) аж ніяк не означає 

усунення істотних відмінностей у поглядах на реформування української економіки. 
Зберігаються розбіжності з концептуальних економічних питань, які проявляються у 
трактуванні того, якими повинні бути взаємини між державою і бізнес-групами в ході і 
після створення БГ. Дискусії по нормативній базі БГ – свого роду надводна частина 
айсберга цих розбіжностей. Позначається тут і спрощений заборонний підхід до протидії 
монополізму [4, с.37]. Як наслідок, ініціатори створення бізнес-груп одержують 
суперечливі орієнтири с боку різних міністерств, перш за все з питання про 
держпідтримку діяльності БГ. 

Вже перші кроки по створенню вітчизняних БГ супроводжувалися досить 
похмурим прогнозом. Без згоди підприємств, їх керівників та трудових колективів 
насильно будуть створюватися конгломерати з сотні і навіть сотень державних 
підприємств, відроджуючі соціалістичну економіку на нових принципах міністерств, 
грандіозні соціалістичні структури, які будуть смоктати кредити Національного банку та 
Уряду. Звичайно, кредити їм будуть давати завжди – ніхто не візьме на себе 
відповідальність неефективне підприємство, на якому працює тисячі людей. Ідея не 
просто негативна, але і страшна тим, що руйнує всі сьогоднішні принципи реформ, сам 
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принцип влади. Реформи декларують владу вниз – від центру, міністерств, відомств і 
бюрократії – підприємствам, їх директорам, колективам, населенню регіонів. А БГ – це 
замаскована спроба «наверх», насильно зганяти підприємства в єдине відомство, 
відроджувати соціалістичні методи адміністративного управління та колишніх партійних 
міністрів. 

Пройшли державну реєстрацію українські БГ, які далекі від представленої в цьому 
прогнозі перспективи. Так, аж ніяк не насильницькою била інтеграція підприємств, які 
об’єдналися в ці групи. Більше того, наявні обмеження на розміри груп завадили 
включення до них всіх бажаючих. Тим не менш, можливими негативними наслідками 
формування українських БГ і участі держави в цьому процесі не слід нехтувати. 

Одним з мотивів створення БГ є лобіювання інтересів учасників. В умовах 
збереження значної залежності багатьох підприємств від державних замовлень, кредитів, 
інших форм держпідтримки важливо уникнути деформації національних інтересів бізнес-
групами. 

Ще недавно асоціації і концерни народжувалися головним чином під тиском на 
підприємствах з боку колишніх міністерств, які поспішали змінити вивіску. У створенні 
БГ велику роль відіграє ініціатива самих підприємств. Разом з тим, не слід ігнорувати 
інтерес державних чиновників, які органи управління формуємих БГ викликають в них в 
якості можливих місць свого працевлаштування. 

Ставлять під сумніви доцільність інтеграції підприємств у БГ такі небезпеки: 
виникнення сепаратистських тенденцій при формуванні регіонально замкнених бізнес-
груп; посилення негативних проявів монополізму при об’єднанні однотипних виробництв; 
використання ресурсів БГ для продовження існування неефективних виробництв тощо [1, 
с.53] 

Конструктивним підходом до обліку цих наслідків є поглиблення розуміння 
чинників, що визначають співвідношення між перевагами та недоліками в діяльності БГ і 
забезпечують високу ефективність економік, які володіють великими господарськими 
структурами типу концернів, БГ. 

Неконструктивно розглядати формування БГ як процес, що розгортається тільки 
«зверху» або «знизу». Останню позицію можна коротко сформулювати наступним чином: 
чим більше спонтанним стануть інтеграційні процеси, тип вони будуть успішнішими. 

Однак, навіть якщо прийняти установку на здатність дійсно ефективних груп 
утвердитися і без державної підтримки необхідно враховувати фактор часу. Втрати в 
темпі формування БГ означають не тільки затримку виходу зі спаду виробництва, кризи 
інвестицій і неплатежів. Зволікання у становленні потужних українських БГ веде до 
консервації положення, при якому альтернативною протекціонізму щодо вітчизняної 
промисловості є втрата значної частини її потенціалу, в тому числі у сфері високих 
технологій. Підтримка БГ – це раціоналізація протекціоністських дій, що дозволяє 
розрахувати на подолання хронічної потреби в них. Для цього необхідне таке дозування 
держпідтримки БГ, щоб воно, з одного боку, було досить дієвим, з іншого, – не 
обернулося укоріненням у формованих БГ утриманських мотивів, мотивацій. 

Неоднозначність результатів інтеграції підприємств у БГ – ще одна підстава, поряд 
з фактором часу, для державного регулювання процесу становлення БГ в українській 
економіці. 

Для вдосконалення нормативної бази БГ, для орієнтації учасників створюваних БГ 
важливо різнобічне уявлення про роль БГ в сучасній економіці, що охоплює як виробничі 
і фінансові, так і соціальні аспекти формування міжкорпоративних альянсів [1]. 
Регулювання інтеграційних процесів має враховувати рівень розвитку ринкової 
інфраструктури, фінансових інститутів, інвестиційну ситуацію. За високої концентрації 
виробничих потужностей, як це має місце у вітчизняній промисловості, розпорошення 
прав власності лише полегшує монополізацію зовнішнього контролю над виробництвом 
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окремих видів продукції. Для цього достатньо консолідації відносно невеликої частки 
акціонерного капіталу в руках одного власника. 

Інша ситуація, коли значною участю в акціонерному капіталі підприємства має ряд 
власників. Якщо до того ж дане виробництво входить у сферу їх довгострокових інтересів, 
можна говорити про стратегічних власників. Їм належить помітна роль в орієнтації 
виробництва на зростання ефективності [3, с.21]. 

Завдання держави – сприяти формуванню стратегічних власників, у тому числі, 
через нормативно-правові основи економічної діяльності. Підтримка становлення бізнес-
груп – провідний напрям вирішення цього завдання. Ставка на спонтанне формування БГ, 
а з ними і приватних стратегічних власників звужує можливості здійснення національної 
стратегії індустріального розвитку [1, с.88]. Інструментом формування стратегічних 
власників здатна стати гнучка регламентація участі банків в акціонерному капіталі 
підприємств [1, с. 137]. Так, дозволяються масштаби участі комерційного банку в капіталі 
конкретної корпорації доцільно пов’язувати з розмірами наданих їй банком 
довгострокових кредитів. Якщо претензії банку виходять за рамки 10% цього капіталу, 
масштаби участі банку в ньому можуть бути нормативно обмежені деякою часткою 
(припустимо 1/4) від суми довгострокових кредитів. 

Інший варіант – така регламентація загальної частки участі фінансових інститутів в 
акціонерному капіталі компанії, при якій їх допустима частка залежить від 
співвідношення між власним і залученим коштами компанії. Чим нижче це 
співвідношення, тим вище дозволяється частка участі. У такому разі обмеження контролю 
над компанією з боку фінансових інститутів буде відповідати її можливостям забезпечити 
самофінансування подальшого розвитку, необхідність посилення уваги до віддачі від вже 
наявних ресурсів. 

Обидва варіанти гнучкої регламентації (особливо другий) відповідають ситуації, 
яка склалася в українській економіці, коли страхові компанії, інвестиційні та приватні 
пенсійні фонди ще тільки готуються взяти на себе таке інвестиційне навантаження, як у їх 
зарубіжних колег, і дуже поступаються інвестиційним потенціалом комерційних банків. У 
цій ситуації відхід від жорсткого обмеження банківської участі в акціонерному капіталі 
промисловості – вимушена міра по компенсації слабкості інших фінансових інститутів [2, 
с.22-23]. 

Становленню приватних стратегічних власників відповідають: передача 
державного майна в траст, обумовлена рішенням трастоутримувачем деяких 
довгострокових задач; надання права викупу державної частки власності після вирішення 
таких задач. 

На етапі становлення стратегічних власників турбота про перспективу розвитку 
провідних корпорацій не може бути повністю знята з державних інстанцій. Там, де 
становлення таких приватних власників затримується, особливо актуально виконання 
державою функцій одного з них. Поки держава фактично дистанціюється від такої 
стратегічної ролі. Декларується, що горизонт державної участі обмежений трьома роками. 

Державна участь в корпоративному капіталі неправомірно розглядати як синоніми 
ефективного, так і неефективного контролю над виробництвом. Зарубіжний досвід 
свідчить про те, що держава в принципі здатна впоратися з роллю стратегічного власника, 
якщо участь держави в акціонерному капіталі компаній охоплює досить обмежене їх коло 
[2, с.12]. Слід визнати, що державі в українській економіці багато в чому належить 
оволодіння цією роллю. Кроком до її освоєння є надання державних гарантій за акціями 
емітентів, які не мають інших авторитетних і стійких акціонерів. 

Даний матеріал підготовлено на основі реалізації консалтингового проекту на 
основі договору ОНПУ і ТОВ «ПрТк «Шабо» – «Організаційний проект зі створення 
бізнес-групи у виноробній промисловості». 
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В сучасних соціально-економічних та політичних реаліях розвитку України галузь 

охорони здоров’я розглядається як один з пріоритетних напрямів реформування. 
Змінюються ідеологія здійснення медичної допомоги, фінансово-господарські та ринкові 
механізми в галузі охорони здоров’я та сама система охорони здоров’я загалом. Разом з 
цими змінами має бути впроваджена нова система управління закладами охорони 
здоров’я, що приводить до зміни парадигми системи управління персоналом цих 
інституцій. Управління розвитком кадрового потенціалу шляхом створення відповідних 
можливостей для формування і удосконалення компетенцій працівників та використання 
компетентнісного підходу в управлінні кадровим потенціалом, як ефективного 
інструмента забезпечення високомпетентними фахівцями, є одним з найважливіших 
чинників, що визначає успішність діяльності підприємства. 

Аналізуючи наукові праці вітчизняних учених варто, зауважити, що у сфері 
охорони здоров’я присутні такі поняття, як «спеціаліст з державного управління 
охороною здоров’я», «менеджер в охороні здоров’я», «керівник медичного закладу»: – 
спеціалістом з державного управління охороною здоров’я є державний службовець, який 
є, як правило, лікарем за фахом, котрий займає певну посаду на державній службі; – 
менеджером в охороні здоров’я є насамперед не державний службовець, часто і не лікар, 
який працює в лікувально-профілактичному закладі чи очолює його та виконує 
організаційну роботу щодо реалізації замовлення на контрактних засадах, як правило, 
менеджер може мати юридичну чи економічну освіту; – керівником медичного закладу є 
менеджер технологічного профілю, що займається загальним керівництвом медичними 
технологічними процесами, здійснює координацію окремих її ланок і спрямовує зусилля 
колективу для досягнення мети й отримання високого результату [2]. 

Менеджер охорони здоров'я відіграє три види ролей, що характеризують різні рівні 
системи охорони здоров'я. Менеджер з медичного обслуговування здійснює управління 
трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами закладу охорони здоров'я. Друга 
категорія менеджерів забезпечує медичне інспектування окремих лікарень або регіонів, 
третя – реалізацію  
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На сучасному етапі головним лікарям, які працюють як керівники в організаціях 
охорони здоров'я, необхідно здобувати подальшу безперервну освіту, що базується на 
моделі компетентностей, основаної на чітких посадових інструкціях. Дана модель 
компетентностей повинна об'єднувати і розвивати знання та навички в таких сферах (рис. 
1). 

Сучасний тип керівника медичного закладу, який може бути достатньо 
конкурентоспроможним на ринку праці, передбачає наявність ключових компетенцій [1]. 
При цьому актуальним є не лише наявність певної кількості компетенцій, а й уміння 
імплементувати їх у практичну діяльність, працювати з масивами інформації, знаходити 
та верифікувати аналітичні дані. Це, у свою чергу, дасть змогу сприймати й адаптуватись 
до інноваційних медичних технологій з урахуванням суспільних потреб. 

Практика управління кадровим потенціалом створює сприятливі умови для 
зростання задоволеності роботи. Три основні змінні практики управління кадровим 
потенціалом, а саме: кадровий аналіз, професійне навчання та мотивація відіграють 
важливу роль для підвищення задоволеності працівників роботою. Позитивний зв'язок 
між практикою управління кадровим потенціалом і задоволеністю роботою 
забезпечується правильною мотивацією працівників. Негативний ефект практики 
управління кадровим потенціалом на результати роботи працівників вливає на ріст 
плинності кадрів. В цілях зниження плинності кадрів необхідно забезпечити відповідний 
контроль, навчання та винагороду працівників. 

 

 
Рисунок 1 – Практичне застосування моделі компетенцій менеджера медичного 

закладу [1] 
 
Виявлення та розуміння складових кадрового потенціалу необхідне для 

формування відповідних компетенцій працівників, програм навчання, підготовки, 
підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення істотного внеску у розвиток кадрового 
потенціалу, зростання ефективності функціонування системи управління підприємств в 
цілому. Кадровому потенціалу властива мінливість, пов’язана зі зміною зовнішнього і 
внутрішнього середовища, кадрової політики, рухом кадрів, зміни кваліфікації і 
професійних характеристик працівників, тому перед підприємствами постає важливе 
завдання управління процесом розвитку кадрового потенціалу, який повинен базуватися 
на економічних стимулах і соціальних гарантіях, орієнтованих на зближення інтересів 
працівника і організації та досягнення високої продуктивності праці. Розроблена модель 
взаємозв’язку структурних елементів кадрового потенціалу та компетенцій працівників 
слугуватиме орієнтиром у розвитку кадрового потенціалу.  
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Таким чином, на підприємстві необхідно запроваджувати заходи для зростання 
задоволеності роботою і застосовувати практику управління кадровим потенціалом на 
робочих місцях з метою скорочення плинності кадрів і досягнення цілей.  

Для того, щоб розробити профіль посади або модель компетентностей, слід перш за 
все виділити і точно описати кожну з професійних компетенцій, які потрібні для 
ефективної діяльності. Компетенції і поведінкові індикатори повинні визначатися чітко і 
лаконічно, індикатори повинні бути засновані на поведінкових проявах. Крім того, модель 
компетентностей повинна бути проста у використанні. Управління компетентністю 
менеджерів закладів охорони здоров’я повинно бути інтегровано в систему управління 
медичною установою, ґрунтуватись на збалансованому управлінні потенціалом закладу 
охорони здоров’я, максимізувати конкурентні переваги як персоналу, так і установи в 
цілому, передбачати розвиток лояльності персоналу та клієнтів.  
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Міжконтинентальна пандемія Covid-19 призвела до регламентації функціонування 

суб'єктів цивільної авіації в непередбачуваних та жорстких умовах. Період з лютого 2020 
року, а особливо навесні, авіакомпанії суттєво скоротили кількість рейсів, а деякі, навіть 
припинили польоти. У зв'язку із провадженням карантину, закриття авіасполучення і 
заборону чи обмеження на в'їзд криза, спричинена пандемією, стала найглибшою для 
авіації з часів Другої світової війни . У квітні 2020 року кількість авіарейсів (порівняно з 
квітнем 2019) у світі впала на 80 % , а в Європі – на 90 % [1]. 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) в середині квітня 
опублікувала прогноз загальних втрат авіаліній на $314 мільярдів, тобто падіння обороту 
коштів на 55 % порівняно з 2019 роком . Міжнародна рада аеропортів (ACI) підрахувала, 
що річний пасажиропотік в аеропортах світу за підсумками 2020 року зменшиться на 38,1 
% (3,6 млрд. пасажирів), а на рівень 2019 року галузь вийде не раніше від кінця 2021 року 
[2]. 

Зменшення попиту на послуги авіаційних перевезень вплинуло й на авіаційну 
промисловість – авіакомпанії змушені надовго відмовлятись від крупногбаритних літаків 
(наприклад,Airbus A380) для оптимізації витрат2. Пандемія Covid-19 посилила 
конкурентну боротьбу за пасажирів та клієнтів й змусила авіаперевізників стати 
гнучкішими – вони дозволяють перебронювання на безкоштовній основі або пропонують 
ваучери та знижки, деякі авіалінії дають можливість перенести політ навіть на 2022 рік 
[3].  
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Встановлено, що більшість представників світового авіаційного бізнесу, в тому 
числі України, проявили неготовність та неспроможність подолати кризу, уникнути 
банкрутства й витримати конкурентну боротьбу. Лише незначна частка авіакомпаній 
виявили здатність функціонувати, більшість, через відсутність чіткого механізму 
проведення економічного аналізу, стратегічного управління плановою діяльністю, 
страждають від різкого спаду обсягів авіаперевезень, спільною експлуатацією 
міжнародних повітряних ліній (МПЛ) із закордонними авіакомпаніями, які мають значний 
досвід роботи в умовах конкуренції.  

Зменшення обсягу перевезень на початку червня 2020 року призвело до втрати 
авіакомпаніями частки парку повітряних суден у зв'язку з відсутністю коштів на сплату 
лізингових платежів, збитки виявили неможливість компаній обслуговувати рейси, 
виплачувати заробітну плату працівникам. Друга хвиля пандемії, настання якої 
передбачається у жовтні 2020 року, може призвести до повного знищення 40 % суб'єктів 
цивільної авіації України та світу [2].  

Посилаючись на вищевикладене слід зазначити, що не лише суб'єкти цивільної 
авіації України зазнали збитків та змушені були суттєво скоротити обсяги діяльності й 
статті витрат, але й макроекономічні показники мали тенденцію до стрімкого зниження. 
Адже, діяльність суб'єктів цивільної авіації є джерелом впливу на ВВП, чистого валового 
та національного доходу й інші макроекономічні показники держави. Статистичні дані 
свідчать, що під впливом Covid, скорочення діяльності суб'єктів цивільної авіації 
зменшило показник ВВП на 3%, національний дохід на 5 %, наявний особистий дохід 
працівників цивільної авіації від 30-100%, адже значна частка співробітників підлягала 
скороченню [4].  

Отже, вітчизняні авіакомпанії мають спрямувати діяльність до впровадження 
антикризової програми, яка зменшить негативний вплив пандемічної кризи та зведе 
збитки до мінімуму. 

Одним з ефективних антикризових напрямків є перехід суб'єктів цивільної авіації 
низькобюжетну систему та впровадження тарифної політики low cost. Як зазначає світова 
практика цивільної авіації використання низькобюжетної політики дозволяє скоротити до 
40 % операційних витрат при цьому, збільшуючи обсяг пасажиропотоку на 30-60 % [4].  

Специфіка моделі ведення бізнесу авіакомпаній лоу-кост полягає в наступному: 
1. Максимальна експлуатація моделей одних і тих же літаків – це економія на 

навчанні персоналу та обслуговуванні техніки. 
2. Лаконічний сервіс (відсутність багатьох звичних послуг і переведення їх в 

категорію платних). 
3. Скорочення обслуговуючого персоналу за рахунок виконання частини робіт 

(з прибирання салону, реєстрації на рейс) членами екіпажу. 
4. Більш раціональне використання літаків. Авіакомпанії-дискаунтери 

здійснюють польоти між конкретними точками, тобто вони не мають залежності до 
прив'язки до якого-небудь часу прильотів, тому можуть літати частіше. Так знижуються 
витрати на загальний час польоту. 

5. Використовується тільки один тип літака. Завдяки цьому знижуються 
витрати на навчання персоналу і техобслуговування. При цьому ефективність 
використання екіпажів підвищується. 

6. Обмеження за кількістю персоналу. Для компаній low cost не потрібно 
стільки персоналу, як у випадку з класичними авіакомпаніями, що значно скорочує 
витрати. 

7. Електронні авіаквитки онлайн (через інтернет) дозволяють відмовитися від 
обслуговування міських авіакас, а також обробки і друку паперових авіаквитків. 

8.  Уникнення витрат на необов’язкові елементи розкоші та зменшення ролі 
особливих сервісів: скорочення набору послуг, які надаються пасажирам на борту літака; 
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виключення з набору послуг, які в інших авіакомпаніях є стандартними (наприклад, 
пропозиція пасажирам прохолоджувальних напоїв і харчування, перевезення багажу, 
перевезення інвалідного візка тощо) та переведення таких послуг в розряд платних; 
отримання додаткового доходу від продажу додаткових послуг на борту літака і товарів; 
підвищення віку дітей, починаючи з якого дитина може літати самостійно, що знижує 
витрати на цю категорію пасажирів. 

Щодо географії перевезень, то більшість бюджетних авіакомпаній зосереджують 
свою діяльність на внутрішніх перевезеннях в країні базування, перевезеннях в сусідні 
країни, перевезеннях в межах континенту або на перевезеннях на найбільш популярних 
напрямках.  

Практичний досвід лідерів авіаційних перевезень вказує на те, що антикризова 
адаптація суб'єктів цивільної авіації повинна забезпечувати скорочення витрат й 
уніфікацію діяльності. Перехід до лоу-кост системи є гнучким елементом управління 
національними авіакомпаніями, який забезпечуватиме стабільність та покращення 
операційних результатів діяльності, забезпечуючи позитивну тенденцію зростання 
загальнодержавних макроекономічних показників. 
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Система охорони здоров’я – найважливіша складова системи соціального захисту 

держави. Вона ще має пострадянську розгалужену мережу медичних закладів, але вже з 
відтінком сучасності – приватний ринок медичних послуг починає займати суттєве місце в 
системі охорони здоров’я Україні. Водночас фінансування більшості лікувальних закладів 
досить здійснюється переважно за рахунок державних коштів, що знаходиться в щільній 
залежності від соціально-економічної ситуації у державі. Хронічний брак фінансових 
ресурсів не дозволяє надавати якісні медичні послуги населенню. В той же час, у 
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державах, де є змішана система охорони здоров’я, можливість надання якісних медичних 
послуг не викликає сумнівів, тому що достатнє фінансування дозволяє формувати їх у 
повному обсязі, згідно з потребами споживачів. 

Аби з’ясувати економічну сутність медичної послуги, розглянемо, насамперед, 
поняття послуги загалом. Так, не дивлячись на швидкий розвиток сфери послуг, донині не 
вироблено загальновизнане визначення терміну «послуга». Останнім часом набуло 
поширення наступне визначення: «Послуга – це зміна стану особи або товару, що 
належить будь-якій економічній одиниці, що відбувається в результаті діяльності іншої 
економічної одиниці з попередньої згоди першої». Медичну послугу також пропонується 
визначати як діяльність послугодавця, що спрямована на досягнення такого результату, 
корисні властивості якого здатні задовольнити потреби особи у відновленні і (або) 
підтриманні її здоров’я, безпосередньо в процесі протікання доцільної діяльності 
послугодавця, який не має упредметненого вираження ( матеріальної форми) і не може 
бути гарантований послугодавцем. 

Серед особливостей медичної послуги можна виділити: 
− медична послуга надається тільки на підставі договору; 
− на підставах, відмінних від договору, медична послуга не надається; 
− у відсутність договору медична послуга надається не як медична послуга. 
Разом з тим спеціальними властивостями медичної послуги є : вона невідчутна і не 

може бути збережена, її не можна відокремити від джерела, не постійна за якістю, не має 
чіткої товарної форми і споживчих властивостей. 

Деякі автори медичну послугу вважають медичною допомогою певного виду і 
обсягу, що надається медичною установою пацієнту в певних правових формах. Ще одне 
бачення: медична послуга є одним з різновидів послуг, сферою застосування якої є ті 
суспільні відносини, в яких громадяни для задоволення своїх особливих визначуваних 
потреб, як правило, за станом здоров’я, одержують особливу споживну вартість у вигляді 
спеціалізованої медичної діяльності медичної організації або окремого фахівця в області 
медицини. 

Виходячи з викладеного медичні послуги можна класифікувати за наступними 
класифікаційними ознаками, які наведені у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Класифікаційні ознаки медичної послуги 

За видами медичної практики: 
− консультації; 
− діагностика; 
− лікувальна справа. 

За місцем надання послуги: 

− стаціонар; 
− поліклініка; 
− швидка та невідкладна допомога; 
− санаторії, профілакторії та ін. 

За складністю: − прості послуги; 
− складні послуги. 

За часом виконання: − короткострокові; 
− довгострокові. 

За кількістю учасників, зайнятих у 
наданні послуги: 

− одноосібні; 
− групові 

За характером економічних відносин: 
− послуги державних установ; 
− послуги комунальних установ; 
− послуги установ приватного сектору. 
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Проведене дослідження дає змогу визначити поняття медичної послуги як 

професійну діяльність медичних закладів (організацій) чи фізичних осіб – підприємців, які 
займаються приватною медичною практикою, відповідно до існуючих медичних 
стандартів, що включає застосування спеціальних заходів стосовно здоров’я у вигляді 
медичного втручання, потенційним результатом якого є поліпшення загального стану чи 
функціонування окремих органів або систем організму людини, а також (або) досягнення 
певних естетичних змін зовнішності. 

Медична послуга, будучи товаром ринку, різко відрізняється від якого-небудь 
іншого товару або послуги і характеризується рядом власних ознак: 

− не існує до початку виробництва; 
− трудомістка і не має чіткої вартості до закінчення виконання; 
− не матеріальна; 
− важко піддається розрахунку; 
− персоніфікована; 
− інтелектуально залежить від виробника послуги; 
− якість послуги мінлива навіть при виконанні її одним й тим самим лікарем; 
− будується на до послуги є суб’єктивною і залежить від особливостей 

споживача. 
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що до пов’язаних послуг відносяться 

додаткові послуги, які також можуть надаватися в медичних закладах чи здійснюватися з 
використанням медичних технологій та за участю медичних спеціалістів: естетичні зміни 
зовнішності у пластичній хірургії (зміна форми носу, збільшення грудей, корекція 
розмірів статевих органів тощо), відбілювання та інкрустація зубів у стоматології, послуги 
із розміщення у стаціонарі підвищеного рівня комфортності, ресторанне харчування, 
виготовлення додаткових інформаційних документів, патолого-анатомічні дослідження 
тощо. 
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Одним із ключових питань реформування української економіки є визначення і 

втілення в життя нової ролі держави в економічних процесах. Тому що держава має 
прискорити формування корпоративного сектору економіки, створивши тим самим 
стратегічного партнера у розв’язанні проблем планування, довгострокового маркетингу у 
найважливіших сферах народного господарства, сприяти виробничо-технологічній 
інтеграції та транснаціоналізації вітчизняних господарських структур.  

Ключовим завданням державного управління є формування системи підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки та її сталого розвитку, економічної 
безпеки. Місія держави полягає в координації функціональних економічних систем, що 
забезпечують макроекономічну рівновагу на національному ринку [2]. Особливого 
значення нова роль держави здобуває в сфері фінансів та грошового обігу.  

Першочерговим завданням є правове регулювання стабільності фінансової системи 
– банків, пенсійних, страхових фондів, брокерських контор, інвестиційних компаній, 
фондових бірж тощо, яка забезпечує платіжні послуги, розміщує кредити, мобілізує 
заощадження. Держава відіграє провідну роль у створенні фінансових інституцій для 
управління складними фінансовими операціями. Її регулятивна функція полягає в 
забезпеченні «розумної» поведінки на ринку, протидії явищам нестійкості фінансових 
ринків і їх незахищеності від шахрайства. 

У науковій літературі впродовж десятиліть не вщухає дискусія з приводу того, який 
грошовий параметр має перебувати під контролем держави – відсоткова ставка чи темпи 
приросту грошової маси. Принцип кредитного регулювання та низьких ставок відсотка 
більше відповідає умовам України, оскільки краще характеризує залежність процесу 
виробництва від кредиту, впливає на зайнятість, використання виробничих потужностей, 
попит на предмети споживання та засоби виробництва. Але за високих ставок відсотка 
українські підприємці надають перевагу ліквідності, тобто капіталу в грошовій формі [4].  

Другою неодмінною умовою розв’язання гострих проблем грошово-кредитної 
політики є реформа фінансової системи, реструктуризація банків, істотне розширення 
державної мережі кредитних установ. Це сприятиме активізації інвестиційної діяльності. 
У розвинених країнах 40-45 % інвестицій забезпечується самофінансуванням і майже 
стільки ж – кредитними ресурсами. На основі інституційних реформ у багатьох країнах 
створено передумови прискореного зростання банківського сектору. Однак в Україні він 
залишається незначним. Рівень депозитів у багатих країнах світу у середньому становить 
58 % ВВП, просто багатих – 37 %, бідних – 26 %, а в Україні у 2019 р. – ~ 12 %. 

Третім завданням має бут зниження ставки рефінансування НБУ до рівнів, що 
відповідають нормі прибутковості реального сектору економіки. Поряд із зменшенням 
податкового навантаження, нормалізацією бюджетного процесу та зовнішньої 
заборгованості це також буде сприяти активізації інвестиційної діяльності [1]. Сучасна 
система державного управління покликана здійснити комплекс заходів щодо зміцнення 
фінансової системи країни. Стабільність фінансової системи України залежить від 
зовнішніх та внутрішніх аспектів. У зовнішньому плані, це: 

1. процес інтеграції України у світове співтовариство супроводжується 
зростанням зовнішньої заборгованості, обмеженням присутності нашої держави на 
закордонних фінансових ринках; 
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2. неконтрольованим вивозом за кордон валютних запасів, гальмуванням 
формування власної фінансової інфраструктури; 

3. спроби одержати найбільші прибутки з фінансових, торгово-економічних і 
науково-технічних зав’язків з Україною, використовуючи методи несумлінної 
конкуренції, підкуп державних службовців тощо; 

4. можливість використання зовнішньої заборгованості як засобу політичного 
тиску на Україну. 

Найважливіші внутрішні аспекти: недостатнє правове регулювання фінансово-
кредитної сфери; відсутність зроблених інституційних механізмів; звуження загального 
фінансового потенціалу реального сектору економіки; низький рівень вітчизняного 
фінансового менеджменту; відсутність системи забезпечення стабільності банків [3]. Слід 
зазначити, що ринок в умовах структурних порожнин та інституційного вакууму не може 
самостійно розв’язати проблеми збалансованості відтворення суспільного виробництва в 
першу чергу на рівні інституційних одиниць економіки. Ці важливі завдання має 
вирішувати держава. 

Входження українських підприємств у ринковий режим функціонування, 
необхідність забезпечення подальшого сталого розвитку в умовах ризику, невизначеності, 
жорстокої конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках істотно підвищують 
актуальність та прикладну значимість проблем удосконалення внутрішньофірмового 
планування, пошуку реальних шляхів його адаптації до економічної ситуації, що 
змінилася. Тому важливим питанням є кардинальна реорганізація системи 
внутрішньофірмового управління, функціонування її на засадах сучасного стратегічного 
менеджменту [1]. Для вирішення цього завдання слід вдатися до таких заходів: 

− створення нових організаційних структур управління, адекватних завданням 
стратегічного менеджменту і здатних конкретно реагувати на інноваційні та структурні 
зміни у зовнішньому середовищі; 

− забезпечення системного підходу до диверсифікації виробництва та 
реструктуризації підприємств; 

− розроблення нової стратегії управління якістю продукції, приведення 
нормативно-технічної бази і всієї системи підготовки виробництва й випуску продукції у 
відповідність до вимог європейських та міжнародних стандартів; 

− реформування системи управління персоналом і трудовою мотивацією.  
Набуття права власності та участь в управлінні капіталом і виробництвом мають 

доповнюватися комплексом заходів щодо стимулювання зацікавленості працівників у 
ефективній діяльності акціонерного товариства, що дасть змогу забезпечити тісний 
зв`язок між майновими відношення та якістю праці персоналом. 

Таким чином, питання переходу до нової управлінської парадигми мають 
ураховуватися при розробці державної політики, у цільових комплексних національних, 
галузевих та регіональних програмах подальшого розвитку економіки України, заходах 
щодо захисту вітчизняного товаровиробника. 
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Адміністративна реформа та формування нового земельного ладу в Україні суттєво 

підвищили політичне, економічне і соціальне значення земельних ресурсів. Земля, 
виконуючи функції основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві та 
об’єкта нерухомості в народному господарстві, стала базовим ресурсом розвитку 
територій об’єднаних громад.  

В Україні процес формування нового земельного устрою було розпочато 2014 року 
з прийняттям Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади. Реалізацію Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади передбачається здійснити двома етапами. На першому 
підготовчому етапі передбачається здійснити моделювання адміністративно-
територіальних одиниць у регіонах та розробити проекти нормативних актів, необхідних 
для завершення формування нової системи адміністративно-територіального устрою. На 
другому етапі реалізації Концепції передбачається удосконалити систему планування 
території громад, вирішити питання забезпечення новостворених громад схемами 
планування території [3]. 

Після набуття чинності Законом України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» в нашій державі утворилося 1469 об’єднаних громад. Однак, 
незважаючи на значну кількість об’єднаних територіальних громад, сучасний дуальний 
підхід до планування землекористування не сприяє ефективному розвитку громад на 
новій територіальній основі.  

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та 
затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і 
детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них [2].  

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації 
на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 
забудови території населеного пункту. На підставі затвердженого генерального плану 
населеного пункту розробляється землевпорядна документація – план земельно-
господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною 
генерального плану. Більше того, у разі його відсутності забороняється надавати земельні 
ділянки із земель державної або комунальної власності в користування або власність для 
містобудівних потреб юридичним і фізичним особам. 

План земельно-господарського устрою розробляється з метою здійснення 
організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних заходів щодо 
використання земель відповідно до цільового призначення, розподілу земель за формами 
власності та користування, зокрема оренди, забезпечення режиму використання земель у 
межах охоронних зон, зон особливого режиму та захисту від руйнування [1].  
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У складі генерального плану населеного пункту може розроблятися план зонування 
території цього населеного пункту. Він також може розроблятися і як окрема містобудівна 
документація після затвердження генерального плану, що визначає умови та обмеження 
на використання, функціональне призначення територій для містобудівних потреб у 
межах визначених зон. Невід'ємною складовою плану зонування території є проект 
землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів 
складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу 
організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх 
раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів. 

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального 
плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини 
території. Він розробляється з метою визначення планувальної організації і 
функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та 
ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного 
пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній 
екологічній оцінці. 

На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території 
розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних 
потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану 
території. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб, які 
відносяться до місцевого рівня землевпорядної документації, базуються на детальних 
планах територій (в межах населених пунктів) та проектах планування районів і схемах 
землеустрою адміністративно-територіальних одиниць (за межами населених пунктів), 
деталізують проектні рішення проектів планування, схем землеустрою, детальних планів 
територій, проектів забудови до рівня конкретних земельних ділянок, а також є основою 
для складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Отже, як бачимо діюча дуальна система планування землекористування, яка 
формувалася ще на основі радянського адміністративно-територіального устрою, жодним 
чином не здатна забезпечити ефективний розвиток новостворених територіальних громад. 
У зв’язку з цим, сьогодні особливої актуальності набуває питає розроблення комплексної 
документації із планування землекористування об’єднаних територіальних громад, яка б 
гармонійно поєднувала в собі як містобудівні, так і землевпорядні проектні рішення. 

Перші кроки у цьому напрямі були зроблені із прийняттям в середині червня 2020 
року Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих 
актів щодо планування використання земель». Ним скасовується необхідність 
розроблення декількох споріднених за змістом видів містобудівної документації та 
документації із землеустрою, а також встановлюється можливість складання 
комплексного плану просторового розвиту території об’єднаної громади як інструменту 
інтегрованого управління у галузі використання та охорони земель громади.  

Поряд з тим, до набрання чинності положень даного закону у липні 2021 року існує 
гостра необхідність розробки та затвердження Методичних рекомендацій щодо 
розроблення комплексних планів просторового розвиту території об’єднаної громади, в 
яких визначити склад, зміст та порядок їх розроблення.  

Також потребують узгодження Класифікатори видів цільового призначення 
земельних ділянок та видів функціонального призначення територій, а також визначення 
правил його застосування з визначенням категорій земель та видів цільового призначення 
земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної 
зони.  
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І, найголовніше, затвердити порядок і умови надання та використання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на розробку комплексних планів просторового 
розвитку територій об’єднаних громад.  
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ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

А.В. Лісова, студентка 4 курсу спец. «Економіка»  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 
 
Тваринництво – одна з провідних галузей сільського господарства, що забезпечує 

населення продовольчими запасами тваринного походження. Економічна ефективність 
виробництва продукції тваринництва розуміється як одержання максимальної кількості 
продукції від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на 
виробництво одиниці продукції. Суть проблеми підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат 
(матеріальних, трудових і фінансових) досягти збільшення обсягу виробництва продукції, 
необхідної для задоволення потреб суспільства. Важливою передумовою підвищення 
рівня економічного зростання в аграрному секторі є нарощування обсягів виробництва 
основних видів продукції тваринництва як за кількісними, так і за якісними параметрами. 
Якщо виходити з позицій світового досвіду, то більшість країн акцентує увагу на 
збільшенні обсягів тваринницької продукції за рахунок інтенсивних методів [1; 2]. 

Вступ України до СОТ супроводжується посиленням конкурентного навантаження 
на окремі галузі сільського господарства, зокрема тваринництво. З метою пом’якшення 
цього навантаження державою вживаються окремі заходи з регулювання продовольчих 
ринків, створюються сприятливі умови для посилення конкурентних переваг української 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки на внутрішньому й 
зовнішньому ринках. Але, слід зауважити, що розвиток вітчизняної галузі тваринництва 
відбувається в дуже складних умовах, що є вкрай негативним моментом, оскільки 
тваринництво – особлива галузь сільського господарства, стан розвитку якої вагомо 
впливає на економічний потенціал АПК країни, на всі сфери суспільного виробництва й 
на життя населення. [3] 

Щоб визначити економічну ефективність сільськогосподарського виробництва та 
окремих його галузей використовують часткові або локальні критерії. У кожному 
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окремому випадку критерій може набувати більш конкретної форми з урахуванням 
характеру й особливостей виробництва. Для оцінки економічної ефективності 
виробництва продукції тваринництва використовують систему показників. Основними 
вартісними показниками є: вартість валової продукції, сума валового доходу і прибутку в 
розрахунку на одного працівника, в галузі, одну затрачену людино-годину, 100 грн 
виробничих основних засобів; сума виробничих затрат у розрахунку на 1 грн вартості 
продукції; рівень товарності продукції; рівень рентабельності виробленої та реалізованої 
продукції загалом; норма прибутку. [4] 

Використовуючи дані Товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) 
«Терезине» Білоцерківського району Київської області в межах даної публікації визначено 
ефективність виробництва продукції тваринництва на прикладі даного підприємства 
(табл. 1).  

Аналізуючи дані табл. 1 можна зробити висновок, що найбільші грошові 
надходження досліджене підприємство отримує від реалізації молока, що є досить 
позитивним явищем, зважаючи на катастрофічне становище в країні з молочним 
скотарством. Позитивним є й те, що в 2019 році в досліджуваному підприємстві 
надходження від реалізації яловичини збільшились майже на 2% у порівнянні з 2017 
роком. Разом із тим, деякі позитивні результати, досягнуті господарством упродовж 2017-
2019 рр. нівелюються суттєвим зростанням витрат на виробництво продукції 
тваринництва – на 52,2%.  

 
Таблиця 1 – Структура грошових надходжень та елементи витрат у тваринництві* 

Показник 2017 р. 2019 р. 
тис грн % тис грн % 

Надходження від продукції скотарства     
у тому числі від реалізації яловичини 10538 11,30 14551 13,01 

молока 82374 88,36 97308 86,98 
Іншої продукції тваринництва 316 0,34 13 0,01 
Всього по тваринництву 93228 100 111872 100 
Елементи витрат     
Витрати на оплату праці 3384 5,61 11767 12,81 
Відрахування на соціальні заходи 744 1,23 2537 2,76 
Матеріальні витрати – всього  49789 82,49 66412 72,28 

− інша продукція с.-г.  1576 2,61 1439 1,57 
− нафтопродукти 2217 3,67 2015 2,10 
− електроенергія 1877 3,11 1930 2,1 

Інші витрати 7184 11,90 13836 15,06 
Амортизація основних засобів 6104 10,11 7728 8,41 
Усього витрат 60357 100 91878 100 
Ефективність 154,46  121,76  

*Складено автором за даними річної звітності ТДВ «Терезине» Білоцерківського 
району Київської області. 

 
Найбільшу частку в структурі витрат становлять матеріальні витрати, вартість яких 

саме й зросла найбільшою мірою в структурі витрат – на 33,4%. Досить незначна частина 
витрат припадає на оплату праці, що, знову ж таки, є досить типовим явищем для 
вітчизняного тваринництва й таким, що потребує уваги з боку керівництва господарства. 
У цілому ефективність виробництва продукції тваринництва в ТДВ «Терезине» 
Білоцерківського району Київської області у 2017 році становила 154,5%, а в 2019 р. 
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знизилась до 121,8%. Як засвідчив аналіз грошових надходжень і витрат, зниження 
ефективності відбулося в основному за рахунок суттєвого зростання вартості 
матеріальних витрат. 

Зважаючи, що виявлені тенденції притаманні вітчизняному тваринництву загалом і 
скотарству, зокрема, для підвищення ефективності даного виробництва тваринникам 
потрібно більше й більше уваги приділяти: правильній організації робочих процесів; 
підвищенню ефективності кормовиробництва та продуктивності сільськогосподарських 
тварин; зниженню матеріальних витрат; впровадженню прогресивних технологій; вибору 
оптимальної форми утримання худоби. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЮ 
ГАЛУЗЗЮ УКРАЇНИ 
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Відповідно до Закону України «Про транспорт» транспорт є комплексною галуззю 

інфраструктури, у яку входять такі види транспорту: залізничний, річковий, морський, 
автомобільний, повітряний, трубопровідний та ін. [1] 

Залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо- транспортному 
комплексі країни, який забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, 
здійснюваних всіма видами транспорту. Провідне значення для залізничного транспорту 
України обумовлено двома основними факторами: техніко-економічними перевагами 
порівняно з іншими видами транспорту та збігом напрямку й потужності основних 
транспортно-економічних потоків України й світу з географічним положенням 
українських залізниць [2]. 

До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, 
що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного 
транспорту, залізничні шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торгівельні та 
постачальницькі підприємства, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні 
заклади, заклади охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури, науково-
дослідні, проектно- конструкторські організації, підприємства промислового залізничного 
транспорту та інші підприємства, установи й організації незалежно від форм власності, що 
забезпечують його діяльність і розвиток [2]. 
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Експлуатаційна мережа залізниць України складає майже 22 тис. км, з яких 45% 
електрифіковано. За обсягами вантажних перевезень залізниці України займають четверте 
місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. 
Вантажонапруженість українських залізниць (річний обсяг перевезень на 1 км) в 3-5 разів 
перевищує відповідний показник розвинених європейських країн [2]. 

Державне регулювання – це сукупність інструментів, за допомогою яких держава 
встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони і допоміжні 
інструменти, що створюються державою та державними органами управління [3]. 

Дослідження Сущенко Р. розкривають поняття «державне регулювання розвитку 
залізничної галузі», як процес вироблення мети одержавння стійкого прибутку, 
конкурентних переваг, а також виживання в довгостроковій перспективі відповідно до 
своєї місії в зовнішньому середовищі, яке динамічно розвивається. Такий підхід вимагає 
чіткого визначення державно-управлінського поняття державне регулювання розвитку 
залізничної галузі, розроблення науково обгрунтованих концептуальних положень та 
моделі ефективного державного регулювання [4]. 

Якименко Н. В. визначає державне управління в галузі залізничного транспорту як 
інструмент реалізації національних інтересів, що дозволяє розглядати її як елемент, 
здатний впливати не тільки на ефективність економічного розвитку, але і на передумови 
розширення співпраці держав і зміцнення інтеграційних процесів [5]. 

Чеховська М. М. наголошує на забезпеченні ефективного державного управління 
залізничною галуззю за такими принципами, як: надійність; якісне транспортне 
забезпечення потреб клієнтури; технічна та технологічна безпечність; екологобезпечність; 
суспільний характер перевезень, їх доступність; фінансова прозорість; дотримання 
балансу інтересів (держава – користувач – залізниця); міжгалузевий характер розвитку. 
Тобто передбачається, що залізничний транспорт повинен бути інтегрований з іншими 
видами транспорту не лише для розвитку економіки, але й для забезпечення 
конкурентоспроможності української транспортної системи на глобальному 
транспортному ринку [6]. 

Основними функціями Укрзалізниці є: організація злагодженої роботи залізниць і 
підприємств з метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в 
перевезеннях; забезпечення ефективної експлуатації залізничного рухомого складу, його 
ремонту та оновлення; розроблення концепцій розвитку залізничного транспорту; 
вживання заходів для забезпечення безпеки функціонування залізничного транспорту, 
його інфраструктури та надійності роботи [7]. 

Механізм державного управління залізничною галуззю є досить складним з 
розгалудженою системою органів держаного регулювання, кожен з яких виконує 
відповідні функції. Завдання державного управління реалізуються в процесі 
повсякденного функціонування органів управління, зв’язаних з підприємствами 
транспорту управлінськими відносинами. Результат функціонування зазначеної системи 
впливає на розвиток траспортної галузі. Тому, ефективний розвиток залізничного 
транспорту, який складає основу транспортної системи країни, є необхідною умовою для 
сталого функціонування всіх галузей економіки, забезпечення статусу України як великої 
транзитної держави, сприянню її соціального і економічного зростання, економічній 
безпеці та обороноздатності [8]. 
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Modern enterprise management is complex system engineering. With the increasingly 

complex and changeable macro environment and competition faced by enterprises, enterprise 
management itself is constantly adjusted and strengthened to meet the requirements of the 
environment. Enterprise management itself is constantly developing in the process of interacting 
with the environment. In essence, marketing is to realize the value of an enterprise by analyzing, 
identifying and grasping market opportunities, providing competitive products and services, and 
meeting the needs of target customers in a complex social and political economic environment. 
In many link in enterprise management, the role of marketing management increasingly 
strengthen, fundamental reason lies in the nature of the enterprise, also is for society and the 
target market can meet the demand of its products and services. Marketing management center is 
how to realize the fundamental mission, namely around the enterprise products and services, for 
effective product planning and market positioning, a clear target market through market 
segmentation, and through a series of market means such as advertising, publicity and marketing 
activities, the information of products and services effectively passed to the target customers. 

With the increasing complexity of products and services and the increasing 
diversification of market demands, the resulting marketing management has become increasingly 
complex. Different industries and enterprises have great differences in marketing management 
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due to the particularity of products and industries, but overall, enterprises have great 
commonality in marketing management, which can be roughly divided into the following links: 

1. Market research. Market research is the first step of marketing management. The 
concept of any product or service comes from the market and the demand. Only to the user and 
the market’s demand has the comprehensive and accurate grasp, can put forward the reasonable 
product concept. This also reflects the essential function of marketing, which is to study how to 
better meet the needs of users. With the increasingly fierce market competition and the 
increasingly complex and changeable market situation, more and more enterprises have 
strengthened the importance and management of market research and incorporated it into the 
overall marketing strategy.  

2. Product planning and management. Whether there is a product and service to meet the 
needs of the market and customers is related to the survival and development of the enterprise 
and determines the fate of the enterprise. Therefore, with the continuous strengthening of market 
competition, enterprises pay more and more attention to product planning and management. 
Although the current trend is that the role of market operation and promotion is increasing, in the 
long run, products are the primary core competitiveness factors of enterprises. To develop a 
product or service that meets the needs of the market, enterprises are required to conduct a 
comprehensive and accurate investigation and understanding of the market and needs.  

3. Marketing. In the enterprise marketing management, the market promotion is the most 
key and the most explicit link. Since the enterprise has completed the design and production of 
products and services after the preliminary work of market research and product planning, the 
next key task is how to provide products and services to its target customers through reasonable 
and effective means of market promotion. In other words, market promotion is the link between 
the products (services) of the enterprise and the customers. Only when the products and services 
finally reach the target customers smoothly can the value of the enterprise finally be realized. 

The marketing of enterprises has experienced the transformation of “product concept” – 
“market concept” – “service concept”. However, with the increasingly complex and changeable 
market competition environment, the trend of product homogeneity and the internationalization 
of the market, enterprises began to realize that the product is just the starting point of marketing.  

With the increasing complexity of the market conditions, the increasing informatization 
of the market environment, and the change of consumers' ideas, the market promotion has 
gradually evolved from a single market approach to a combination of various market approaches. 
Mainly includes: brand management, media publicity, advertising, marketing activities. 

4. Sales execution 
Whether it is product planning, advertising or marketing, the ultimate goal is to enable 

consumers to eventually buy the products and services of the enterprise. Finally, the link to 
realize this behavior is the sales execution. Therefore, the essence of sales execution and 
management is the process management that ultimately provides the products and services of the 
enterprise to consumers and realizes the revenue. In the narrow sense, marketing only refers to 
marketing, and does not include sales management. The broad concept of marketing plans and 
manages marketing and sales together. Especially in the fierce market competition, the market 
and sales as the two pillars of the marketing system, the trend of integration is increasingly 
obvious. 

A sale in the traditional sense is more of a tactical level of the problem is a transactional 
and business strong work. Nevertheless, the modern enterprise's sales behavior is more and more 
complex; the sales system is more and more perfect. Therefore, sales has increasingly become an 
important part of marketing strategy and even enterprise strategy, including sales strategy, price 
system, channel selection, establishment and management, payment management, logistics 
management and so on. Each link is crucial and involves a wide range of issues. 

5. After-sales service 
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Modern marketing concept has entered the stage of service concept. The service 
consciousness of enterprises increases rapidly with the competition. From passive and simple 
after-sales service, to meet the needs of consumers, into an active marketing behavior and means. 
The concept of service is firstly derived from the characteristics of products. The continuous 
improvement of technology objectively improves the product and technical content, so that 
consumers need to have considerable product knowledge in order to use the product well. On the 
one hand, the complexity of products also makes the chances of product problems increase. 
Therefore, the enterprise must strengthen the service, in order to meet the needs of customers, 
reduce the degree of customer dissatisfaction. On the other hand, the increasing influence of 
service on consumers' purchasing behavior is also an important reason for enterprises to pay 
more and more attention to service work. When consumers make purchase decisions, the factors 
they consider are no longer simple price, quality and advertising, but more and more value the 
after-sales service of products. This reflects the trend of rational consumption growth. Only 
when the service is done well and the satisfaction of consumers is improved, can the image of 
products and enterprise brands be improved in the minds of consumers and more potential 
consumption be brought. Word of mouth is very powerful. 

The ways and means of providing after-sales service vary with the characteristics of 
products. With the intensification of the market competition, the after-sale service work presents 
the characteristics of systematization, diversification, specialization and informatization. In the 
traditional sense, after-sales service is just a simple functional department subordinate to sales. 
Modern enterprises increasingly treat after-sales service as a system and system, and the means 
and methods of service are increasingly diversified: from simple telephone service, further 
expanded to hotline and special line telephone, network online service, 24-hour all-weather 
service and so on. The specialization of after-sales service is reflected in two aspects: the 
specialization of service personnel and the specialization of service process. The wide 
application of IT technology also provides efficient tools for the establishment and management 
of the service system. 

The times are progressing and the economy is developing. Under such circumstances, 
enterprises must pay attention to the important role of marketing, make full use of modern 
marketing theory, be unique in the fierce industry competition, and gradually form core 
competitiveness with solitary characteristics. Only by adopting the most optimized marketing 
strategy, can an enterprise obtain more market share, maximize the benefits of the enterprise, and 
maintain the healthy and sustainable development of the enterprise. 
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Проблема використання маркетингового інструментарію у діяльності вітчизняних 

суб’єктів туристичного підприємництва є надзвичайно важливою. Зарубіжні представники 
туристичного бізнесу використовують маркетинговий інструментарій для підвищення 
ефективності своєї діяльності ще з середини минулого століття, а значна кількість 
українських суб’єктів господарювання дотепер не зовсім усвідомлюють його важливість 
як чинника успішності конкурентної боротьби на вітчизняному ринку туристичних 
послуг. Більшість вітчизняних суб’єктів туристичного підприємництва й надалі 
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послуговуються застарілим збутовим підходом до маркетингової діяльності, що позбавляє 
їх можливості зміцнити конкурентні позиції на внутрішньому ринку.  

Питання формування механізму управління маркетинговою діяльністю 
туристичного підприємства стали об’єктом дослідження багатьох фахівців з маркетингу. 
Теоретичні та методологічні аспекти цієї проблеми висвітлено у працях таких зарубіжних 
учених, як Г. Армстронг, Б. Берман, Дж. Боуен, Н. Вудкок, С. Бріггс, А. Дайан, Т. Данько, 
Дж. Мейкенз, Ф. Котлер та ін. Окремі аспекти управління маркетингом туристичного 
підприємства детальніше розглядають у своїх працях такі економісти: О. М. Азарян, В. В. 
Богалдін-Малих, Ю. А. Дайновський, А. П. Дурович, Н. Л. Жукова, Ю. Б. Забалдіна, А. С. 
Копанєв, Ю. М. Правик, А. О. Старостіна, Л. М. Шульгіна, В. С. Янкевич та ін. [4]. 

Маркетинговий інструментарій є вагомим чинником успішності управління 
маркетинговою діяльністю вітчизняних суб’єктів туристичного підприємництва. Однак, 
сучасні технології їх формування та реалізації є надто складними для українських 
суб’єктів туристичного бізнесу, оскільки вони ще не мають достатнього досвіду та 
відповідних знань і навиків у застосуванні усього комплексу маркетингового 
інструментарію на вітчизняному ринку туристичних послуг.  

Передумовами для активізації маркетингової діяльності у сфері туризму є чітке 
окреслення мотивів економічної політики суб’єктів туристичної галузі України, 
конкретизація мети виходу на вітчизняний ринок туристичних послуг, формування 
оптимальної стратегічної моделі діяльності на основі застосування адекватного комплексу 
маркетингових заходів, що, в кінцевому підсумку, дасть змогу оптимізувати процес 
управління маркетинговою діяльністю вітчизняних суб’єктів туристичного 
підприємництва.  

Важливим етапом підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю 
вітчизняних суб’єктів підприємництва на ринку туристичних послуг є, безперечно, 
визначення ступеня їх географічної концентрації. Як показує світовий досвід, 
налагоджувати співпрацю доцільно з тими зарубіжними країнами, кількість туристів у 
яких щороку зростає.  

Проте, щоб правильно обрати цільовий ринок, доцільно визначити пріоритетність 
тих чи інших його сегментів, необхідно попередньо дослідити маркетингове середовище. 
У вітчизняній туристичній практиці знаходять застосування різні методики 
маркетингових досліджень, які дають змогу комплексно вивчати цільові вітчизняні 
ринкові сегменти на підставі аналізу великої кількості факторів маркетингового 
середовища та з урахуванням внутрішніх можливостей суб’єкта туристичної діяльності.  

Важливою стадією створення маркетингової стратегії на ринку туристичних послуг 
є планування процесу входження суб’єктів туристичного бізнесу на ринок, що спирається 
на чітко окреслені стратегічні цілі. При цьому слід пам’ятати, що характер маркетингової 
політики суб’єкта господарювання на цільовому ринку залежить не лише від фінансових 
цілей, а й від конкретних маркетингових завдань стратегічної діяльності суб’єкта 
підприємництва на вітчизняному ринку. Такі цілі та завдання повинні бути чітко 
сформульовані, кількісно визначені, мати часові межі та бути наповнені реальним 
змістом. 

Важливим маркетинговим інструментарієм ефективної маркетингової діяльності є 
визначення моделі присутності вітчизняних суб’єктів підприємництва на ринку. Хоча, 
аналіз сучасного стану розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг підтверджує 
тенденцію до переважного застосування стратегічних моделей, на наше переконання, 
оптимальними моделями присутності на вітчизняному ринку є використання контрактно-
інвестиційних. Адже, по суті, вони не потребують великих фінансових витрат і 
передбачають обмін досвідом і ноу-хау, що особливо важливо і корисно для вітчизняних 
суб’єктів туристичного ринку, які ще не накопичили достатнього досвіду ефективної 
маркетингової діяльності. 
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Ще одним ефективним маркетинговим інструментом на вітчизняному ринку 
туристичних послуг є стратегія інтеграції. Оскільки українські суб’єкти туристичного 
бізнесу перебувають лише на початковому етапі інтернаціоналізації своєї діяльності, їм 
варто застосовувати такі найпростіші форми горизонтальної інтеграції, як укладання угод 
про купівлю/продаж туристичних продуктів, про партнерство і співпрацю в сферах 
маркетингу чи інформаційних та комп’ютерних технологій. Проте це не виключає 
використання таких рекомендованих форм договірної вертикальної інтеграції, як 
франчайзинг чи стратегічні союзи.  

Завершальним етапом планування маркетингової діяльності на ринку туристичних 
послуг України є створення комплексу маркетингових заходів для цільових груп 
споживачів-туристів. Саме цей маркетинговий комплекс частіше за інші маркетингові 
інструменти використовується у вітчизняному туристичному бізнесі. Однак його 
ефективність досить низька, що можна пояснити багатьма причинами, чи не 
найвагомішою серед них є намагання розробити комплекс маркетингових заходів 
одночасно для усього вітчизняного ринку туристичних послуг. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок про те, що враховуючи 
поточну ситуацію на ринку туристичних послуг України, пропонуємо вітчизняним 
суб’єктам туристичного підприємництва створювати маркетинговий комплекс заходів для 
кожного цільового ринкового сегмента. Такий підхід дасть змогу не лише активно 
формувати попит на цільових сегментах вітчизняного ринку, а й активно 
пристосовуватися до поточних потреб та вимог цільових груп українських туристів. 
Застосування таких маркетингових принципів, як адаптація до ринку та формування 
попиту, значно сприятиме підвищенню ефективності маркетингового інструментарію в 
управлінні діяльністю суб’єктів господарювання на вітчизняному ринку туристичних 
послуг.  
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Моніторинг діючих законодавчих та нормативно-правових документів, які 
регулюють управління якістю медичної допомоги в Україні, обґрунтовано дозволяє 
стверджувати, що саме функції контролю належить провідна роль в даному процесі. 

Суб’єктами контролю виступають вповноважені органи за межами медичної 
установи (зовнішній контроль), адміністрація та керівники відділень/структурних 
підрозділів – безпосередньо в закладах охорони здоров’я (внутрішній контроль). 

Об’єктами контролю, згідно наказу МОЗ України від 28.09.2012 р. № 752, 
визначені структурні, процесуальні та результативні компоненти системи якості, зокрема, 
кваліфікація спеціалістів, організація медичної допомоги, реалізація управлінських рішень 
з питань якості, дотримання стандартів, протоколів медичної допомоги, випадки дефектів, 
несприятливих наслідків лікування та скарг громадян, забезпечення прав та безпеки 
пацієнтів, вивчення їх думки щодо отриманої медичної допомоги. 

За традиційною організацією медичної практики передбачається надання керівнику 
закладу охорони здоров’я відповідних повноважень з виконання контрольних функцій, які 
він може делегувати своїм заступникам за окремими напрямками діяльності та 
завідувачам відділень або керівникам структурних підрозділів. За умов сьогодення 
підходи до організації внутрішнього контролю якості медичних послуг передбачають 
також запровадження аудиту та самооцінювання існуючої на рівні закладу охорони 
здоров’я системи управління якістю послуг.  

Впровадження сучасної індустріальної моделі безперервного підвищення якості 
медичної допомоги в закладах охорони здоров’я потребує застосування технологій 
внутрішнього аудиту як одного з основних інструментів не тільки контролю, але й 
моніторингу результативності функціонування системи управління якістю медичної 
допомоги та її вдосконалення [1, с. 18]. 

Система внутрішнього контролю – впроваджені керівником установи політики, 
правила і заходи, які забезпечують функціонування, взаємозв’язок та підтримку всіх 
елементів внутрішнього контролю і спрямовані на досягнення визначених мети (місії), 
стратегічних та інших цілей, завдань, планів і вимог до діяльності установи [2, с.9]. 

Роль внутрішнього аудиту: оцінка ефективності функціонування системи 
внутрішнього контролю, у тому числі оцінка достатності та ефективності заходів 
контролю, наявних у процесах, що досліджуються під час внутрішнього аудиту, а також 
надання відповідних рекомендацій керівнику установи [2, с.9]. 

За наведених визначень слід розуміти, що внутрішній аудит як інструмент 
контролю не повинен сприйматися і позиціонуватися через інспекційну діяльність закладу 
охорони здоров’я, яка спрямовується на виявлення фактів порушень в організації 
медичної допомоги та наданні послуг закладом. Внутрішній аудит являє собою незалежну 
та об’єктивну оцінку, метою якої є допомога керівнику закладу охорони здоров’я в 
досягненні поставлених цілей за допомогою системного та послідовного підходу до 
проведення внутрішніх аудитів, а також додання цінності медичній установі за 
результатами такої оцінки через надання належних рекомендацій щодо: удосконалення 
системи управління якістю медичних послуг, внутрішнього контролю; поліпшення 
політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам виникнення помилок чи інших 
недоліків у діяльності закладу охорони здоров’я; посилення підзвітності та підвищення 
ефективності діяльності закладу охорони здоров’я. 

Компонентами внутрішнього аудиту, що має на меті охоплювати всі аспекти 
функціонування медичного закладу, які обумовлюють якість послуг являються клінічний 
та управлінський аудити. Зазначені компоненти внутрішнього аудиту пов’язані між собою 
спільними завданнями з забезпечення якості. Зокрема, управлінський аудит передбачає 
проведення аудиту відповідності організаційним вимогам; аудиту відповідності і 
результативності неклінічної діяльності; аудиту ефективності використання ресурсів та 
безпосередньо аудиту контролю якості послуг закладу охорони здоров’я. Клінічний аудит 
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в свою чергу передбачає здійснення аудиту дотримання медико – технологічних вимог та 
аудиту результативності і задоволеності пацієнта.  

Незважаючи на великий спектр завдань внутрішній аудит, в розрізі основних 
компонентів, проводять власними силами медичного закладу шляхом залучення 
компетентних у сфері аудиту співробітників в межах штатного розкладу.  

У цілому процес внутрішнього аудиту складається з таких етапів [3, с.116]: 
Етап підготовки до аудиту передбачає: вибір теми, мети та завдань аудиту; 

створення необхідних структур (моно- або мультидисциплінарних команд); навчання 
персоналу та залучення споживачів до цього процесу. 

Етап аудиту включає вибір методології та релевантних стандартів / критеріїв для 
оцінки якості наданої у закладі охорони здоров’я медичної допомоги, збір та аналіз 
інформації, оцінку показників діяльності установи, надання пропозицій щодо поліпшення 
існуючої медичної практики. 

На етапі впровадження змін пропозиції, визначені на основі етапу аудиту, 
деталізуються у послідовність дій щодо поліпшення процесу надання медичної допомоги 
з відповідним залученням персоналу. 

Моніторинг та оцінка впроваджень є заключним етапом внутрішнього аудиту, що 
включає оцінку та посилення відповідного структурного і культурного середовища для 
підтримки безперервного циклу підвищення якості медичної допомоги в закладі охорони 
здоров’я. 

Самооцінка системи управління якістю спрямовується на проведення періодичного 
контролю функціонування системи управління якістю медичної допомоги в закладі 
охорони здоров’я з метою виявлення сильних сторін в управлінні якістю, а також 
напрямків, які потребують поліпшення. Результати самооцінки можна використати для 
визначення стратегії розвитку, розробки перспективних планів з удосконалення діяльності 
і підвищення задоволеності усіх зацікавлених у якості медичної допомоги сторін [4, с.16]. 

Отже, отримані результати контролю якості за даними внутрішнього аудиту 
процесів і системи управління якістю, а також самооцінки системи управління якістю на 
різних рівнях управління закладом охорони здоров’я обґрунтовано можна вважати 
додатковими інформаційними ресурсами керівництва закладу охорони здоров’я, що 
характеризують досягнення в питаннях якості медичних послуг закладу.  
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Останнім часом зарубіжний досвід відносин з постачальниками будується на 

довгостроковій основі, обмін інформацією прискорюється, має місце сертифікація 
постачальників. Також зазнає змін область поставок, так зводиться до мінімуму база 
постачальників, застосовується загальний підхід до джерел поставок, підвищується 
використання закупівельних процедур по системі тендерів, на електронних майданчиках з 
використанням сучасних інформаційних технологій. 

Сучасні тенденції здійснення закупівель замість власного виробництва, поліпшення 
якості, зниження рівня запасів, об’єднання систем постачальників і покупців в єдину 
логістичну систему зумовили потребу в підвищенні ефективності роботи з 
постачальниками. В даний час спостерігається поворот багатьох компаній, як зарубіжних, 
так і вітчизняних, до ретельного вибору і пред’явлення більш високих вимог до 
постачальника. 

В зарубіжних країнах головними джерелами інформації по постачальникам 
служать загальнодоступні і інформативні довідники, такі, як каталоги, торгові журнали, 
прайс-листи. 

У світі існує велика кількість компаній, які усвідомлюють потенційні вигоди 
формування стратегії закупівель. Так, наприклад, такі транснаціональні компанії, як 
Daimler Chrysler, IBM, Shell, Unilever та інші оголосили про впровадження програм, 
спрямованих на зниження витрат за рахунок стратегії спрямованого постачання. 
Збільшується число фірм сприяє розділенню інформації стосовно закупівлі зазначити і 
впровадження так званої «кращої практики в постачанні» (корпоративної бази знань) 
всередині базових одиниць своєї структури. Як частина цього процесу, деякі фірми 
призначають провідних керівників для міжфункціональної логістичної координації 
постачання серед бізнес – одиниць і вибору провідних постачальників або контрагентів 
для більш ефективного управління процесом постачання [1, c. 140]. Оскільки в ланцюгах 
поставок одні фірми є постачальниками для інших, то сфокусованість на загальних 
витратах стає одним з головних напрямків, а динамічні угоди дозволяють управляти 
ринковими факторами, так як по кожній основній групі товарів, що закуповуються у 
відділі постачання розробляються свої стратегії закупівель, завдяки яким організація має 
конкурентні переваги і є можливість отримати найбільшу вигоду при здійсненні стратегії. 

Розглядаючи минулий досвід можна відзначити, що раніше домінували стратегії 
цінової та якісної конкуренції, і тільки в 1980-х роках почали з’являтися і реалізовуватися 
логістичні ідеї, основу яких становило близьке співробітництво між контрагентами, а 
також стратегічне партнерство. Набули поширення маркетингові стратегії, які 
використовують інструменти маркетингу в сфері закупівель, починаючи від пошуку 
продукту, з переходом на канали поставки, і робота по створенню бази контактів з 
постачальниками, аналіз ціни, закупівельні процедури з використанням мережі Інтернет: 
бізнес або його використання для виконання конкретних функцій підприємства [2, c. 128]. 

У розвинених країнах існує відпрацьований стандартний механізм матеріально-
технічного забезпечення. Наприклад, матеріальне забезпечення виробничого процесу 
обробних галузей в Німеччині засновано на системі складів підприємств постачальників, 
центральних складів і складів підприємств. 
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При цьому традиційна система організації матеріального постачання в Німеччині 
базується на принципі зберігання запасів (створення певної норми запасу). При даній 
системі оформляються документи про отримання матеріалів на складі фірми, де ці 
матеріали підбираються і передаються клієнту або оформляється доставка до 
вантажоодержувача («доставка до двері»). У разі відсутності матеріалів на складі фірми, 
робиться запит до відділу закупівель. На основі отриманого запиту відділ закупівель 
оформляє замовлення і направляє його постачальнику. Замовлення приймається 
постачальником і організовується відправка товарів. На підприємство-замовник 
відправляються великі партії матеріалів, популярним способом відправлення 
сформованого замовлення є автомобільний і залізничний транспорт. Ваше замовлення 
вантажі по їх надходженню приймають в спеціальному пункті прийому організації. При 
надходженні дана ланка організації перевіряє якість матеріалів, їх номенклатурне та 
кількісну відповідність. Після оформлення відповідної документації, що відбиває 
надходження товарів на склад вони доставляються в окремі підрозділи виробництва [2, c. 
134]. 

Замовник і постачальник, з моменту замовлення на матеріал, його доставки і 
отримання, використовують досить велику кількість (близько 15 форм) документів. 
Сучасний документообіг полегшує використання сучасних офісних програм по 
документообігу всередині організації, проте потік інформації як всередині організації, так 
і зовнішній чималий. В умовах розвинутого ринку найбільшу проблему логістичної ланки 
постачання складає ринкова потреба, яка зазнає постійних змін в періоді між початком 
поставок і початком використання компонентів виробництва (деталей, комплектуючих, 
готової продукції і т.д.).  

Принцип даної методики наступний. Відправна точка (елемент) – це прогнозований 
попит на кінцеву продукцію. Процес складання кінцевої продукції із закуплених або 
вироблених самою організацією матеріалів закріплюється в реєстрах (списках). Час 
поставок матеріалів і час їх виробництва фіксується на самому підприємстві. Далі, 
виходячи з часу поставок кінцевого продукту споживачеві, визначають брутто-потребу в в 
потребі матеріалів, що поставляються та матеріалах, що виробляє підприємство. Брутто-
потреба переводиться потім в нетто-потребу [3, с. 126]. 

На підставі результатів розрахунку визначають час виконання замовлення. Це час з 
моменту подачі замовлення до моменту поставок товарів. Перевага застосування 
методики планування потреби в матеріалах полягає в тому, що закупівлі і виробництво 
плануються виходячи з потреб в кінцевому продукті. Застосування цього методу доцільно 
у випадках, якщо регулярно повторюються (наприклад, сезонних) коливання попиту на 
кінцевий продукт. При цьому вибір постачальника в традиційній системі припускає 
наявність безлічі джерел, а в оперативній – найчастіше є єдине джерело постачання даної 
деталі за довгостроковим контрактом. Приймання товару і відповідальність за неї несе 
покупець. 

Таким чином, найбільш перспективним і характерним способом оперативного 
постачання є метод «точно в строк». Метод виник в середині 1950-х років в Японії і 
отримав широке поширення в Європі і США. Багато американських компаній 
модифікували ідею постачання «точно в строк» і впровадили власні різновиди під різними 
назвами – «Система виробництва з нульовими запасами», «матеріали за потребою» і т.д. 

Отже, ефективне управління товарно-матеріальними запасами дозволяє: зменшити 
виробничі втрати через дефіцит матеріалів; прискорити оборотність цієї категорії 
оборотних коштів; звести до мінімуму залишки товарно-матеріальних запасів, які 
збільшують вартість операцій і «заморожують» грошові кошти; знизити витрати на 
зберігання товарно-матеріальних запасів. 
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Система публічного управління інвестиційним процесом – це цілеспрямована і 
структурована сукупність елементів, властивостей у певній ієрархії, які взаємодіють за 
відповідними принципами. Система управління має суб’єктивний та об’єктивний 
характер, оскільки, з одного боку, вона формується людьми, а з другого, суб’єкти 
господарювання мають будувати її відповідно до об’єктивних законів та принципів. 
Державне управління інвестиційним процесом має формуватися шляхом структуризації 
системних ресурсів суспільства на інноваційній базі. 

Інвестиційний процес володіє всіма ознаками системи: 
− у нім завжди присутній суб'єкт (інвестор); 
− об'єкт (об'єкт інвестицій); 
− зв'язок між ними (інвестування з метою отримання інвестиційного доходу); 
− середовище, в якому вони існують (інвестиційне середовище) [1, с.140]. 
Таким чином, слід зазначити, що особливим учасником інвестиційних процесів 

виступає держава. Воно на цьому терені виконує дві найважливіші функції в національній 
економіці. Перша функція держави – це функція арбітра, що задає «правила гри» і 
контролює (або не контролюючого) їх виконання. Друга, не менш важлива роль держави в 
інвестиційних процесах – це його участь як інвестора, тобто фактично гравця [1, с.141]. 

Тому в українських умовах інституційними пріоритетами держави як суб'єкта 
інвестиційних процесів можуть бути: 

− традиційний кредит довіри населення державі в порівнянні з приватними 
інвесторами, у тому числі і іноземними; 

− володіння державою свідомо більшою інформацією про пріоритети 
макроекономічного розвитку національної економіки в порівнянні з рядовими 
інвесторами; 

− можливості держави привертати для інвестицій державні кошти; 
− здібність держави до прямого і непрямого впливу на інвестиційну діяльність 

всіх суб'єктів інвестиційних процесів [1, с.141]. 
З погляду на запропоноване визначення, держава може, з одного боку, виступати в 

ролі інвестора в прямих державних інвестицій в економіку, а з іншого, що більш важливо, 
в якості виконавця комплексу заходів щодо активізації приватних інвесторів за 
допомогою допомогу вбудованих стабілізаторів – завдяки якій досягається ефективна 
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інвестиційна політика. економічне зростання в країні. Взаємозв’язок інвестиційного 
процесу і зростання економіки зображений на рис.1. 

Вдалим є визначення Левчинського Д.Л., який зазначає, що інвестиційний процес – 
це сукупність послідовних дій по залученню інвестора (або їх сукупності) до об'єкту 
інвестицій з метою досягнення ефективного соціально-економічного розвитку 
економічної системи на основі узгодження інтересів учасників цього процесу, 
результатами якого є будь-який корисний соціально-економічний ефект (відновлення 
функціонуючого реального капіталу, отримання прибутку, проведення структурних 
перетворень в економіці країни або регіону, забезпечення соціального ефекту тощо) [1, 
с.137]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Взаємозв’язок інвестиційного процесу і зростання економіки 
Складено авторами за джерелом [3] 

 
Але при вивченні державного регулювання інвестиційного процесу необхідно 

конкретизувати проблематику стосовно конкретної соціально-економічної ситуації з 
урахуванням особливостей об’єкту регулювання [2]. 

Державне управління інвестиційною діяльністю можна визначити як підзаконну, 
юридично-владну виконавчу та розпорядчу діяльність відповідних органів виконавчої 
влади по здійсненню покладених на них функцій управління, необхідних у процесі 
управління економічним розвитком країни [4]. 

За змістом принципи державного управління інвестиційною діяльністю можна 
розділити на соціально-політичні, організаційні та спеціальні. Оскільки соціально-
політичні та організаційні принципи властиві для всіх сфер управління, зупинимося на 
виділенні спеціальних принципів, що характерні для державного управління 
інвестиційною діяльністю [5]. 

Традиційно розробка інвестиційної політики є прерогативою центрального уряду. 
Зрозуміло, що на місцевому рівні неможливо впливати на процес залучення іноземних і 
внутрішніх інвестицій на місцевому рівні [6, с.13].  

Важливим завданням держави в наміченому напрямку є створення сприятливого 
інвестиційного клімату. Однією з ключових дефініцій науки державного управління є 
«механізм державного управління», дослідженню якого приділено значну увагу. Не менш 
значущим для формування теоретичних засад є класифікація механізмів державного 
управління, визначення змістовного наповнення кожного з них. Так, в рамках нашої 
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дипломної роботи особливо актуальним є визначення поняття «механізм державного 
управління інвестиціями в регіональний розвиток» [6, с.18]. 

За роки незалежності було створено низку механізмів державного управління 
інвестиціями в регіональний розвиток, серед яких основними є: 

− механізм управління процесом реалізації угод щодо регіонального розвитку 
для окремих регіонів; 

− механізм управління процесом реалізації угод щодо регіонального розвитку 
для здійснення міжрегіональних проектів; 

− механізм управління процесом реалізації програм подолання стану 
депресивності території; 

− механізм управління процесом реалізації регіональних цільових програм; 
− механізм управління процесом реалізації програм соціально та економічного 

розвитку областей; 
− механізм управління процесом реалізації державних цільових програм для 

регіонів; 
− механізм управління Державним фондом регіонального розвитку [7, с.189]. 
Провідну роль серед них відіграє механізм управління процесом реалізації угод 

щодо регіонального розвитку. Його можна розглядати як механізм реалізації стратегії 
розвитку регіону. Одним з основних механізмів державного управління інвестиціями в 
регіональний розвиток є механізм управління процесом реалізації регіональних цільових 
програм. Однак, на практиці регіональні цільові програми не завжди розроблені та 
реалізуються відповідно до існуючої законодавчо-нормативної бази. 

Механізм управління процесом реалізації комплексу регіональних цільових 
програм кожної області повинен базуватися на тісному взаємозв'язку державної стратегії 
регіонального розвитку, стратегії розвитку регіону, державних цільових програм для 
регіону, щорічної комплексної програми соціально-економічного та культурного розвитку 
регіону, а також регіональних цільових програм. 
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В даний час змінюються умови функціонування і організації діяльності організацій 
все більш очевидною стає проблема формування і розвитку системи управління 
персоналом як інструменту підвищення ефективності та результативності комерційної 
діяльності організацій і підприємств різних форм господарювання. В умовах, коли 
основними факторами конкурентоспроможності стають забезпеченість робочою силою, 
ступінь її мотивації, задоволеності умовами роботи, що визначають ефективність 
використання персоналу, все більш важливими стають питання як нового розуміння 
сутності персоналу підприємства, так і нового розуміння системи управління персоналом, 
її взаємодії з іншими структурними елементами, що забезпечують ефективну роботу 
підприємств. 

Сучасні тенденції в розвитку процесу управління персоналом приймають все більш 
важливе значення для підвищення успіху компанії в галузі управління людськими 
ресурсами. До найбільш істотних сучасних тенденцій управління персоналом можна 
віднести наступні [1, с. 160]. 

Оцінка діяльності персоналу – це аналіз ефективності працівника на даному 
робочому місці за певний період часу, перевірка відповідності стандартам виконання 
роботи згідно з заданим критеріям. Розрізняють ділову оцінку персоналу і атестацію 
персоналу. Ділова оцінка в свою чергу підрозділяється на внутрішню оцінку і зовнішню 
оцінку. 

Ділова оцінка – це цілеспрямований процес встановлення відповідності 
результативності праці та факторів її забезпечення вимогам посади або робочого місця. 
Залежно від того, хто виступає експертами в діловій оцінці персоналу, її ділять на 
внутрішню (оцінка проводиться силами компанії) і зовнішню (з залученням сторонніх 
експертів або спеціалізованих організацій). Розрізняють такі види оцінки: регулярна 
оцінка працівників, яка здійснюється на постійній основі, не рідше одного разу на рік і 
проводиться відповідно до критеріїв компетенцій і ключових показників ефективності, 
зафіксованих в чинному описі посади; разова оцінка, яка проводиться в зв'язку з 
необхідністю прийняття тих чи інших управлінських рішень щодо працівника, зокрема 
його переміщенні, плануванні кар'єри, навчання, додаткову винагороду. В цьому випадку 
оцінка компетенцій працівника може також здійснюватися на підставі вимог до 
перспективної посади – посади, на яку працівник може бути найнятий або переміщений. 

Отримані в ході оцінки роботи дані можна використовувати для підвищення 
ефективності системи підбору кадрів, адаптації новачків, підвищення кваліфікації та 
розвитку співробітників, а також для поліпшення програм мотивації персоналу [2, с. 406]. 

Зокрема, якщо в результаті оцінки роботи персоналу виявиться невідповідність 
стандартам організації, то компанія з урахуванням встановлених причин незадовільних 
результатів роботи співробітника може використовувати такі методи підвищення 
ефективності праці персоналу: 
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− метод реорганізації трудового процесу (включає коригування організації праці 
на підприємстві, цілісний складний цикл робіт розбивають на більш прості операції та ін.); 

− метод зміни норм виробітку. В ході оцінки роботи персоналу можуть бути 
виявлені помилки при встановленні працівникам норм виробітку, які усуваються за 
результатами оцінки і як результат змінюються показники; 

− метод навчання, підвищення кваліфікації персоналу (якщо буде виявлено, що 
отриманий незадовільний результат внаслідок відсутності необхідних знань і навичок у 
персоналу); 

− метод вдосконалення програм мотивації персоналу і підвищення лояльності 
співробітників до своєї компанії; 

− метод переміщення відстаючих працівників на інші посади, якщо тип 
виконуваної ним роботи не відповідає його психотипу і є перспективи того, що він на 
новому місці проявить себе з кращого боку; 

− крайній метод – звільнення і набір нової команди [3, с. 12]. 
Скорочення штату є одним з найбільш популярних рішень керівництва для 

підвищення ефективності виробництва. Одна з причин цього – нездатність керівників 
відділом по управлінню персоналом бачити відмінності в людях при наймі персоналу. 
Досить часто керівники дотримуються наступної думки: в роботі задіяна така велика 
кількість людей, які так мало виробляють, а деякі з них, навіть руйнують. Але якщо 
першопричиною цієї проблеми є нездатність бачити відмінності в людях при відборі 
кандидатів, саме цю помилку необхідно виправляти, тобто удосконалювати технології 
відбору нових співробітників. 

Рішення в період кризи припинити підбір нового персоналу є помилковим, тому що 
в момент стабілізації економічної ситуації, необхідно використовувати всі наявні способи 
для конкурентної боротьби [4, с. 140]. 

У 2018 році 60% менеджерів з управління персоналом великих західних компаній 
планували протягом півтора років змінити свої інформаційні HR-системи, в зв’язку з тим, 
що більше половини цих систем використовуються більш семи років. На даний момент на 
ринку праці України діє кілька основних тенденцій. З одного боку, рівень безробіття 
підвищується за останні 5 років і досяг максимального рівня в 2015 р, що призвело до 
безпрецедентного зниження конкуренції за персонал, з іншого – знижується кількість 
працездатного населення через демографічний спад і старіння. На тлі зниження 
конкуренції між роботодавцями відбувається зниження зарплат, та не можливо побачити 
зростання продуктивності праці. І якщо останні 10 років екстенсивне зростання в 
більшості секторів ринку покривав зростання витрат на персонал, то в нинішніх 
економічних умовах компанії змушені не тільки зайнятися оптимізацією існуючих бізнес-
процесів, а й почати оцінювати цінність вкладу кожного співробітника. Цим пояснюється і 
зростання інтересу до рішень, пов'язаних з оцінкою ефективності персоналу. Якщо раніше 
мотивація співробітників була необов'язковою і вводилася в дуже невеликій кількості 
комерційних організацій, то зараз вона стає запорукою виживання бізнесу. 

Таким чином, в сучасних економічних умовах і жорсткою, все зростаючої 
конкуренції працівник повинен володіти аналітичним мисленням, працьовитістю, 
широкою ерудицією, честолюбством, самовладанням, а також високою культурою 
спілкування і вмінням гідно себе вести в будь-якій ситуації. Це висуває нові вимоги до 
розвитку персоналу, зокрема до професійного навчання персоналу, до проведення заходів, 
що сприяють повному розкриттю ділового потенціалу працівників і росту їхньої здатності 
вносити особистий вклад в діяльність організації. 
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Одним з головних чинників на підприємстві є його кадровий потенціал, 

ефективність управління яким допомагає у досягненні конкурентних переваг організації. 
При цьому розробка комплексу дій з управління підприємством та кадровим потенціалом 
безпосередньо стає все більш актуальним на сьогодні.  

Серед актуальних проблем у сфері кадрової політики підприємств стає раціональне 
управління кадровим потенціалом, завдяки чому досягається забезпеченість галузей 
національного господарства висококваліфікованими кадрами, що позитивно впливає на 
розвиток конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Зростання трудового потенціалу українських підприємств, а відповідно й 
кадрового, є одним з пріоритетних завдань економічного розвитку, що відображено у 
проекті Стратегії сталого розвитку України до 2030 року [1]. 

Поняття «кадровий потенціал» все частіше використовується при формуванні 
стратегії підприємства. У таблиці 1 подано варіанти терміну «кадровий потенціал 
підприємства» у трактуванні вчених, які активно досліджували це питання.  

Виходячи з представлених трактувань, можна виділити власне бачення визначення 
поняття «кадровий потенціал підприємства», а саме: сукупність якісних і кількісних 
характеристик та здібностей персоналу, які характеризують трудові можливості 
підприємства, та є направленими на досягнення поставлених цілей при виробництві 
товарів та послуг. 

На сьогоднішній день одним з провідних напрямків у економіці України посідає 
сфера ІТ-технологій. Головною цінністю для IT-компаній є люди, тож кількість зайнятих у 
галузі є одним із головних питань. Українська IT-індустрія як невід’ємна частина 
глобальної креативної економіки безпосередньо залежить від талантів, знань та навичок 
фахівців, які працюють у галузі, а подальший фінансовий успіх – від кількості та якості 
кадрів. Тому розвиток кадрового капіталу в Україні – одне з головних питань для 
представників вітчизняного ринку IT-послуг. 

Сфера ІТ-технологій характеризується незначними змінами у кадровому складі, що 
з одного боку виражає досвід серед кадрів, проте гальмує провадження новітніх ідей та 
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«свіжого» погляду на роботу. Саме тому своєчасне оновлення кадрів у сфері надасть 
можливість її розвитку на міжнародному ринку.  

За останні три роки число працівник українських ІТ-компаній мало тенденцію до 
сталого збільшення, проте процес оновлення кадрів не був достатнім. Відтік молодих 
спеціалістів за кордон та «старіння» інтелектуального капіталу української ІТ-сфери 
потребує негайних змін. 

 
Таблиця 1 – Трактування терміну «кадровий потенціал підприємства» 

№ 
з/п Автор Визначення 

1 Безсмертна В.В. 
[2, с. 48] 

Сукупність якісних і кількісних характеристик персоналу 
підприємства, які включають чисельність, склад і структуру, 
фізичні і психологічні можливості працівників, їхні 
інтелектуальні і креативні здібності, професійні знання і 
кваліфіковані навички, комунікабельність і здібність до 
співпраці, відношення до праці та інші якісні характеристики 

2 Берглезова Т.В. 
[3, с. 76] 

Вміння та навички робітників, які можуть бути використані для 
підвищення його ефективності в різних сферах виробництва з 
метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту 

3 Краснокутська 
Н.С. [4, с. 107] 

Сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати 
досягнення цілей довгострокового розвитку підприємства 

4 Криклій А.С. 
[5, c. 36] 

Наявні або ті, що розвиваються за допомогою 
цілеспрямованого впливу, потенційні можливості зміни якісних 
та кількісних характеристик кадрового складу підприємства 

5 Лапін Є.В. 
[6, с. 3] 

Сукупна спроможність виробничого персоналу забезпечити 
виробництво споживчих вартостей, які відповідають потребам 
ринку в конкретних економічних і науково-технічних умовах 
виробництва 

6 Слиньков В.Н. 
[7, с. 107] 

Кількісні та якісні показники кадрового ресурсу, що 
розкривають не залучені можливості, сили, внутрішні цінності, 
які можна використовувати у кадровій роботі 

 
Саме тому їх зосередженість на формуванні системи навчання спеціалістів за 

рахунок спільних проектів з вищими навчальними заклади поклало початок стабільного 
поповнення висококваліфікованими кадрами.  

Формування новітніх та цікавих проектів ІТ-компаніями надають можливість 
залучати активну молодь. Так, за рахунок проведення конкурсних програм, олімпіад, 
виділення стипендіального фонду за рахунок корпорацій досягається збільшення рівня 
зацікавленості молоді в участі у проектах, формування їх новітніх поглядів.  

І хоча Україна стоїть на шляху до вирішення проблеми створення системи 
раціонального управління кадровим потенціалом, проте дана сфера є дуже плинною та 
потребує постійного оновлення засобів керування у розрахунку на сучасні змінні 
тенденції. 
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У сучасній економіці змінюється місце і роль людини. Людські ресурси – це 

важливий інструмент, яким володіє кожне підприємство. Вони вводять в дію всі інші 
ресурси і зумовлюють їх використання, стають найважливішим і найціннішим фактором в 
ринковій економіці нашої країни. Від ефективності їх використання, а також результатів 
кадрової політики залежить успішність компанії. Постійно мінливі і зростаючі вимоги 
ринку до якості продукції та послуг, їх конкурентоспроможності, змушують інвестувати в 
людські ресурси, адже від них у вирішальній мірі залежить процвітання підприємства. 
Виходячи з цього кадри і політика компаній щодо співробітників є одним з основних і 
важливих ланок системи управління підприємством. Тому в розвинених компаніях 
найбільш актуальні інвестиції в людські ресурси. Особливе значення надається 
ретельному підбору персоналу, перетворенням в системі професійної підготовки і 
навчання, пошуку нових способів організації кадрових процесів. 

Основною рушійною силою компанії є її кадрова політика, вона ж є інструментом 
не тільки в процесі управління людськими ресурсами, а й в розробці стратегії розвитку 
компанії на довгострокову перспективу. Працюючи на результат, кадрові департаменти 
займаються розробкою організаційних принципів роботи з персоналом, вдосконалюють 
кадрову політику, націлену на виявлення потенціалу співробітників, формують і 
раціонально використовують кадри. Роботодавці проводять різні дослідження, щоб 
правильно розставити пріоритети в необхідних на даний момент заходи щодо 
вдосконалення систем управління. Грамотна кадрова політика може створити ідеальний 
організований виробничий процес, в якому обидві сторони отримували б максимум 
індивідуальної залученості. Формування точної і правильної кадрової політики працює на 
успішне ведення бізнесу, так як ретельний підбір кадрів, навчання і мотивація 
співробітників в сфері їх роботи, підготовка керівників і їх наступників – це міцний 
фундамент для лідирування на ринку професіоналів [1, с. 70]. 

Однією з найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку економіки, 
більшості країн світу – це проблема в області роботи з людськими ресурсами. Персонал є 
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невід'ємною частиною будь-якого суб’єкту господарювання, тому що будь-яка організація 
представляє собою взаємодію людей, об'єднаних спільними цілями. Персоналом 
підприємства називається штатний склад його співпрацівників. До персоналу іноді 
відносять і залучених із зовнішнього середовища фахівців. Управління персоналом, як і 
організацією в цілому, є необхідним елементом цієї взаємодії. Для ефективного 
менеджменту в сфері кадрів в бізнесі, підприємство потребує цілісної системи з кадрами, 
що дозволяє управляти ними від моменту прийому на роботу до завершення кар'єри. 

В умовах сучасної економіки кадрова політика в вітчизняних компаніях повинна 
більше орієнтуватися на людські відносини, соціальну політику та соціальні цінності, 
охоплювати нові області. Незважаючи на те, що в даний час розробляються нові напрямки 
кадрової політики, що орієнтують на організацію соціального управління та соціальну 
політику, соціальна некомпетентність вітчизняних кадрів і керівників значно послаблює 
дані перетворення. В даний момент від політики кадрів залежить життєздатність країни, її 
стабільність, стійкість і результативність. Серйозною проблемою політики кадрів в 
Україні є недостатня системність законодавчого регулювання, відсутність узгодженого 
загального правового поля в регулюванні різних рівнів і видів діяльності [2, с. 40]. 

Під час формування кадрової політики потрібно враховувати, що в сучасних 
умовах вона має бути доволі гнучкою, тобто, з одного боку, стабільною, так як певні 
очікування працівників пов'язані саме зі стабільністю, з іншого боку, при формуванні 
кадрової політики – динамічною, яка коригується відповідно до змін. Стабільністю 
повинні бути ті сторони, які зосереджені на інтересах персоналу і пов'язані з 
організаційною культурою підприємства. Формування людських ресурсів в області 
кадрової політики включає в себе визначення принципів взаємодії між бізнес-одиницями, 
принципи кадрового розміщення, розробка підходів до оцінки трудового вкладу 
персоналу при оплаті, а також сприяння його роботі, визначаючи характер відносин між 
підлеглими та керівниками (стиль управління). У той же час необхідно розробити основні 
положення про безпеку та гігієну праці, а також визначає принципи і підходи до 
вирішення (і запобігання виникненню) конфліктів [3, с. 157]. 

Кадрову політику розробляють враховуючи внутрішні ресурси організації, традиції 
і екологічні фактори. Кадрова політика – це складова частина політики організації, яка має 
повністю відповідати її концепції розвитку. 

Під час формування кадрової політики потрібно враховувати: 
− дотримання кадрової політики, державної економічної та соціальної політики, 

правових і соціальних норм; 
− розгляд людини в єдності технологічних, економічних, соціальних, 

організаційних, демографічних та інших аспектів розвитку – як мета і як засіб розвитку; 
− зосередитися на досягненні максимально можливої продуктивності в поєднанні 

з політикою реалізму персоналу; 
− поєднання в кадровій політиці стратегічних та оперативних цілей та засобів 

їхнього досягнення; 
− забезпечення демократії, прозорості та динамізму в кадровій політиці [4, с. 

124]. 
Отже, можемо зробити висновок про те, що кадрова політика організації – це 

загальний напрямок кадрової роботи, сукупність організаційних механізмів, форм, 
принципів по розробці завдань і цілей, що спрямовані на розвиток, зміцнення і 
збереження кадрових ресурсів, створення кваліфікованих і високо згуртованої команди, 
здатна оперативно реагувати на зміну попиту на ринку, беручи до уваги стратегію 
розвитку організації. В якості основної мети кадрової політики виступає збереження 
якісного та кількісного складу та забезпечення своєчасного оновлення персоналу і його 
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розвиток відповідно до потреб організації, чинне законодавство, стан ринку праці, що 
досягається за рахунок формування ефективної системи менеджменту персоналу. 
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Україна вважається аграрною країною, тому нарощення виробничого потенціалу 

сільськогосподарськими підприємствами є стратегічно важливим. Відповідно, 
обґрунтування ефективного використання виробничих ресурсів на 
сільськогосподарському підприємстві є актуальним питанням. На даний час в нашій 
державі є необхідність більш раціонально й розумно підходити до використання ресурсів. 
Це необхідно не тільки для отримання більших доходів, а й для того, щоб запобігти 
негативним наслідкам зменшення ресурсів. Зараз є великою проблемою використання, 
зокрема, природних ресурсів. Аграрії здебільшого намагаються думати лише про 
сьогодення та про реальний прибуток тут і зараз, дуже недбало ставляться до 
використання хімікатів при вирощування продукції, що несе тільки шкоду для 
майбутнього. Важливим виробничим ресурсом у сільськогосподарському підприємстві є 
трудові ресурси, оцінка ефективності використання яких є необхідним елементом для 
розвитку будь-якого підприємства [3]. У межах даної публікації аналіз використання 
трудових ресурсів здійснено на прикладі приватного підприємства «Мар’янівське» 
Полтавської області Гребінківського району (табл. 1), що є досить типовим 
представником малого бізнесу в аграрній сфері. 

Трудові ресурси ПП « Мар’янівське» Полтавської області Гребінківського району 
стовідсотково зайняті в галузі рослинництва, так як підприємство не займається 
тваринництвом – як і більшість підприємств у вітчизняному аграрному секторі. Це 
пояснюється тим, що галузь рослинництва є однієї з провідних галузей аграрного 
виробництва, її продукція користується стабільним попитом. У вітчизняному валовому 
виробництві продукції сільського господарства на рослинництво припадає близько 45%. 
Галузь рослинництва аграрної сфери нашої держави займається вирощуванням майже 350 
різних видів рослин. Значна частина експортних надходжень до бюджету країни в останні 
роки забезпечується реалізацією продукції рослинництва [1; 2]. 
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Таблиця 1 – Аналіз використання трудових ресурсів у ПП « Мар’янівське» Полтавської 
області Гребінківського району* 

Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2019 р. у % до 
2017р 

Середньорічна чисельність 
працівників, осіб 8 10 9 112,5 

Відпрацьовано у с.-г. виробництві 
всього, тис люд.-год. 11904 14880 13392 112,5 

Відпрацьовано одним працівником 
за рік, люд.-год. 1488 1240 1488 100,0 

Коефіцієнт використання 
трудових ресурсів, всього 6,0 7,5 6,7 111,7 

*складено автором за матеріалами річної звітності підприємства 
 
Кількість зайнятих у виробничій сфері працівників у досліджуваному підприємстві 

протягом 2017-2019 рр. становила в середньому 9 осіб. При цьому, обсяг відпрацьованих 
люд.-год. у сільськогосподарському виробництві протягом досліджуваного періоду 
збільшився на 12,5%. Коефіцієнт використання трудових ресурсів у середньому в період 
2017-2019 рр. становив 6,7, на кінець досліджуваного періоду зріс на 11,7%. Виходячи з 
того, що коефіцієнт використання трудових ресурсів повинен бути не менше 7, можна 
відзначити, що в досліджуваному підприємстві варто підвищувати ефективність 
використання трудових ресурсів. У цьому контексті підприємству можна запропонувати 
основні напрямки підвищення ефективності праці: поліпшення умов праці та підвищення 
ефективності системи забезпечення оптимальних умов праці; підвищення кваліфікації 
працівників; оптимізація витрат робочого часу на підприємстві [3]. Окрім того, на думку 
автора, для більш раціонального використання трудових ресурсів у досліджуваному 
підприємстві, необхідно чітко прописувати всі необхідні роботи за виробничий цикл і 
складати баланс трудових ресурсів. Останній допоможе розрахувати залежно від 
конкретних особливостей, цілей і умов на ринку оптимальну кількість працівників. 
Користуючись даною порадою підприємство зможе використовувати трудові ресурси 
більш раціонально, що в майбутньому дозволить збільшити розмір прибутку.  
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Фінансова діагностика як напрямок економічної діагностики підприємства 
застосовується з метою оцінки фінансового стану підприємства на основі розрахунку 
фінансових показників. Підвищення ролі і значення фінансової діагностики як способу 
накопичення, трансформації та використання фінансової інформації в управлінні 
фінансовими ресурсами суб’єкта господарювання об’єктивно зумовлене розвитком та 
поглибленням ринкових засад в економіці України [1, с.15]. 

Особливості методів фінансової діагностики у значній мірі визначаються 
інформаційними потребами користувачів результатів діагностики [2, с.33]. Найбільш 
поширеним методом фінансової діагностики є R-аналіз (аналіз за допомогою фінансових 
коефіцієнтів), що передбачає визначення показників, які характеризують ліквідність, 
прибутковість і структуру капіталу підприємства, а також оборотність його активів 
(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Напрямки здійснення R-аналізу на підприємстві 

Розглянутий методологічний підхід до діагностики суб’єктів господарювання 
дозволяє проводити своєчасну фінансову діагностику та робити певні висновки щодо їх 
діяльності, скорочує час, необхідний для прийняття управлінських рішень, та підвищує 
рівень економічної доцільності, що є критично важливим для швидко зростаючої 
інформації та невисокої її достовірності.Проведемо R-аналіз на прикладі дослідного 
господарства (табл. 1). 

Провівши фінансову діагностику за допомогою R-аналізу в ТОВ «Агропрайм 
Холдинг» слід відмітити погіршення основних показників діяльності підприємства. Так, 
що стосується показників прибутковості підприємства, то слід відмітити зменшення 
чистого доходу підприємства на 211558тис.грн., це призвело до отримання підприємством 
збитку в розмірі 256560 тис.грн. в 2019 році. Рентабельність підприємства знизилась на 
26,3%, а рентабельність продажу – на 17,3%. Стосовно показників ліквідності, також 
спостерігаємо їх погіршення. Так коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності та 
коефіцієнт абсолютної ліквідності не відповідають нормативному значенню.  

Аналіз показників структури капіталу за дослідний період також зменшилися i не 
відповідають нормативному значенню. Що до показників ділової активності, слід 
відмітити, що коефіцієнт оборотності оборотних активів має стабільну тенденцію до 
зменшення (2017 р. – 1,06, 2018 р. – 0,89, 2019 р. – 0,55). Даний коефіцієнт є одним із 
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найважливіших показників ефективності використання капіталу і вказує на швидкість 
його переходу зі стадії виробничих запасів у готову продукцію та швидкість перетворення 
продукції у безпосередньо грошову форму. 

 
Таблиця 1 – R-аналіз ТОВ «Агропрайм Холдинг» Ізмаїльського району Одеської області 
№ 
п/п 

 
Показники 

 
2017р. 

 
2018р. 

 
2019р. 

2019р. до 
2017р., (+,-) 

Показники прибутковості (рентабельності) 

1 Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції, тис.грн 553615 550700 342057 -211558 

2 Валовий прибуток, тис.грн. 149391 122534 32879 -116512 

3 Чистий прибуток (+), збиток(-), 
тис.грн. 62323 39629 

-
194237 -256560 

4 Рівень рентабельності 
виробництва(+), збитковості (-), % 36,9 28,6 10,6 -26,3 

5 Рівень рентабельності продажу, % 26,9 22,3 9,6 -17,3 
Показники ліквідності 

6 Коефіцієнт покриття  1,43 1,37 0,98 -0,45 
7 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,005 0,002 0,002 -0,003 
8 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,006 0,002 0,002 -0,004 

Показники структури капіталу 
9 Коефіцієнт автономії 0,49 0,47 0,29 -0,20 

10 Коефіцієнт фінансової залежності 0,50 0,53 0,70 -0,20 
11 Коефіцієнт фінансової незалежності 0,49 0,46 0,29 -0,20 

Показники ділової активності 

12 Коефіцієнт ресурсовіддачі 
(оборотності активів)  0,75 0,64 0,38 -0,37 

13 Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 1,06 0,89 0,55 -0,51 

14 Тривалість обороту оборотних 
активів  339 419 654 315 
 
Враховуючи це, можна стверджувати, що така динаміка свідчить про 

неефективність використання активів на досліджуваному підприємстві. Це підтверджує 
показник тривалості обороту оборотних активів, який показує збільшення обороту 
оборотних активів за дослідний період на 315 днів. Отже, виявлені негативні тенденції 
фінансових показників, які вказують на необхідність поглибленого аналізу для виявлення 
причин, що негативно впливають на ділові операції та прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Таким чином, нестабільне фінансове становище країни вимагає використання 
діагностичних процедур для підприємств, які не тільки дають змогу оцінити наслідки 
поточних та стратегічних рішень, а й визначити можливі перспективи розвитку. 
Своєчасна та правильна діагностика фінансового стану дозволяє підприємству запобігти 
кризі та високому рівню економічної безпеки [3]. Слід також відмітити роль фінансової 
діагностики у зменшенні інформаційної асиметрії та чільне місце інформаційного 
забезпечення в системі контрольних функцій, які дозволяють інтегрувати фінансову 
діагностику у найважливіші функціональні інструменти контролінгу. 
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Інфраструктура регіонального розвитку є одним з інструментів механізму 

оптимізації економіки територій у нових економічних відносинах. Транспортна 
інфраструктура, як підсистема соціально-економічної системи регіону, має власний 
механізм, що дозволяє покращити раціональність організації регіональних та 
міжрегіональних умов взаємодії економічних систем в умовах невизначеності.  

На думку науковців, регіональна транспортна інфраструктура кожного регіону має 
власну траєкторію розвитку [1]. З одного боку, саме транспортна інфраструктура є 
основою забезпечення розвитку економічних систем регіону. З іншого – вона сама 
потребує випереджального розвитку економічних систем, що в умовах економічної 
нестабільності в країні є проблематичним з боку фінансового забезпечення і державного 
управління.  

До основних елементів сучасної транспортної інфраструктури регіону належать: 
1. Канали транспортного повідомлення, розвиток і забезпечення яких знаходиться 

під відповідальністю держави, корпорацій з участю державного капіталу (дороги, 
залізничні шляхи, повітряний простір, водні ресурси, трубопроводи та інформаційні і 
енергетичні магістралі). 

2. Сукупність приватних та державних господарюючих суб’єктів, які реалізують 
транспортно-розподільну діяльність в регіоні. 

3. Безліч приватних підприємств сфери послуг, які забезпечують безперебійність 
технологічних та операційних процедур в транспортно-розподільній сфері діяльності. 

Взаємодія підсистем регіональної транспортної інфраструктури є складним 
механізмом, що використовує сучасні інструменти та принципи системного підходу. У 
процесі реалізації поступового розвитку єдиної соціально-економічної системи, 
транспортна інфраструктура повинна мати чіткі задачі, які відповідатимуть загальній цілі. 
З іншого боку, розвиток транспортної інфраструктури і взаємодія її окремих підсистем 
мають бути забезпечені достатнім набором ресурсів та можливостей, досягнення та 
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розподіл яких реалізовується шляхом узгодження приватних та державних інтересів у 
розвитку економіки регіонів. 

Розвиток транспортної інфраструктури дозволяє покращити раціональність 
організації економічної взаємодії регіону. Важливим аспектом в системі забезпечення є 
спосіб її організації в регіоні як системи господарських відносин [2]. 

В теоретичному плані можливі три рішення: 
1. За умови ідеальної конкуренції, міжрегіональна взаємодія локалізованих 

економічних систем може бути реалізована за допомогою ділових контактів великих 
транспортних компаній, які мають повний набір транспортних засобів, необхідних для 
транспортування, зберігання та переробки вантажів різноманітного призначення. 

2. За умови монополістичної конкуренції, міжрегіональна взаємодія реалізується за 
допомогою обмежених транспортних каналів, які знаходяться під контролем великих 
економічних суб’єктів регіону, що визначають правила та вимоги до реалізації 
транспортно-розподільних операцій на територіях. 

3. За умови змішаного типу конкуренції, найбільш ефективним є взаємодія 
транспортно-розподільних кластерів регіону, всередині яких розробляються і 
реалізуються інноваційні рішення, які сприяють повному та гнучкому задоволенню 
потреб локалізованих економічних систем регіону, а також забезпечують просування 
інтересів господарюючих суб’єктів за його межами. 

Економічні перспективи зростання кількості підсистем транспортної 
інфраструктури – транспортних підприємств, напряму пов’язані з територіальною 
широтою охоплення комунікаціями регіонів. Особливу увагу транспортне підприємство 
звертає на розвиток взаємовідносин зі споживачами послуг та замовниками всередині 
агломерацій. Незалежно від розміру населеного пункту, жителі продовжують 
товарообмінні операції та шукають спосіб отримання благ по всім доступним каналам [3]. 

Зауважимо, що в сучасних умовах розвиток діяльності підприємств транспортної 
інфраструктури регіону має два концептуальних напрями. Перший та найбільш важливий 
представляє собою розширення територій, на яких підприємство пропонує свої послуги. 
Іншим концептуальним напрямом розвитку діяльності транспортних підприємств є 
розширення видів та способів надання послуг споживачам всередині усталеного складу 
споживачів. 

Саме ці напрями і повинні використовуватися в практиці державного регулювання 
транспортною інфраструктурою регіону і безпосередньо мають бути враховані у єдиній 
державній стратегії регіональної транспортної інфраструктури, встановлюючи траєкторію 
її вдосконалення та розвитку.  
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Необхідність додаткового більш поглибленого й детального пророблення 

регіональних аспектів теорії й практики соціально-економічного розвитку обумовлена 
тим, що соціальні й економічні процеси, структура виробництва й споживання здобувають 
усе більше виражений регіональний характер. Це пов'язано як з нерівномірністю 
розподілу природних ресурсів, територіальними розходженнями в природно-кліматичних 
умовах, наявною системою розселення населення, традиціями господарського укладу, так 
і процесами глобалізації й інтеграції, що підсилилися. Використання природних ресурсів, 
охорона природного середовища, соціально-економічний розвиток завжди співвідносяться 
з певною територією. У цих умовах відбувається об'єктивна зміна ролі регіону в розвитку 
суспільства.  

Зміна реального позиціонування регіону у світовій економіці вимагає й зміни 
фундаментальних підходів, а також основних методологічних положень по розробці 
стратегії й тактики регіонального розвитку, формулювання його нових цілей і завдань, 
застосування нових методів і інструментів у практиці регіонального управління тощо. 
Однак, як показав аналіз наукової літератури по теоріях регіонального розвитку дотепер у 
багатьох роботах з регіонознавства й регіональної економіки регіон визначається 
переважно як об'єднання в рамках конкретної території населення й природних ресурсів, 
виробництва й споживання товарів, сфери обслуговування, не сприймаючись при цьому 
як носій особливих економічних інтересів. 

Втім, останнім часом у теорії й практиці управління все більшого поширення 
знаходять принципи стійкого розвитку, причому суть стратегії стійкого розвитку 
особливо наочно проявляється саме в регіональному аспекті. Це пов'язане з тим, що 
стратегія реалізується, насамперед, на певних територіях, у кожній з яких економічні, 
природні, соціальні й інші складові створюють єдину систему (регіональний комплекс), 
що у свою чергу є елементом загальної територіальної структури [1, с. 24]. 

Світове господарство стало являти собою єдине ціле, перетворилося в компактний 
геоекономічний простір. Таким чином, у цей час підсилилася роль двох факторів 
стратегічного управління соціально-економічними процесами: інституціонального й 
інформаційного.  

При цьому за інституціональною сферою закріплюються такі завдання як 
координація діяльності державних і суспільних структур по забезпеченню ноосферного 
розвитку суспільства й активного впровадження принципів стійкого розвитку; розвиток 
демократії, конституційної влади, правової держави; поширення принципів соціальної 
справедливості; впровадження системи розумного законодавства й оподатковування та ін., 
а інформаційною сферою – підвищення рівня розвитку науки, техніки і їх втілення на 
практиці; масове застосування електронних коштів; пропаганда успіхів стратегії стійкого 
розвитку і критика фактів її недооцінки; подолання відставання свідомості від буття, 
розвиток у людей здатності наукового передбачення; висування на пріоритетне місце 
інформаційних ресурсів перед матеріально-енергетичними та ін. 

В умовах модернізації важливе значення для наукового обґрунтування й деталізації 
дослідження економічних процесів одержує регіональна економіка, що представляє собою 
галузь наукових знань про прояв і розвиток соціально-економічних процесів і явищ у їх 
безпосередньому ув'язуванні з ресурсними можливостями й економічним потенціалом на 
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окремих територіях.  
У цьому зв'язку деталізоване дослідження сутності й змісту регіональної економіки 

актуалізує ефективне перетворення в життя регіональної політики.  
Регіон служить складовим елементом економічної системи, у складі якої 

представлені основні показники соціально-економічної структури виробництва, для якої 
властива присутність певних природних і ресурсних факторів, процеси управління якої 
реалізують регіональні органи влади. Регіон є одним з ключових об'єктів організаційно-
економічних і політико-правових відносин, спрямованих на організацію регіональної 
економіки, формування сприятливих умов життя й задоволення потреб населення з 
урахуванням специфіки його розвитку. 

До числа основних умов ефективного розвитку регіону варто віднести:  
− врахування інтересів і задоволення запитів населення регіону, кон'юнктури 

ринку, суб'єктів ринкових відносин; 
− адаптація економічної системи регіону до факторів зовнішнього оточення й 

внутрішньої будови; 
− формування стратегії стійкого розвитку регіону [2, с. 187].  
Специфічні характеристики регіону варто обов'язково враховувати в процесі 

розробки цільових програм розвитку, необхідність яких викликана наступними умовами:  
− зв'язок регіональної політики й державної, у тому числі обумовлена 

фінансовою залежністю регіональних бюджетів від фінансування центру;  
− наявність природно-сировинної бази; 
− специфіка кліматичних і екологічних умов; 
− сформована структура економіки та ін.  
Регіони виступають ключовим елементом реалізації державної соціально-

економічної політики, у зв'язку з тим, що сфера її переломлення поширюється, у першу 
чергу, на регіональну економіко-політичну систему. Можна сказати, що функціонування 
економіки регіонів обумовлене комплексом інтересів держави, спрямованим на розробку 
ефективної системи управління, що передбачає формування власної регіональної системи 
управління із правом вільного розпорядження наявними ресурсами й потенціалом. 

Розглядаючи регіон як єдину, неподільну систему, що базується на певних 
принципах і взаємозв'язках, технологіях управління й розвитку, можна виділити його 
особливості:  

− наявність множини фізично неоднорідних, взаємозалежних підсистем;  
− диференціація структур управління; 
− недостатня координація керуючих впливів;  
− нестабільність окремих елементів системи; 
− прагнення до високих темпів розвитку та ін. [3, с. 5]. 
З огляду на вказані особливості, доцільно розглядати регіон як відособлену 

територію в границях держави, що характеризується власною системою адміністративних 
органів управління, системністю ведення господарства, спеціалізацією економіки, 
збалансованістю розвитку продуктивних сил на основі ефективного поділу праці. 
Наявність відособленої території спричиняє забезпеченість регіону різними видами 
ресурсів, здатність і можливість самостійно вирішувати виникаючі соціально-економічні 
проблеми в рамках регламентованих повноважень і сформульованих стратегічних цілей. 
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Пандемія COVID-19 стала великим шоком для світової та європейської економіки. 

Вперше світові економіки стикаються з економічною і фінансовою кризою, яка викликана 
не спотворенням ринкових механізмів, а прямим наслідком уповільнення економічного 
зростання в цілому. 

Оскільки, банківська система є основою сучасної економіки, а фінансово стабільні 
банки визначають стійкість економіки і відіграють важливу роль не тільки на 
внутрішньому ринку України але й у світовій господарській системі в цілому. В результаті 
цього, особливо актуальним постає питання організації управлінського обліку в банках, 
яке суттєвo пoзначається на ефективнoсті упpавління загалoм.  

Тoму пеpшoю і визначальнoю oсoбливістю упpавлінськoгo oбліку є oпеpативність 
неoбхіднoї для аналізу інфopмації. Дpуга oсoбливість пoлягає у йoгo системнoсті. 
Важливo, щoб деталізoваний oблік гoспoдаpських oпеpацій пpoвoдився не лише пo банку 
в цілoму, а й за йoгo підpoзділами, напpямами бізнесу і по oкpемих фінансoвих 
інстpументах [1].  

Грунтовні дослідження, проведені вітчизняними і зарубіжними дослідниками, 
показали, що, чітка організація управлінського обліку дає можливість зменшити відсоток 
банківських ризиків, збільшити прибутковість та конкурентоспроможність банку, 
створювати основу для оптимізації процесу управління банком.  

Управлінський облік ведеться виключно для задоволення внутрішніх 
інформаційних потреб банку, дані якого використовуються на всіх рівнях управління 
банком, які потребують бухгалтерської інформації. Вважаємо, що на сьогоднішній день 
даний облік посідає одне з провідних місць серед факторів, які сприяють ефективній 
роботі банківських установ. Банківську діяльність постійно супроводжує ризик, тому 
необхідно забезпечувати належну організацію управлінського обліку в банку, оскільки 
ефективна система управлінського обліку сприятиме зменшенню банківських ризиків, а 
також сприятиме підвищенню прибутковості та конкурентоспроможності банку [2]. 

Загальновідомо, що осoбливість упpавлінськoгo oбліку пoв'язана з opганізацією 
звітнoсті, яка визначається банкoм самoстійнo шляхoм poзpoбки та застoсування 
відпoвідних внутpішніх пoлoжень, щo oбумoвлюють склад і теpміни пoдання звітів, 
захoди щoдo забезпечення їх пoвнoти, свoєчаснoсті й кoнфіденційнoсті тoщo. Тoбтo, 
упpавлінський oблік мoжна poзглядати як пpoцес фopмування спеціалізoваних звітів, 
неoбхідних для пpийняття упpавлінських pішень у стpуктуpнoму підpoзділі банку та у 
банківській устанoві в цілoму. 

Як свідчить дoсвід, pеєстpація даних упpавлінськoгo oбліку мoже бути 
opганізoвана з кількoма ваpіантами, oснoвні з них такі: пoзасистемний oблік; oблік із 
викopистанням аналітичних pахунків 1-7 класів; oблік із викopистанням pахунків 8 класу.  
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Пoзасистемним oблікoм пеpедбачена pеєстpація даних упpавлінськoгo oбліку на 
oсoбливих pеєстpах oкpемo від даних бухгалтеpськoгo oбліку. За такoгo підхoду кoжна 
банківська oпеpація спoчатку відoбpажається і занoситься дo pеєстpів бухгалтеpськoгo 
oбліку, а пoтім "poзнoситься" пo pеєстpах упpавлінськoгo oбліку, на oснoві яких і 
фopмуються упpавлінські звіти. Пеpевагами такoгo метoду є незалежність від фінансoвoї і 
статистичнoї звітнoсті, мoжливість вільнoгo встанoвлення та зміни пpавил упpавлінськoгo 
oбліку, oбсягів та стpуктуpи фopм звітнoсті, введення нoвих пoказників тoщo. Метoдoм 
аналітичних pахунків пеpедбаченo poзпoділ балансoвих pахунків на кілька 
cиcтeматизoваних аналітичних, пoтpібних для відoбpаження oпеpацій у pеєстpах 
упpавлінськoгo oбліку. Oтже, у pазі застoсування цьoгo метoду всі неoбхідні відoмoсті 
занoсяться в бухгалтеpські pеєстpи і вoднoчас викopистoвуються для упpавлінськoї 
звітнoсті [3].  

Пеpевагoю цьoгo метoду є oб'єднана інфopмаційна база, щo ґpунтується на даних 
бухгалтеpськoгo oбліку. Завдяки дублюванню бухгалтеpських записів пoсилюється 
кoнтpoль за дoстoвіpністю відoбpаженoї інфopмації. Oднак метoд має і суттєві недoліки. 
Сеpед них: збільшення кількoсті аналітичних pахунків, ведення яких пoвиннo відпoвідати 
загальним пpавилам бухгалтеpськoгo oбліку, стандаpтам відкpиття та визначення певних 
паpаметpів, пopядку фopмування мемopіальних opдеpів тoщo; зpoстання кількoсті 
пpoведень, які відoбpажають oдну й ту ж oпеpацію.  

І, наpешті, poзглянемo метoд упpавлінських pахунків. Фактичнo мoва йде пpo 
пoєднання пеpеваг пoзасистемнoї opганізації упpавлінськoгo oбліку й метoду аналітичних 
pахунків. Застoсування метoду упpавлінських pахунків спpияє ствopенню єдинoгo 
інфopмаційнo-аналітичнoгo пpoстopу банку і найбільшoю міpoю відпoвідає oснoвним 
напpямам йoгo фінансoвoгo менеджменту [4]. Маємo на увазі: poзpoбку банківськoї 
пoлітики за oкpемими сфеpами діяльнoсті (кpедитування, залучення депoзитів, інвестицій, 
надання пoслуг тoщo); банківський маpкетинг; упpавління активами й пасивами банку; 
упpавління пpибуткoм, ліквідністю, власним капіталoм, банківськими pизиками тoщo.  

Успішній діяльності банківських установ перешкоджають ряд факторів, пов’язані з 
організацією управлінського обліку, а саме: відсутність обґрунтованої й адекватної 
концепції розвитку й управління банком; недосконала система інформаційного 
забезпечення процесів управління; недостатня горизонтальна взаємодія між підрозділами 
банку; відсутність цілісного комплекту внутрішньобанківської документації, що 
регламентує всі сторони діяльності, процедури підготовки, вжиття і реалізації 
управлінських рішень [5].  

Завдяки правильній організації і введенню упpавлінськoгo oбліку з'являється 
мoжливість: oтримувати дoстoвіpну інфopмацію пpo пoтoчне пoлoження спpав, oцінювати 
pизики і oпеpативнo впливати на poбoту банку за дoпoмoгoю пеpеpoзпoділу pесуpсів, 
устанoвки лімітів; oб'єктивнo oцінювати pезультати діяльнoсті за певний пеpіoд з метoю 
кopектування упpавлінських pішень і матеpіальнoгo стимулювання пpацівників; викoнує 
кopoткoстpoкoве і дoвгoстpoкoве фінансoве планування, зoкpема планування витpат і 
дoхoдів, капітальні вкладення, стpуктуpа активів і пасивів і т.д.  
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В умовах становлення і утвердження ринково-конкурентного середовища, зокрема 

в сфері освіти та науки, заклади вищої освіти (далі – ЗВО), як суб’єкти господарювання, 
покликані на активне і якісне провадження не лише основних видів його діяльності – 
освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної, а й усіх інших. Одним із 
допоміжних видів діяльності, який має суттєвий вплив на нарощення фінансового 
потенціалу ЗВО, вважаємо фандрайзингову діяльність. 

Слово “фандрайзинг” походить з англійської мови та перекладається як fund – 
“кошти, фінансування, фонди”, to raise – “піднімати, добувати, підвищувати”. Аналізуючи 
зарубіжні та вітчизняні праці науковців, фандрайзинг, на нашу думку, це процес пошуку і 
залучення ресурсів – фінансових, матеріальних, інтелектуальних, з метою реалізації 
окремих проєктів та/або розвитку установи загалом. Так, можна зазначити, що 
фандрайзинг у сфері вищої школи – це одна із сучасних технологій взаємодії із 
суспільством, популяризування важливості освіти і науки у становленні державності та 
залучення громади до сприяння їхньому розвитку. 

На наш погляд, в економічній літературі змістовне визначення сутності 
фандрайзингу надає Соколова А.М. – це професійна діяльність щодо мобілізації 
фінансових та інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і 
науково-дослідних неприбуткових проєктів, яка вимагає спеціальних знань та навичок 
фандрайзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення донора [1]. 
Водночас, Глєбова А.О. тлумачить фандрайзинг як мистецтво залучати фінансові та 
матеріальні ресурси на добровільних засадах для задоволення суспільно необхідних 
потреб або вирішення життєво складних ситуацій у певній громаді, суспільстві [2]. 

Як зазначають Бойчук Н.Я. та Солосіч О.С., фандрайзинг є сучасним засобом 
формування фінансово-матеріальної бази розвитку соціальних програм, саме тому 
інструменти впровадження цього виду діяльності інтегрують у собі як традиційні форми й 
методи залучення коштів, так і більш сучасні напрацювання у цій галузі, а саме 
використання інформаційних технологій, мережі Інтернет, PR-технологій (public relations), 
прогресивних методів інтерактивного представлення інформації [3]. На особливу увагу 
заслуговує, на наш погляд, визначення, яке надає Строгаль М. О., як багатоканальний 
механізм фінансування, що передбачає використання найрізноманітніших джерел і 
способів залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, 
інформаційних тощо) для реалізації соціально-культурних проєктів (проєктний 



 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

72 
 

фандрайзинг) або забезпечення поточної діяльності організацій культури (оперативний 
фандрайзинг) [4]. 

Бадилевич Л. В. стверджує, що в сфері соціальної практики під фандрайзингом 
розуміють процес пошуку і отримання ресурсної підтримки науково-дослідної та 
інноваційної діяльності, спрямованої на створення та реалізацію соціально значущих 
проєктів, а також підвищення рівня підготовленості фахівців (у тому числі, майбутніх). 
Впровадження цього механізму в діяльність вищої школи забезпечує можливість 
розширення науково-дослідних робіт, а використання технології фандрайзингу 
студентами є способом розвитку їх творчого мислення, засобом прищеплення їм наукових 
інтересів, навичок проведення самостійних дослідних соціальних проєктів і програм [5]. 

Зауважимо, що ще у 2006 році в Нідерландах на Саміті представників 24-х 
асоціацій фандрайзерів світу було прийнято Декларацію етичних принципів в 
фандрайзингу [6]. У ній визначається п’ять основних принципів роботи фандрайзера, а 
саме чесність, повага, цілісність, емпатія та прозорість. Звичайно, дотримання таких 
принципів роботи викликає бажання у донорів фінансувати, вкладати в проєкт, установу й 
довіру до отримувачів щодо реалізації профінансованих проєктів. 
У сучасних ЗВО актуальним є створення підрозділів, функціональними обов’язками яких 
передбачалося б реалізація фандрайзингової діяльності. Основною метою їхньої роботи є 
формування позитивного іміджу ЗВО, формування довіри до нього, напрацювання бази 
благодійників, меценатів, донорів, які будуть зацікавлені в розвитку освіти і науки та 
залучення їх до співпраці. Оскільки, фандрайзинг це один із способів розширення джерел 
фінансування ЗВО, функціями таких його підрозділів також є моніторинг інвестиційних 
програм, ґрантових проєктів, пошук фондів, напрям роботи яких націлений на систему 
вищої освіти. На рис. 1 пропонуємо розглянути процес організації фандрайзингової 
роботи у ЗВО. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Схема функціонування фандрайзингу в ЗВО 

Джерело: побудовано автором 
 

На нашу думку, розвиток та реалізація фандрайзингу у ЗВО на сьогодні є чи не 
однією із основних функцій менеджменту закладу та вагомим інструментом провадження 
маркетингової діяльності. Створення відповідних структурних підрозділів у ЗВО, 
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залучення професійних фахівців-фандрайзерів є необхідністю сьогодення і дасть змогу 
закладу бути сучасним, самодостатнім й конкурентоспроможним серед інших. 
Однозначно, ефективна фандрайзингова діяльність ЗВО призведе до нарощення його 
фінансового потенціалу та розширення перспектив розвитку усіх учасників освітнього 
процесу. 
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Стратегія в сучасному розумінні – це стійка модель активних дій, необхідних для 

досягнення поставлених перспективних цілей на основі обраних критеріїв і ефективного 
використання ресурсів. Поняттю стратегічного планування в цілому притаманні ті ж 
характеристики, що й новому плануванню, але існує і ряд особливостей в зв’язку з тим, 
що стратегія – це специфічний вид планування. Стратегічне планування орієнтується 
переважно на регіональний і локальний рівні, так як реалізацій стратегічних рішень 
залежить здебільшого від регіональної влади, а також органів місцевого самоврядування 
та місцевого населення, то саме на них припадає головна роль у розвитку території. 

Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень, зроблених керівництвом, 
які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти 
організації досягти своїх цілей [2]. 

Загальний стратегічний план слід розглядати як програму, яка направляє діяльність 
фірми протягом тривалого періоду, з урахуванням постійних коригувань у зв’язку з 
постійно мінливою діловою і соціальною обстановкою. 

Системний характер стратегічного планування територій проявляється в тому, що 
воно охоплює всі напрямки і сфери локального соціально-економічного простору і 
розглядає в комплексі всю сукупність проблемних вузлів, включаючи питання 
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поліпшення господарського клімату регіону, підтримки освіти, розвитку охорони здоров’я 
тощо [1]. 

В одному з варіантів територіальне стратегічне планування трактується як 
«самостійне визначення місцевим співтовариством цілей і основних напрямків стійкого 
соціально-економічного розвитку в динамічному конкурентному середовищі». 

В іншому випадку стратегічне планування розуміється як «цілісна сукупність 
стратегічних органів і заходів щодо організаційного, наукового, методологічного, 
ресурсного супроводу реалізації, моніторингу та коригування документів стратегічного 
планування...» [2]. 

В інших інтерпретаціях під стратегічним плануванням (території) розуміють 
«систематичний процес, за допомогою якого місцеві спільноти формують картину свого 
майбутнього і визначають етапи його досягнення, виходячи з місцевих можливостей і 
ресурсів». 

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста та регіону – процес 
тривалий, за допомогою нього місцеві спільноти створюють картину свого майбутнього і 
визначають етапи його досягнення, виходячи з місцевих ресурсів, це спроба пов’язати 
дійсне з прийдешнім. Таке планування передбачає [1]: 

− узгодження групових інтересів всередині місцевої громади; 
− інвентаризацію реальних ресурсів, обмежень і сприятливих чинників; 
− визначення реальних цілей та завдань; 
− формування програм і планів дій. 
Стратегічний план розвитку регіону – це документ, що містить опис управління 

характеристик різних аспектів діяльності з розвитку регіону, до яких відносяться [1]: 
− цілі розвитку регіону; 
− шляхи досягнення поставлених цілей; 
− потенційні можливості, реалізація яких дозволить досягти успіхів; 
− методи організації руху по обраними напрямками; 
− ресурси, необхідні для досягнення поставлених цілей; 
− способи використання ресурсів. 
Основна роль в стратегічному плані відводиться перспективам регіону (міста) і 

ключових факторів для кожної сфери економіки і складовою якості життя. Він повинен 
бути узгоджений зі стратегіями розвитку країни і муніципальних утворень цього регіону, 
тобто це не єдиний ізольований, а взаємопов’язаний і комплексний документ, який 
враховує всі фактори, що впливають на розвиток регіону (міста), інтереси населення і 
участь органів влади обласного та федерального рівня, потенційних інвесторів, 
громадських організацій, населення. 

Стратегічне планування вирішує проблеми кожного міста і регіону в специфіці 
наступних параметрів: економічна активність; географія і природні ресурси; економічні 
умови; конкурентні переваги; особливості і результати економічної активності; соціальна 
організація життєдіяльності населення; драйвери («точки зростання») економіки; умови і 
ефективність діяльності органів місцевої влади. 

Кожне місто і регіон, стикаючись з проблемами в своєму розвитку вирішує їх по-
своєму, але є загальні підходи [2]: 

− в ході планування територіального розвитку виявляються сильні і слабкі 
сторони території; 

− складається стратегія посилення розвитку формування конкурентних 
переваг територій; 

− план містить ідеї і принципи, які допомагають інвесторам, адміністрації і 
населенню реалізовувати свої рішення на підставі перспектив розвитку територій; 
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− план розвитку територій – продукт суспільної злагоди, він є комбінацією 
розумних рекомендацій з боку підприємців, населення і адміністрацією території; 

− план містить перелік заходів стратегічного характеру, реалізація яких 
сприятиме розвитку територій; 

− план – це взаємодія довгострокових перспектив і сьогоднішніх заходів. 
В рамках методології стратегічного планування значна увага приділяється 

організації роботи зі створення стратегічного плану територіального розвитку як чіткої 
системи, логічний центр якої утворює послідовність етапів і організаційно-управлінських 
дій, спрямованих на підготовку стратегічного документу. Вибір оптимального алгоритму 
організації та виконання стратегічного планування слід вважати одним з ключових 
чинників, оскільки від нього залежить не тільки ефективність процесу планування, а й 
успіх реалізації прийнятих документів. Виправлення помилок, допущених на етапі 
уточнення алгоритму, буде коштувати тим дорожче, ніж пізніше ці помилки будуть 
виявлені. 
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Мале підприємництво визнано важливою частиною господарської структури, адже 
воно сприяє її оптимізації, розвитку потужної економічної мотивації та особистої 
зацікавленості у результатах виробництва, що підвищує її гнучкість, адаптивність, 
зміцнює соціальну стабільність за рахунок залучення в підприємницьку діяльність все 
більшої частини населення.  

За результатами аналізу тенденцій розвитку малого підприємництва існують такі 
проблеми у його розвитку: неузгодженість державної політики у сфері розвитку 
підприємництва; нестабільне та непередбачуване регуляторне середовище, в якому 
функціонують суб'єкти малого і середнього підприємництва; відсутність взаємодії між 
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування щодо розв'язання поточних проблем малого і середнього підприємництва; 
недостатня інституційна спроможність реалізації державної політики у сфері розвитку 
підприємництва; обмеженість доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до 
ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо). 
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Система державної підтримки малого підприємництва – це система економічного, 
правового, соціального і організаційного забезпечення державою середовища для 
ефективного, сталого його розвитку. Державна підтримка сфери малого підприємництва 
здійснюється Кабінетом Міністрів України, відповідними міністерствами та відомствами, 
іншими центральними органами виконавчої влади, а також регіональними органами, які 
розробляють пропозиції щодо встановлення суб'єктам малого підприємництва податкових 
та інших пільг, ухвалюють рішення про виділення та використання коштів відповідних 
бюджетів і позабюджетних коштів для підтримки малих підприємств сфери малого і 
середнього бізнесу, сприяють створенню та ефективній діяльності об'єднань суб'єктів 
малого підприємництва [1, с. 117]. 

Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого 
підприємництва в Україні є: 

1) удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях оподаткування; 
2) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для 

суб’єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у 
податковому законодавстві; 

3) залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і 
соціально-економічних програм, здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для 
державних та регіональних потреб; 

4) забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх підприємств 
шляхом запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для 
отримання кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами тощо; 

5) сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва; 

6) гарантування прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; 

7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та процедур здійснення державного 
нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб’єктів малого і 
середнього підприємництва та скороченню строку проведення таких процедур; 

8) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 
суб’єктів малого і середнього підприємництва; 

9) впровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у 
виробництві суб’єктами малого і середнього підприємництва новітніх технологій, а також 
технологій, які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг) [2]. 

Уряд у 2017 році ухвалив Стратегію розвитку малого і середнього бізнесу в Україні 
на період до 2020 року. Метою Стратегії є сприяння розвитку підприємництва в Україні, 
створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього 
підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить 
соціально-економічний розвиток країни та підвищить рівень життя населення. Основними 
стратегічними напрямами реалізації Стратегії є: 

− Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього 
підприємництва; 

− Розширення доступу малого і середнього підприємництва до фінансування; 
− Спрощення податкового адміністрування для малого і середнього 

підприємництва; 
− Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких 

навичок; 
− Сприяння експорту/інтернаціоналізації малого і середнього підприємництва; 
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− Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і 
середнього підприємництва [3]. 

Політика дерегуляції, що проводиться на державному рівні є необхідною умовою 
для нормального функціонування малого підприємництва, особливо в масових його 
сегментах (оптова й роздрібна торгівля, надання послуг населенню, будівництво, сільське 
господарство й ін.), але без державного регулювання сфери забезпечення доступності 
фінансових послуг для малого підприємництва неможливо становлення підприємців-
початківців (start-up), зростання інноваційного підприємництва й виходу його на нові 
зовнішні ринки, формування середнього класу, вирішення множини соціальних питань 
внаслідок скорочення кількості робочих місць [4, с. 253]. 

Таким чином, державна політика відіграє вирішальну роль у стимулюванні 
розвитку малого бізнесу. Орієнтація на мале підприємництво у даний час є 
найважливішим елементом державної економічної стратегії. У зв’язку з цим подальший 
розвиток і вдосконалення всієї системи державної підтримки малого підприємництва 
стають необхідними умовами успішного розвитку малого підприємництва в Україні. 
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В умовах сьогодення "цифрове навчання" – це не про виробництво відео, які легко 
переглядати на мобільному пристрої, це про забезпечення можливостей для навчання в 
тому місці, де знаходиться співробітник. Нова ера корпоративного навчання зазнала не 
тільки зрушень в інструментах, а й зрушень в бік орієнтованого на співробітників 
дизайну. В умовах переходу на віддалену роботу, фахівцям будь якої галузі потрібні 
навчання та інформаційна підтримка, максимально прості та інтуїтивно зрозумілі у 
використанні. Організувати процес навчання співробітників і переконатися в його 
успішному проходженні, особливо у віддалених підрозділах або на підприємствах з 
великою чисельністю, досить актуальне питання для більшості компаній. 

Автоматизовані системи навчання персоналу надають широкі можливості з 
підготовки і проведення навчальних курсів, але, якщо в компанії працює 10-15 чоловік, то 
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e-learning не слід застосовувати, тому що розробка електронних програм, адаптованих до 
потреб компанії – це дорого і вимагає багато часу. Якщо ж мова йде про масштабування – 
електронний формат є практично незамінним. Наприклад, коли чисельність персоналу 
досить висока або коли компанія веде оперативну діяльність в різних регіонах. В таких 
випадках цифровий формат дозволяє стандартизувати програми і послідовно забезпечити 
відповідний рівень якості навчання [1]. 

Аналізуючи ринок рішень з автоматизації процесів навчання і розвитку персоналу, 
в цілому їх можна розділити за наступними категоріями: 

1) LMS (англ. Learning Management System) – електронна платформа управління 
навчанням (в основному дистанційного формату) і зберігання різноманітної інформації: 
каталогів курсів, навчального контенту, статистики результатів навчання. Система LMS 
реалізує механізми управління навчальною діяльністю і її звітністю протягом навчання. 
Таке рішення забезпечує безперешкодний доступ до необхідних даних, а також взаємодію 
співробітників компанії і функції L&D. Наприклад, вітчизняні компанії використовують 
iSpring, Docebo, Looop, а глобальні компанії переходять на комплексні хмарні рішення по 
управлінню талантами, які також підтримують функціонал управління процесом навчання 
на базі платформ SAP (SuccessFactor) і Oracle (Taleo). 

2) Мобільне навчання – більшість платформ дистанційного навчання почали 
розробляти свій контент з урахуванням можливості вивчення через мобільні пристрої. Це 
дозволяє залучити в процес представників покоління Z і в цілому, завдяки доступу до 
ресурсу 24/7, більшу кількість співробітників. Такий підхід вже підтримують Active 
Learning, Skill Cup та iSpring. 

3) Інтерактивне навчання – реалізується за допомогою інтерактивних роликів, 
знятих заздалегідь за написаним навчальним сюжетом або за участю професійних акторів 
або самих співробітників. Воно на порядок яскравіше і ефективніше, ніж звичайні 
навчальні відео або електронні курси і дає ефект занурення і залучення в процес більше, 
ніж будь-який інший формат. 

4) Віртуальна і доповнена реальність (VR і AR) – за допомогою технологій 
(спеціальних окулярів, шоломів або мобільних додатків) співробітники переносяться в 
симулятор і навчаються в режимі реального часу з максимальною наочністю, безпекою та 
залученням. Ключові розробники такого контенту: Unity, Vuforia, Cardboard. Такі курси 
зручні як для професійного навчання (курси безпеки, адаптаційні курси), так і для 
опрацювання особистісних компетенцій, наприклад, навчання презентаційним навичкам. 

5) Безперервне і соціально орієнтоване навчання – такі платформи засновані на 
соціальному навчанні, коли прогрес інших мотивує до отримання знань. Наприклад, 
Pathgather – це корпоративна платформа для навчання, яка об'єднує навчальну екосистему 
і дозволяє поліпшити навички співробітників через систему наставництва і можливості 
самостійного вибору контенту, який може порекомендувати колега. SAP Jam – соціальна 
мережа для компанії, корпоративний новинний портал, де користувачі зможуть 
відстежувати останні новини і події з життя компанії. В рамках груп на базі таких рішень 
користувачі можуть ефективно взаємодіяти з робочих питань, обмінюючись інформацією 
і відслідковувати поставлені завдання з різних напрямків. Групи можуть бути як 
загальнодоступними, так і конфіденційними. 

6) LEP (Learning Experience Platform) – платформи, які агрегують навчальні 
матеріали з різних джерел і надають співробітнику можливість вибирати вектор навчання 
(на англ. «платформи досвіду навчання»). Ринок платформ освітніх проектів (LXP) 
швидко зростає. Всього кілька років тому на ринок вийшли Pathgather, Degreed і EdCast, 
вперше запропонувавши ідею платформи для полегшення пошуку корпоративного 
навчального контенту. У наступному поколінні ці портали «злетіли», і постачальників 
даного функціоналу стало набагато більше: Docebo, skillIQ, Filtered і навіть IBM. Ринок 
платформ освітніх проектів (LEP) зростає, і зараз він занадто великий, щоб його 
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ігнорувати. Останнім часом спостерігається перехід компаній від LMS саме до LEP-
платформ, так як багато організацій прагнуть до вибудовування саме персоналізованого 
навчання [2]. 

Таким чином, у функції L&D з'являється нова роль. Ця тенденція пов'язана з 
головним висновком про те, що за процес навчання і розвитку співробітників тепер 
відповідає не тільки функція L&D, а ціла організація (керівники, лідери, самі 
співробітники), яка повинна створювати умови і культуру, які сприятимуть розвитку 
людей, і діяти як єдиний організм, безперервно вдосконалюючись, щоб краще 
конкурувати на ринку.  

Отже, компанії повинні не просто реформувати свої програми навчання, необхідно 
докорінна зміна моделей кар'єри: поступова відмова від традиційних кар'єрних сходів на 
користь кар'єри, де люди можуть постійно випробовувати себе в нових ролях, набувати 
нового досвіду і навичок. На ринок вийшла величезна кількість нових інструментів для 
самостійного навчання, що дозволяють співробітникам знаходити контент, проходити 
курси і ділитися інформацією в будь-який момент, як ніколи раніше. Отже, фахівці L&D 
повинні добре орієнтуватися в цих рішеннях, а головне – розуміти потреби бізнесу, щоб 
пропонувати підходи і формати для напрямів навчання співробітників, необхідних для 
майбутнього організації. 
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Наявність значного природно-ресурсного потенціалу та унікальних об’єктів 

історико-культурної Всесвітньої спадщини сприяють входженню України до світового 
туристичного ринку, однак не гарантують успішного розвитку туристичної сфери, про що 
свідчить негативна динаміка прямого та загального вкладу туризму у ВВП України 
протягом останніх 10 років [1], пік максимуму спостерігався у 2013 р., коли прямий вклад 
туризму склав 4,0 млрд. дол. (2,04%), загальний – 13,9 млрд. дол. (7,6%), мінімум 
характерний для 2015 р., відповідно – 1,0 млрд. дол. (1,43%) і 4,9 млрд. дол. (5,4%).  

Зменшення надходжень від туризму в економіку України відбулося через 
перерозподіл обсягів «в’їзного» та «виїзного» туристичних потоків. Розрив між кількістю 
прибуття іноземних і вибуття українських туристів в 2014 р. складав 9,726 млн. осіб, і в 
наступні роки продовжив збільшуватись, досягнувши в 2017 р. вже 12,207 млн. осіб. Це 
також спричинило перерозподіл витрат туристів в приймаючій країні в сторону різкого 
зменшення туристичного експорту, так туристські витрати всередині України в 2014 р. 
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скоротилися на -61,83%, що сформувало від’ємне сальдо туристичного балансу, а отже 
туризм для економіки країни став пасивним і Україна фактично перетворилася на 
постачальника туристів для економік інших країн.  

Національний туристичний продукт на міжнародному туристичному ринку став 
менш привабливим та конкурентоспроможним про що свідчить 88 місце України у 
світовому рейтингу за Індексом конкурентоспроможності подорожей та туризму (ІКПТ) 
2017 р. [2] і втрата аж 12 позицій від результатів 2013 р. де Україна займала 76 місце. На 
негативні тенденції в сфері туризму вказують низкі показники за наступними складовими 
ІКПТ 2017 р.: пріоритезація подорожей і туризму – 90, екологічна стійкість – 97, 
сприятливе бізнес-середовище – 124, безпека і охорона – 127 місце. При цьому за 
показником «безпека і охорона» Україна увійшла до 10 країн з найнижчим рівнем безпеки 
та почала сприйматися потенційними туристами як "гаряча точка", а не як "туристичний 
напрям", тобто світові туроператори перестали рекомендувати відвідування країни з 
метою туризму. 

Порівняння рейтингової позиції України із країнами де збереглася загальносвітова 
тенденція до посилення ролі держави у забезпеченні розвитку сфери туризму (Чехія – 39, 
Російська Федерація – 43, Польща – 46, Угорщина – 49, Литва – 56, Румунія – 68) вказує 
на те, що в Україні туризм на державному рівні не відіграє значної ролі в повноцінному 
виконанні своїх економічних, соціальних, гуманітарних функцій, збереженні 
навколишнього природного середовища та історично-культурної спадщини, створенні 
нових робочих місць та наповненні бюджетів всіх рівнів. 

Світовий досвід показує, що успіх розвитку туризму залежить від того, яка увага 
приділяється цьому питанню з боку держави, як на державному рівні оцінюється 
значимість розвитку цієї сфери як невід’ємної частини всього механізму економіки країни, 
наскільки підтримується її розвиток державою, та пропонує чотири моделі державного 
регулювання туристичної діяльності: 

1. Державна (Централізована) – наявність міністерства як центрального органу 
який здійснює контроль над всіма туристичними підприємствами країни; 

2. Партнерська (Європейська) – питання туризму вирішуються в галузевих 
міністерствах і відомствах, відбувається взаємодія центральних органів влади та 
приватного сектору – державно-приватне партнерство; 

3. Автономна (Ринкова) – здійснення туристичної діяльності на ринкових умовах 
за принципом самоорганізації та відсутність центрального органу регулювання галузі 
туризму. 

4. Змішана – створення комбінованого міністерства яке регулює туризм та суміжні 
з ним галузі економіки, визначає туризм пріоритетною галуззю для країни, має чіткий 
розподіл між центральною та регіональною туристичними адміністраціями.  

Схвалена Розпорядженням КМУ від 16.03.2017 р. «Стратегія розвитку сфери 
туризму та курортів на період до 2026 року» проголосила, що "єдиний шлях розв’язання 
системних проблем у сфері туризму та курортів – це стратегічно орієнтована державна 
політика, основним завданням якої є визначення туризму одним з пріоритетів держави, 
впровадження економіко-правових механізмів успішного ведення туристичного бізнесу, 
інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно-
маркетингових заходів з формування туристичного іміджу України" та визначає умови 
сталого розвитку туризму та курортів, а саме:  

− забезпечення координуючої ролі держави в реалізації національної 
туристичної політики із застосуванням принципів державно-приватного партнерства, 
організації наукових досліджень, розвитку людського потенціалу; 

− концентрація ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку сфери 
туризму та курортів;  
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− створення загальнодержавної інформаційної системи у сфері туризму та 
курортів та її інтеграція до світової інформаційної туристичної мережі; 

− удосконалення законодавства з питань регулювання суспільних відносин у 
сфері туризму та курортів; 

− сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва у 
сфері туризму та курортів; 

− удосконалення на постійній основі бізнес-клімату та розвиток добросовісної 
конкуренції; 

− запровадження інституту саморегулівних організацій у сфері туризму та 
курортів (створення національної туристичної організації); 

− розроблення національних стандартів відповідно до міжнародних 
стандартів; 

− популяризація нашої держави у світі та просування якісних національних 
туристичних продуктів у світовому інформаційному просторі; 

− розвиток туристичних територій [3].  
Зусилля України в активізації сфери туризму були позитивно оцінені експертами 

Всесвітнього економічного форуму в опублікованому «Звіті про конкурентоспроможність 
подорожей та туризму 2019», "Україна мала самий швидкий ріст показника індексу в 
сyбрегiонi пiднявшиcь нa 10 мiсць i зайнявши 78-е мiсцe в свiтi. Зoкремa, пo мiрi 
стaбілізацiї тa вiднoвлення крaїни в економічному відношенні Укрaїна значно пoкрaщилa 
бізнес-середовище (з 124 до 103-го), безпеку і охорону (з 127 дo 107-го), мiжнарoдну 
вiдкритiсть (з 78 до 55-го) і загальну інфраструктуру (з 79 до 73-го)"[4, с. 40]. Однак все 
ще недосягнуто рівня розвитку туризму 2013 р. (76місце). Необхідність подальшого 
підвищення конкурентоспроможності сфери туризму України потребує посилення ролі 
держави у цій сфері та формування ефективної співпраці між суспільством, державою та 
бізнесом. 
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На нинішньому етапі розвитку підприємницької діяльності України ризики 

нестабільності перебувають, насамперед, у площині фінансування та раціонального 
використання вкладеного капіталу підприємства. Для запобігання вірогідності виникнення 
внутрішньої кризи, яка відбудеться через зростання ризиків, які сумісні з базовими 
макроекономічними показниками, необхідно оперативно аналізувати ключові показники 
діяльності підприємства. Стабільність фінансового стану та ефективність управління 
підприємством в умовах фінансової кризи суттєво обумовлюються показниками ділової 
активності. Підвищення ефективності діяльності підприємства відбувається за рахунок 
прискорення обертання ресурсів, а збільшення числа оборотів можливе шляхом 
скорочення терміну виробництва або скорочення періоду обігу. Підвищення обертання 
ресурсів поряд з високою прибутковістю є важливим чинником покращення фінансового 
стану підприємства.  

Істотними проблемами, які впливають на діяльність підприємства і негативно 
впливають на його ділову активність, є такі: 

− наслідки фінансової кризи; 
− нестабільність і непрогнозованість економічної і політичної ситуації, зміни 

базового законодавства України; 
− нестабільність законодавчої бази оподаткування та митних тарифів; 
− нестабільність кредитно-фінансової регуляторної політики держави; 
− інфляційні процеси в економіці; 
− залежність від підвищення цін на енергоносії; 
− значні витрати на модернізацію виробництва; 
− висока енергомісткість технології. 
На сьогоднішній день функціонування будь-якого підприємства неможливе без 

управління його господарською діяльністю. Саме через функцію управління відбувається 
процес координації дій основних суб’єктів господарювання на підприємстві, головною 
метою яких є досягнення поставлених цілей та виконання місії підприємства. Управління 
діловою активністю доцільно здійснювати за трьома напрямами: соціально-економічне 
управління підприємством; управління ефективністю виробничих процесів; управління 
прибутками та інвестиційними процесами підприємства [1, с. 153]. 

Ефективне управління діловою активністю підприємством повинно ґрунтуватись на 
надійній теоретичній базі, оскільки лише чітке усвідомлення значення та змісту таких 
фундаментальних категорій, як закономірності менеджменту, принципи менеджменту, 
функції менеджменту, методи менеджменту, ефективність менеджменту, надасть 
можливість керуючій системі здійснювати те, що має назву наукове управління. Процес 
управління підсистемами ділової активності ґрунтується на інформації про стан підсистем 
та їх взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.  

Кожна система управління становить сукупність усіх елементів, підсистем і 
комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують задане функціонування 
організації. Найпростіша модель системи управління містить два основних елементи: 
суб'єкт і об'єкт управління. За допомогою засобів управління вони здійснюють керівний 
вплив один на одного, використовуючи канали зв'язку (прямого та зворотного), 
сприймають вплив зовнішнього середовища, забезпечуючи таким чином функціонування 
системи. Метою функціонування системи управління є вироблення і реалізація 
управлінських впливів чи рішень для формування необхідної поведінки керованої системи 
в умовах різних впливів навколишнього середовища для досягнення сформульованих 
цілей [2, с. 68].  
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Системний підхід до управління свідчить, що економічний аналіз є надійним 
інструментом для вирішення проблем економічного аспекту ділової активності, а також 
для економічного обґрунтування рішень з інших проблем управління. Керуючись 
встановленими цілями та завданнями, органи управління починають аналізувати наявні в 
підприємства ресурси і розподіляти їх відповідним для досягнення цілі чином. На 
підприємствах, що використовують у своїй діяльності концепцією управління діловою 
активністю, найбільш вагомими ресурсами є: виробничі, комерційні, інвестиційні, 
управлінські, фінансові, маркетингові та логістичні. Однак для ефективної діяльності 
підприємство повинно враховувати й аналізувати усі наявні в нього ресурси. Управління 
загальною діловою активністю відбувається через управлінський вплив на кожну її 
складову [3, с. 30].  

Головною умовою успішного ведення господарської діяльності є управління 
діловою активністю. Вона досягається шляхом налагодження ефективної та ритмічної 
роботи підприємств та вмілим управлінням основних напрямів діяльності підприємства. 
На це впливає ресурсна збалансованість бізнес-планів, ефективне використання та 
раціональне розміщення власного і залученого капіталу, оцінка фінансового стану, 
прогнозування, розробка та вживання дієвих заходів для покращення фінансово-
господарської діяльності, розробка економічних нормативів.  

Для підвищення ділової активності підприємства, можна запропонувати такі заходи 
нарощення ділової активності:  

− контроль стану розрахунків дебіторської та кредиторської заборгованості;  
− підвищення ефективності управління грошовими коштами;  
− поліпшення розрахунково-платіжної дисципліни. 
Ефективність діяльності підприємства в значній мірі залежить від розробленої 

системи шляхів і напрямів їх реалізації щодо раціоналізації рівня ділової активності та 
своєчасності прийняття оперативних управлінських рішень. Зростання ділової активності 
підприємства полягає насамперед у підвищенні ефективності використання ресурсів 
підприємства за рахунок прискорення оборотності ресурсів і скорочення періоду їх 
обороту. Підвищення ефективності використання ресурсів підприємство може досягти 
шляхом скорочення операційного та фінансового циклів. Напрями їх скорочення пов’язані 
зі скороченням виробничого циклу, зменшенням тривалості обороту дебіторської 
заборгованості, збільшенням тривалості обороту кредиторської заборгованості.  

Загалом для забезпечення економічної стійкості підприємства необхідні гнучкість 
та швидкість реакції на зміни кон’юнктури ринку, підвищення конкурентоспроможності 
виробництва та продукції, висока інвестиційна активність, ліквідність та фінансова 
стабільність. 
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Світова економіка зазнала сильного і несподіваного удару, спричиненого 
поширенням коронавірусу. Звісно, фінансовий ринок України також відчуває негативний 
вплив коронакризи. Що стосується страхових компаній, які функціонують в Україні, то до 
цього найголовнішого на сьогодні фактору додаються ще вагомі аргументи на користь 
необхідності розвитку антикризового управління, зумовлені самою специфікою діяльності 
страховиків. 

Антикризове управління є напрямом менеджменту, мета якого полягає в 
діагностиці, попередженні, нейтралізації та подоланні кризових явищ. Антикризове 
управління страховою компанією включає дії до, під час і після кризової ситуації, тому 
доцільно для оцінювання антикризового управління в страхових компаніях виділяти: 
докризову фазу, яку формують передумови, що спричинили виникнення кризи; кризову 
фазу, тобто раптову подію, яка порушила нормальне функціонування страхової компанії; 
післякризову ситуацію, тобто сукупність усіх управлінських заходів, спрямованих на 
ліквідацію та зменшення негативних наслідків [1, с. 17]. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських 
фінансових ринків України, тому він суттєво впливає на всю національну економіку. В 
першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 1782,3 млн 
грн (13,4%) зменшився обсяг надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих 
страхових премій зменшився на 4,9 млн грн (0,1%). Зменшення валових страхових премій 
відбулося майже за всіма видами страхування, а саме: 

− страхування майна в Україні (відбулося зменшення валових страхових 
платежів на 873,4 млн грн або на 43,0%); 

− страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ (зниження 
валових страхових платежів на 791,0 млн грн або на 49,2%); 

− страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення валових 
страхових платежів на 270,0 млн грн або на 41,1%); 

− страхування вантажів та багажу(відбулося зниження валових страхових 
платежів на 243,4 млн грн або на 39,1%); 

− страхування фінансових ризиків (спостерігалося зменшення валових 
страхових платежів на 209,9 млн грн або на 19,3%). 

Ці тенденції вказують на вразливість страхових компаній України до кризових 
явищ в економіці [2]. 

За таких умов страховим компаніям необхідно суворо дотримуватися всіх вимог 
регуляторів ринків фінансових послуг з одночасним і системним впровадженням нових 
інформаційних технологій менеджменту, планомірною цифровізацією всіх управлінських 
процесів. У цьому контексті А.В. Литвин у своєму дисертаційному дослідженні 
виокремив основні напрями вдосконалення процесів антикризового фінансового 
управління в українських страхових компаніях шляхом оцінки альтернативних стратегій 
управління, що передбачають розширення інформаційної бази, формування архіву кейсів, 
використання новітніх методів моделювання та відбору ознак (змінних), поєднання 
наявних моделей у ансамблі, побудову гібридних моделей [3, с. 16]. 
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Механізм антикризового управління страховими компаніями має бути адаптивною 
структурою з такими елементами: цілі, функції, стратегії та методи, завдання 
антикризового управління страховими компаніями. 

Метою впровадження механізму антикризового управління страховиками є 
мінімізація впливу ризиків на їхню діяльність і підвищення ефективності страхування під 
час здійснення характерних операцій у короткостроковій та довгостроковій перспективі. 

Основними завданнями системи антикризового управління страховими компаніями 
є проведення постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища компанії; 
розробка заходів щодо зниження впливу зовнішніх факторів на діяльність страховика; 
прогнозування можливості виникнення кризових явищ усередині страхової компанії; 
підвищення гнучкості управління страховою компанією в кризових ситуаціях; розробка 
випереджувальних планів щодо методів антикризового управління; управління процесом 
виходу компанії з кризи та нейтралізація наслідків. 

Автори Н.О. Слободянюк, В.А. Янковський та А.О. Огоновська до основних 
функцій антикризового управління страховиками зараховують: аналіз, планування, 
контроль і стимулювання. До стратегій антикризового управління страховими компаніями 
дослідники відносять: стратегію стабілізації; стратегію скорочення; стратегію 
реструктуризації; стратегію попередження кризи та підготовки до її появи; стратегію 
вичікування переходу кризи до зрілого етапу для успішного її подолання; стратегію 
стабілізації ситуацій за допомогою використання резервів та додаткових ресурсів [4, с. 
128]. 

Ризик-менеджмент як складова механізму антикризового управління страховиком 
дає можливість забезпечити стабільність його розвитку, підвищити обґрунтованість 
ухвалення рішень у ризикових ситуаціях, поліпшити фінансовий стан страхової компанії 
та мінімізувати ймовірність виникнення банкрутства. Таким чином, антикризове 
управління страховою компанією передбачає своєчасне попередження кризових явищ, що 
має відбуватися з урахуванням ризик-менеджменту. Правильна оцінка розміру ризику має 
чи не вирішальне значення в практичній роботі страховиків, адже визначає величину 
необхідного страхового фонду та можливості відшкодування збитків як за сприятливих 
умов, так і за непередбачуваних обставин [5, с. 317]. 

Антикризове управління за сучасних складних умов розвитку ринків фінансових 
послуг має бути інтегрованим у загальну систему менеджменту кожної страхової 
компанії. Цей напрям управлінської діяльності необхідно розвивати з урахуванням усіх 
вимог регуляторів, із застосуванням сучасних інформаційних технологій, адже 
цифровізація сьогодні є невід’ємною та необхідною умовою успішності будь-якої 
діяльності, в тому числі страхового убезпечення. Акцент необхідно робити на мінімізації 
ризиків, пов’язаних із діяльністю страхових компаній в Україні. Головним компонентом 
механізму антикризового управління страховою компанією має бути фінансовий напрям, 
який передбачає зміцнення фінансового стану страховика і захист фінансових інтересів 
страхувальників. 
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Активізація процесів інвестування у національній економічній системі є 

безпосередньо пов’язаною зі станом інституціонального середовища, яке або забезпечує 
нормальне протіканню процесів інвестування, або навпаки створює несприятливі умови 
для здійснення інвестицій. Інституціональне середовище являє собою сукупність 
економічних, політичних, соціальних, юридичних правил, що утворюють базис для 
виробництва, обміну і розподілу в масштабах національної економіки, а головну роль у 
формуванні правил формального характеру, що становлять її основу, відіграє держава. 

Інституціональне інвестиційне середовище являє собою множину правил, які 
визначають межі здійснення економічної взаємодії між основними суб’єктами процесів 
інвестування. Держава є творцем певного кола таких правил, безпосередньо інститутів 
формального типу, які є закріпленими на законодавчому рівні нормами та правилами, які 
регламентують протікання процесів інвестування. Інший елемент інституціонального 
інвестиційного середовища становлять правила неформального характеру (або інститути 
неформального типу), тобто традиції, стереотипи поведінки, які сформувалися під 
впливом особливостей національної економічної системи кожної держави [2]. 

Удосконалення інституціонального інвестиційного середовища в Україні пов’язане 
з необхідністю вирішення державою низки ключових проблем, а саме: 

− подолання асиметричності ринкової інформації; 
− усунення порушень прав та обмеження інтересів інвесторів через порушення 

умов контрактів; 
− зниження рівня трансакційних витрат при участі в процесах інвестування; 
− удосконалення механізмів захисту прав власності; 
− скорочення зайвих адміністративних бар’єрів в економіці [3]. 
Дана проблема є притаманною для процесів становлення ринку в умовах 

інституціональної трансформації національної економічної системи, а витрати на її 
вирішення мають бути понесені державою. В Україні асиметричність ринкової інформації 
має прояв в наступному: 

1) Відсутня доступна, достовірна та відкрита для всіх учасників процесів 
інвестування інформація щодо потенційного обсягу інвестицій та рівень ринкових цін, що 
є важливою умовою для ухвалення ними інвестиційних рішень. 

Однією з основних функцій держави в економіці є забезпечення учасників ринку 
повною інформацією щодо нього з мінімальними витратами і мінімальним викривленням, 
що підвищує загальну макроекономічну стабільність національної економіки, тому на наш 
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погляд, для активізації інвестиційних процесів в Україні від держави необхідним є 
комплекс заходів, спрямованих на забезпечення виконання даної функції, а саме: 
вітчизняне законодавство на достатньому рівні визначає необхідні вимоги і стандарти 
висвітлення інформації, проте на практиці інвестори змушені стикатися або з відсутністю 
необхідного виду інформації, або з обмеженим доступом до неї. На сьогодні, завдання 
держави полягають запровадженні заходів, які спрямовані на усунення обмежень доступу 
до необхідної ринкової інформації всіх учасників процесів інвестування із залученням 
всіх можливих джерел (друкованих видань, засобів масової інформації, реклами), що 
фінансуються за державний кошт, а також заходи адміністративного впливу з боку 
держави за приховування такої інформації [4]. 

2) При ухвалені рішень щодо здійснення інвестування вирішальне значення має 
доступність інсайдерської інформації. 

Використання інсайдерської інформації є результатом асиметрії розподілу 
інформації щодо ринкового середовища між учасниками процесів інвестування. Для 
інвесторів негативний фактор становить можливість інсайдерів (осіб, які через службовий 
стан мають внутрішню, закриту для широкого кола інформацією) здійснювати 
інвестування і одержувати дохід за рахунок інших учасників процесів інвестування, що не 
мають таку інформацію. Вітчизняне законодавство щодо встановлення заборони на 
використання інсайдерської інформації є відповідними до міжнародних норм, однак, 
рівень відповідальності за порушення і методи ідентифікації порушень чітко невизначені. 
Безпосередньо, має місце недостатньо чітке визначене поняття інсайдерської інформації, 
відсутнє правове розмежування рівнодоступної та інсайдерської інформації, потребує 
юридичного врегулювання проблема співвідношення комерційної таємниці та 
інсайдерської інформації підприємства, окреслення переліку відомостей, що становлять 
комерційну таємницю господарського суб’єкта [1]. На практиці, інформація, що є 
формально загальнодоступною, реально є внутрішньою інформацією підприємства, що на 
наш погляд, потребує державних заходів щодо залучення даних питань у правове поле, а 
саме чіткого юридичного визначення переліку відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, в тому числі і на ринку цінних паперів, що на сьогодні перебуває за межами 
правового поля. 

На наш погляд сучасна система забезпечення учасників процесів інвестування 
ринковою інформацією, зорієнтована на професійних учасників процесів інвестування 
(плата за доступ до інформації): держави, процесів інвестування, банківських установ та 
інших фінансових інститутів, іноземних інвесторів, тобто населення, як учасник даних 
процесів, не спроможне в повній мірі використати таку ринкову інформацію, що 
становить порушенням. При цьому, безпосередньо ринок не спроможний вирішити 
проблему інформаційного забезпечення самостійно, тому держава має покласти на себе 
обов’язки щодо організації та фінансового забезпечення даного процесу. Наприклад, 
Державною службою статистики надаються накопичені дані всім учасникам ринку і 
засобам масової інформації, які уклали відповідний договір, тим самим, забезпечуючи 
прозорість ринку і підвищуючи поінформованість інвесторів. 

На нашу думку, проблема порушення умов контрактів стосується всіх учасників 
процесів інвестування: державних підприємств, банківських установ та інших фінансових 
інститутів, населення та іноземних інвесторів. До несприятливих наслідків порушення 
умов контрактів можна віднести руйнування договірних економічних відносин, 
формування корпоративної етики специфічної форми на основі слабо розвиненої 
контрактної взаємодії економічних агентів, що зумовить зниження рівня процесів 
інвестиційного забезпечення національної економіки Україні. У зв’язку із цим, від 
держави вимагається розробка комплексу заходів, що спрямовані на підвищення рівня 
відповідальності за порушення зобов’язань за контрактами. 
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У нинішньому світі тема оцінки ефективності логістичної діяльності підприємства 

є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в 
результатах його функціонування. Для оцінки фінансового становища організації 
використовують оцінку ефективності логістичної діяльності на підставі доступної 
інформації. За допомогою якої можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини 
аналізованого об’єкта: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і 
прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти 
обґрунтовані рішення. На будь-якому підприємстві існує логістична система. Навіть якщо 
підприємство не має власного відділу логістики або відділу транспорту, воно здійснює 
логістичну діяльність. Головне завдання логістичної діяльності полягає в тому, щоб 
забезпечити своєчасне і повне задоволення потреб покупців при мінімальних витратах. 
Для будь-якого підприємства, рівень логістичних витрат досить високий. Ефективність 
логістичної системи підприємства визначать такі важливі аспекти, як своєчасне 
поповнення товарних запасів, а також своєчасне і повне задоволення потреб клієнтів [1, с. 
122].  

До числа найбільш поширених причин зриву замовлень покупців можна віднести 
наступні: несвоєчасне постачання продукції; поставка неповної партії товару; поставка 
товару в неповній комплекції; поставка товару неналежної якості. 

Система «Точно в термін» спрямована на організацію поставок товарів дрібними 
партіями і застосовується, в основному, при забезпеченні поставками в роздрібній 
торгівлі. Система «Точно в термін» має ряд позитивних рис, які можна використовувати 
при організації поставок: 

− надійність і точність поставок; 
− періодичність і контроль над величиною поставки; 
− мінімізація запасів; 
− скорочення часу оборотності товарних запасів. 
Система «Електронно-інформаційної комунікації постачальника і споживача» 

передбачає постійний обмін даними між постачальником і споживачем в реальному часі 
через прямі зв’язки або Інтернет. Учасники електронного обміну розміщують або 
підтверджують замовлення, оплачують поставки, замовляють транспортні засоби, 
обмінюються інформацією щодо клієнтів, товарів в дорозі, фінансування, платежів, 
страхування та ін. Обмін інформацією дозволяє партнерам діяти швидко і скоординовано, 
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інформація використовується для зниження витрат і поліпшення обслуговування 
споживачів. 

Поєднання цих двох систем передбачає повну спеціалізацію учасників 
логістичного процесу. Цей метод передбачає домовленість між постачальником і 
споживачем на поставку певної кількості ресурсів декількома партіями в певні проміжки 
часу. 

Перевагами даного методу є: 
− зниження витрат на складування і зберігання ресурсів; 
− економія оборотних коштів підприємства; 
− створення передумов для впровадження перспективних логістичних 

концепцій управління потоками ресурсів. 
Найбільш ефективна діяльність фірми можлива при тривалих і довірчих відносинах 

з постачальниками. Такі відносини включають своєчасність повідомлень про можливі 
зміни в модифікаціях в товарі, в планах і розкладі виробничого процесу і припускають 
підтримку відносин постачальника і покупця на основі взаємної вигоди. На практиці це 
може бути реалізовано з використанням концепції закупівель JIT. 

Реалізація цієї концепції дозволяє отримати такі переваги, як обмеження 
внутрішньофірмового зберігання, скорочення запасів в дорозі, поліпшення якості та 
надійності постачання. При виборі надійного постачальника відпадає необхідність у 
виконанні покупцем операцій по доставці і поза виробниче зберігання матеріалів, 
здійснення вхідного контролю, включаючи перевірку і тестування продукції, що 
надійшла, оскільки ці дії бере на себе постачальник. Це дозволяє здійснювати виробничий 
процес з мінімальними запасами сировини, оскільки постачальник забезпечує своєчасну їх 
доставку в необхідній кількості і в вказане місце, скоротити розмір запасів, що 
знаходяться в процесі доставки, і т. д. 

Методи реалізації концепції JIT: 
а) відкриті замовлення. Являють собою поставку певної кількості одиниць 

ресурсу без права їх відвантаження постачальником до одержання відповідної вимоги від 
замовника, при якій замовлення в процесі виконання може бути уточнено або 
скоректовано (як правило, в області розкладу і обсягу поточних поставок); виконуване 
замовлення є контрактом на закупівлю. 

б) електронні замовлення. В даному випадку діє електронна система замовлень. 
Оплата здійснюється за допомогою електронного фонду перерахувань за отриману 
кількість одиниць ресурсу; здійснюється використання стандартних процедур 
електронних розрахунків та інформаційного супроводу поставок, що спрощує здійснення 
зв’язків постачальника і споживача і усуває паперовий документообіг, прискорюючи 
оформлення замовлень і взаєморозрахунків по поставкам. 

в) закупівлі без запасів. Запаси для споживачів в даному випадку підтримує 
постачальник. Поставки для конкретного замовника здійснюються постачальником 
шляхом вибору з наявного запасу необхідного ресурсу в потрібній кількості. 

г) закупівлі за стандартом. Зміст і порядок закупівель визначаються стандартами, 
загальними як для постачальника, так і для споживача. 

Однак впровадження концепції закупівель JIT пов’язано з рядом проблем, що 
виникають як у покупця, так і у постачальника. Без вирішення проблем постачальника 
дана концепція не може бути застосована у покупця, тому їх вирішення можливе тільки на 
основі взаємних компромісів [2, с. 86]. 

Чим розвиненіша система логістики на підприємстві, тим нижче питомі витрати на 
логістику. І в цьому її ефективність. Однак якщо вкладені кошти в транспорт, транспортну 
і складську інфраструктуру не дозволяють знизити витрати на логістику, то немає сенсу 
інвестувати. Тому важливо оцінити рівень витрат на логістику до інвестування і після. 
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Тільки оцінивши роботу логістичний системи за всіма критеріями, можна вибрати 
правильний напрямок її вдосконалення. Це дозволить отримати безперечну перевагу на 
ринку у вигляді ефективно працюючої логістики. 
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З метою нарощення обсягів прибутку діяльності підприємства, збільшення доходів 

та скорочення витрат менеджери підприємства постійно знаходяться у пошуку нових 
моделей та концепцій щодо реалізації поставленої мети.  

Наразі актуальним і надзвичайно затребуваним залишається питання впровадження 
провідних концепцій системи ощадливого виробництва у діяльність вітчизняних 
підприємств. Взірцем є підприємства Японії, які вперше винайшли та запровадили 
систему ощадливого виробництва, що призвело до лідерства у виробництві та збуті 
найрізноманітніших товарів: від складних електронних виробів до виробів побутового 
призначення [1, с. 138]. 

Концепція ощадливого виробництва – це один з новітніх напрямів розвитку 
менеджменту, яка стала ще одним каналом проникнення західних консультантів на 
український ринок [2].  

Ощадливе виробництво (Lean production) – це система організації і управління 
розробкою продукції, виробництвом, взаємовідношеннями з постачальниками і 
споживачами, коли продукція виготовляється в точній відповідності до запитів 
споживачів і з меншими втратами у порівнянні з масовим виробництвом великими 
партіями [3].  

Основою концепції ощадливого виробництва є радикальні управлінські рішення 
щодо усунення усіх видів втрат та продуктивного використання матеріальних, фінансових 
та трудових ресурсів шляхом постійного вдосконалення всіх бізнес-процесів 
підприємства, спрямованих на задоволення потреб споживачів. У зв’язку з цим, на 
підприємстві повинна сформуватися нова система менеджменту, яка націлена на усунення 
витрат, які не приносять цінності. Такі витрати, перш за все, пов’язані з допущенням 
помилок на робочих місцях працівників усіх ланок виробництва та обслуговування 
діяльності підприємства. До таких упущень належать:  

− неефективне планування, проблеми комунікацій та недосконале управління 
запасами приводять до простоїв, які потребують додаткових грошей та часу; 

− непродуктивна робота відділу логістики, що призводить до втрати робочого 
часу водіїв; 

− помилки в розрахунках відділу постачання, обліку,фінансового відділу, 
конструкторів, технологів у процесі проектування процесу виробництва та асортименту 
продукції, що спричинює додаткові втрати робочого часу на їх виправлення; 
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− хибна організація робочого місця та часу працівників, яка спричинює втрату 
робочого часу та зниження продуктивності праці. Часто робітники виконують зайві 
переміщення зі своєї дільниці до цехового складу і в зворотному напрямку, а також ходять 
навкруги непотрібного їм обладнання. Такі переміщення доцільно усунути, і за рахунок 
цього прискорити процес. Це одна з найбільш неприємних втрат і для рядового персоналу, 
і для керівництва, тому що витрачений час і простої роблять неефективними більшість 
виробничих процесів, обтяжуючи працю робітників. Незважаючи на те, що більшість 
виробничих процесів розроблялися за умов мінімізації зайвих переміщень та рухів, в 
основному, це одне з найбільших джерел втрат, які виникають непомітно і які приводять 
до збоїв [5]. 

Звичайно, що усунення цих помилок на підприємстві є досить складною справою. 
Але якщо добитися зменшення частки цих втрат в організації виробництва, можна значно 
зменшити витрати на виробництво і тим самим – собівартість виробленої продукції без 
втрати її якості [1, с 140].  

За даними Інституту ощадливого виробництва, впровадження цих підходів 
дозволяє скоротити в середньому: тривалість виробничого циклу – на 50%, обсяги 
незавершеного виробництва – на 60%, кількість випадків переробки продукції – на 70%, 
необхідні площі – на 30%, необхідний для переналадки обладнання час – на 65% [4, с. 55].  

Таким чином, системі менеджменту на підприємстві необхідно розробити та 
запровадити заходи стосовно зниження усіх видів втрат, або їх уникнення. Скорочення 
згаданих витрат призводить до зростання продуктивності праці, робітники вчасно 
виконують свої функції, скорочується час простоїв та час на виправлення помилок, 
зменшується час на обробку деталей та переміщення готової продукції з цеху на склад. 
Основними заходами впровадження системи ощадливого виробництва у діяльність 
вітчизняних підприємств є: 

1. Правильна організація робочого місця, що дозволить швидко виявляти проблеми 
у виробництві, спричинених невірно організованим робочим місцем.  

2. Оптимальна побудова виробничого та технологічного процесу, у результаті чого 
зменшаться втрати на неправильне транспортування, створення зайвих запасів, 
нераціональна втрата робочого часу. 

3. Осмислення того, що основний процес відбувається на виробництві , а не в 
кабінеті керівництва, що наблизить керівний склад підприємства до проблем виробничого 
процесу, зміцнить трудову дисципліну в колективі. 

4. Запровадження ефективного планування, що спричинить усунення 
перевиробництва продукції та створення зайвих запасів. 

5. Захист від помилки та браку, який передбачає створення системи попередження 
здійснення помилки та браку, що дасть можливість значно скоротити витрати на 
виправлення браку продукції, адже витрати на попередження помилки та браку є завжди 
меншим ніж витрати на виправлення такого браку. 

6. Постійний та розгорнутий аналіз витрат підприємства за структурою та у 
динаміці з метою уникнення втрат виробничого та невиробничого характеру. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БАНКУ В 
УМОВАХ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ 

 
А.М. Харченко, к.е.н., доцент 

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 
м. Черкаси 

 
В умовах кризових викликів та пандемії COVID-19 механізм формування доходів 

банку дещо зазнав змін. Особливої уваги заслуговують основні фактори, що впливають на 
формування доходів та від яких залежить результати діяльності банку. Значна кількість 
факторів, що впливають на дохід банку, визначає необхідність розглядати їх як складну 
економічну систему.  

Фактори, що впливають на дохід банку, можна поділити на внутрішні та зовнішні. 
Внутрішні фактори залежать від діяльності банку і характеризують різні сторони його 
роботи. Але досить часто саме суб’єктивні фактори мають визначальний вплив на 
прийняття окремих управлінських рішень. Так наприклад, процес впровадження інновацій 
потребує використання творчого потенціалу працівників банку та поліпшення структури і 
рівня кваліфікації кадрів. А тенденції до зростання конкуренції на основних ринках 
спонукають банки приділяти більше уваги маркетингу послуг, що зумовлює потребу в 
кваліфікованих менеджерах [1]. 

Серед внутрішніх факторів О. А. Криклій, Н. Г. Маслак виділяють:  
1) управління персоналом (підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення 

умов праці, добробуту працівників банку); 
2) маркетингова політика банку (організаційно-технічний рівень управління 

виробництвом і збутом банківських продуктів, їх конкурентоспроможність, ефективність 
цінової політики банку, удосконалення банківських технологій); 

3) ризик-менеджмент банку, у тому числі ефективність систем оцінки та 
мінімізації ризиків банку, зниження ризиків банківської діяльності завдяки збільшенню 
обсягу і набору безризикових комісійних операцій; 

4) управління формуванням та використанням ресурсів банку, включаючи таке 
формування пасивів та розподіл активів, які б забезпечували достатній ступінь надійності, 
ліквідності, рентабельності [2 c. 318]. 

Зовнішні фактори зазвичай не залежать від діяльності самого банку, хоча деякі з 
них можуть суттєво впливати на темпи зростання доходів банку. 
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До категорії зовнішніх факторів належать: зміна курсу іноземної валюти, зміна 
облікової ставки НБУ, розміру обов’язкового резервування, податкового законодавства, 
загальні кризові явища в державі. 

І. Е. Семенча та А. К. Скібенко зазначають об’єктивні фактори доходів банку [3 с. 
24]: 

1) загальноекономічні (фінансова криза, що обумовлює економічну кризу, 
спричиняє падіння виробництва ВВП, рівня зайнятості, зростання інфляції), у тому числі 
факторів грошово-кредитної сфери (політика НБУ, Мінфіну, податкова політика, 
наявність кваліфікованих кадрів, криза ліквідності банків, введення валютних та інших 
обмежень); 

2) політичні (високі політичні ризики, політика органів управління всіх рівнів, 
вибори, політичні вподобання керівників банківського сектору економіки); 

3) соціальні (зниження рівня життя, інфляційні очікування, психологічні 
фактори, що викликають недовіру до банківського сектору через негативну інформацію в 
засобах масової інформації та банкрутство окремих банків). 

Серед зовнішніх факторів науковці виділяють ринкові та адміністративні групи 
факторів. Ринкові зовнішні фактори: економічний розвиток країни, допуск до ринків 
(ліцензування), рівень конкуренції на ринку, попит і пропозиція на кредит, ціна на 
кредитні ресурси, рівень довіри населення до банківської системи та її доходів, структура 
ринку. Адміністративні фактори: державне регулювання, податкова система, фінансова та 
грошово-кредитна політика НБУ. 

Для успішної діяльності банку особливе значення відіграє фаза економічного 
циклу, в якій перебуває країна. У період кризи в цілому знижуються доходи суб’єктів 
економічної діяльності, відносно та абсолютно скорочуються масштаби прибутку 
підприємств, в тому числі і банків, через погіршення структури розміщення активів. Все 
це спричиняє зниження ліквідності та надійності. У період кризи зростає кількість 
неплатежів та як наслідок – кількість випадків банкрутств банків. Крім того, у банківській 
системі зростає як міжбанківська конкуренція, так і конкуренція банків з різноманітними 
фінансово-промисловими групами, коопераціями, інвестиційними фондами та 
компаніями, страховими і пенсійними фондами, кредитними спілками тощо. Гостра 
конкурентна боротьба є важливим фактором впливу на прибутковість банківської 
діяльності[3 c. 26]. 

Окрім вищезазначеного, на можливість банків формувати доходи, та як наслідок – 
прибуток, впливає такий зовнішній фактор, як відсутність правової бази, що сприяє 
зменшенню ризиків банківської діяльності, зменшенню витрат, збільшенню доходів та 
набору банківського інструментарію. 

Також існують суб’єктивно-об’єктивні фактори впливу на формування доходів 
банку, такі як: численні порушення та некомпетентне управління банківськими активами 
та пасивами, стратегія та поточне планування банку, ризик-менеджмент банку, репутація 
банку, дієві обмеження (перш за все, щодо обсягів та видів кредитування, достатності 
резервування за активними операціями банку, власного капіталу та ліквідних ресурсів з 
метою фінансування прибуткових операцій). 

Усі фактори доцільно групувати за функціональним змістом їх впливу на 
формування доходів банку. Виходячи з цього будемо виділяти такі групи факторів: 

1) Виробничі: поточне планування банку, джерела формування кредитного 
портфеля, обсяг ресурсної бази, доходи клієнтів банку. 

2) Кадрові (фактори, які залежать від рівня професійної підготовки персоналу 
банку): рівень якості обслуговування персоналу банку, чисельність персоналу, швидкість 
роботи персоналу, зовнішній вигляд персоналу, досвід роботи. 

3) Маркетингові: рівень конкуренції на ринку, попит і пропозиція, що 
сформувалися на банківські послуги, впровадження прогресивних технологій, реклама 
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банківських послуг. 
4) Організаційні: графік роботи банку, кількість робочих днів у періоді, 

управлінська структура банку, нормативні закони, допуск до ринків, ризик-менеджмент 
банку. 

5) Фінансові: політика НБУ, стан економічного розвитку країни та банківської 
сфери в тому числі, існуючі обмеження щодо операцій банку та певних видів діяльності, 
ефективність використання банківських ресурсів, ризиковість діяльності, стабільність 
національної валюти, темп інфляції, відсоткові ставки. 

6) Матеріально-технічні фактори, що впливають на активи, які знаходяться на 
балансі банку в тому числі спеціальних тенічних засобів для створення системи безпеки, 
оновлюваність оргтехніки, зовнішній та внутрішній вид будівлі, де знаходиться банк, 
наявність програмних засобів. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Я.В. Хижня, магістр з адміністративного менеджменту 

А.А. Чичикало, магістр з маркетингу  
М.О. Лишенко, д.е.н., професор 

Сумський національний аграрний університет, 
м. Суми 

 
В Україні одним із пріоритетних та стратегічних напрямів соціально-економічної 

політики є реформування охорони здоров’я. Система охорони здоров’я – вид діяльності, 
що забезпечує державні гарантії стосовно збереження здоров’я громадян. Від ефективного 
розвитку медичних послуг та функціонування лікувальних закладів залежить соціально-
економічний розвиток України та її національна безпека.  

У 2018 році стартувала медична реформа первинної ланки шляхом автономізації 
закладів охорони здоров’я, перетворення їх на комунальні некомерційні підприємства. 
Повномасштабна реформа вторинної ланки надання медичної допомоги розпочнеться у 
2020-му році. У 2019 році розпочинаються зміни в амбулаторній допомозі закладів 
вторинної та третинної ланок, а саме медичні послуги з діагностики тих чи інших 
захворювань в поліклініках будуть безкоштовними за умови направлення лікарями 
первинної ланки. 

На сьогодні в умовах дефіциту бюджетних коштів лишається складною ситуація із 
забезпеченням матеріально-технічними ресурсами закладів охорони здоров’я: застаріла 
медична техніка не дозволяє здійснити сучасні діагностичні дослідження. Крім того, в 
лікувально-профілактичних закладах вторинної ланки відсутні високотехнологічні та 
специфічні лабораторні дослідження, що не передбачені для виконання на лабораторній 
базі закладу. Базові лабораторно-діагностичні дослідження (клінічний аналіз крові, 
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визначення вмісту глюкози, холестерину тощо) можна зробити у сімейного лікаря. Але 
для якісного встановлення діагнозу потрібні додаткові обстеження.  

Маркетинг медичних послуг переважно спрямований на задоволення потреб 
клієнтів або створення іміджу закладу охорони здоров’я. За його допомогою здійснюється 
формування попиту пацієнтів на послуги медичної установи, утримання існуючих 
пацієнтів, посилення їх лояльності до медичного закладу, розширення ринку збуту 
медичних послуг та розвиток медичної послуги як продукту. 

Серед напрямків медичного маркетингу виділяють: 
− маркетинг медичних послуг, тобто процес розробки, просування та реалізації 

медичних послуг, що орієнтовані на споживача; 
− маркетинг медичного закладу – діяльність, що спрямована на створення 

позитивного іміджу медичного закладу; 
− маркетинг окремих осіб – просування та популяризація окремих спеціалістів 

медичного закладу (як правило, провідних спеціалістів); 
− маркетинг ідей – розробка та впровадження ідей охорони здоров’я суспільного 

характеру; маркетинг ідей дещо співзвучний з поняттям соціального маркетингу, 
направленого на розробку соціальних програм (наприклад, заходи для підвищення рівня 
обізнаності про важливість вакцинації, профілактику захворювань тощо). 

Для прискорення процесу надання послуг та охоплення більшої кількості пацієнтів 
медичному закладу доцільно:– здійснити чітке нормування часу, що відводиться на 
надання певних послуг, зокрема маніпулятивних (взяття біоматеріалу, лабораторні 
дослідження тощо); – збільшити кількість фахівців, які надають послуги. 

Якість послуги дуже важко піддається контролю, але можлива за рахунок таких 
заходів:  

− залучення фахівців з високим рівнем кваліфікації, навчання та розвиток 
медичного персоналу; 

− здійснювати постійний моніторинг ступеня задоволеності пацієнтів, 
стимулювати зворотній зв'язок з пацієнтами, оцінювати ступінь лояльності пацієнта до 
закладу; 

− спростити певні етапи процесу надання послуг (автоматизований запис на 
прийом через електронну форму або сайт закладу, отримання результатів лабораторних 
досліджень в режимі он-лайн, різні форми оплати послуг).  

Медичну послугу неможливо зберігати з метою подальшого продажу або 
використання. Дана особливість медичної послуги є важливою в умовах мінливості 
попиту. 

В сучасному цивілізованому суспільстві медичні послуги, спрямовані на 
задоволення потреб підвищення «якості життя» і характеризуються високим ступенем 
рентабельності. В структурі тарифу таких медичних послуг, по суті, закладені економічні 
витрати виробництва медичних послуг у двох інших сегментах ринку здоров’я: 
«маркетингового сегмента життя» і «маркетингового сегмента хвороб». Повне 
задоволення потреб споживачів у цьому сегменті ринку здоров’я, більшою мірою 
пов’язано не з лікарською медичною діяльністю. 

В таблиці 1 показано основні інструменти просування, які буде використано для 
досягнення маркетингових завдань. 

Інтернет – є одним з основних лідогенеруючих каналів. Серед основних 
інструментів в інтернеті рекомендується задіювати: – контекстну рекламу в Google за 
ключовими запитаннями та банерній рекламі в мережі інтернет на майданчиках з 
найбільш придатною цільовою аудиторією. Розроблено 4 флеш – банера по кожному з 
напрямків роботи лікарні; – участь в медичних форумах для генерації позитивних відгуків 
про лікарню і рекомендацій; – комунікації в мережі Facebook у групі лікарні; – публікація 
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всіх відеороликів в офіційному каналі YouTube; – партнерські обміни посиланнями на 
сайти. ТБ-комунікації відносяться як до іміджевих, так і до лідогенеруючих інструментів. 

 
Таблиця 1- Основні інструменти просування 

SEO – оптимізація сайту Активність в Facebook 
Контекстна реклама в Google  Спонсорство спортивних заходів. 
Банерна реклама на цільових ресурсах 
(банери за основними напрямками 
готові). 

Робота з лікарями (забезпечення 
інформаційної підтримки, іміджеві 
подарунки). 

Партнерські проекти з аптеками.  

СМС – привітання платних пацієнтів, які вже 
пролікувалися в клініці (День народження, 
основні свята). 

Радіо-реклама. 
 

Внутрішнє забезпечення роботи клініки 
(фірмова поліграфія, сувенірна продукція, 
фірмові друковані пам'ятки). 

Рекламні статті в провідних  
ЗМІ регіону. E-mail розсилки з корисним 
актуальним контентом. 

Серія іміджевих роликів для 
внутрішнього використання в клініці, а 
так само новинні сюжети на ТБ регіону.  Реєстрація ТМ (захист логотипу) 
Друковані статті (для безкоштовних 
інтернет-видань, сайтів з прес-релізами, 
сайту лікарні, сайту клініки, e-mail 
розсилок)  

 
Отже, маркетинг медичних послуг має характерні риси, пов’язані зі специфікою 

споживчого попиту і ринку медичних товарів і послуг. Для державних медичних закладів 
настав час рішучих дій у сфері клієнтоорієнтованості, якщо вони прагнуть зберегти 
наявних пацієнтів, залучити нових та залишитися конкурентноздатними в умовах значних 
змін правил та умов надання медичних послуг на українському ринку. 
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м. Одеса 
 

Ефективність ресурсного потенціалу є основою розвитку аграрного підприємства і 
обумовлює ринкову позицію поряд із конкурентами. Актуальним є питання обмеженості 
самих ресурсів, що зумовлює необхідність постійного пошуку шляхів більш 
раціонального їх використання. Результати діяльності передових підприємств 
підтверджують, що зростання конкурентоздатності на ринку та високий рівень 
ефективності господарювання на перспективу визначаються реальними можливостями 
ресурсного потенціалу. 

В сучасних умовах існують розбіжності в трактуванні категорії «ресурсний 
потенціал». Слово «потенціал» увійшло в українську мову наприкінці 19 ст. із 
французької мови у значенні «той, що може бути». Джерелом походження терміну 
«потенціал» є латинське слово «potentia», що в перекладі означає «потужність, сила». 

У економічному словнику [6, с. 244] потенціал характеризується, як: «сукупність 
економічних можливостей держави, які можуть бути використані для потреб суспільства 
(виробництво, оборона тощо). Відображає економічну могутність країни, досягнутий 
рівень розвитку продуктивних сил, обсяг національного багатства, можливості їх 
зростання». Розглянемо в таблиці 1 погляди різних вчених на поняття «потенціал». 

 
Таблиця 1 – Трактування поняття «потенціал» 

Автор (джерело) Визначення 
Г.М. Александрова 

[1, с. 15] 
Об’єктивно закладена можливість суб’єкту діяти якісно для 
досягнення найкращого результату. 

Є.В. Лапін [8, с. 23] 

Сукупні можливості підприємства визначати, формувати та 
максимально забезпечувати потреби споживачів у товарах та 
послугах у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем та 
раціонального використання ресурсів з метою забезпечення 
власного прибутку та суспільного добробуту. 

Р. Квасницька [7, с. 
74] 

Це структура основних складників потенціалу підприємства 
(фінансовий, інвестиційний, виробничий, трудовий, інноваційний 
та ринковий потенціали) та другорядних, що знаходяться у 
постійному взаємозв’язку та формують певний рівень загального 
потенціалу  

 
Отже, на нашу думку, потенціал визначає загальну можливість суб’єкта 

господарювання у досягненні поставленої мети. Він об’єднує усі чинники, ресурси, 
потужності підприємства. 

Термін „ресурс” походить від французького ressource — допоміжний засіб, та 
тлумачиться як засоби, запаси, можливості, джерела доходів. В таблиці 2 наведено різні 
тлумачення поняття «ресурс». 

Таким чином стає зрозумілим, що єдиної думки не існує у визначенні даного 
поняття. Отже, в нашому розумінні ресурси необхідно розглядати як множину елементів, 
що використовуються суб’єктом господарювання для виробництва різноманітних 
споживчих вартостей. 
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Невроцький Н.О. вважає , що ресурсний потенціал – сукупність ресурсів, що 
забезпечують результативну діяльність господарюючого суб’єкта [9, с. 98]. Ми не 
погоджуємось з даним трактуванням, адже результативність залежить від ступеню 
керованістю системою ресурсів. 

 
Таблиця 2 – Трактування поняття «ресурс» 

Автор (джерело) Визначення 

Вікіпедія [2] Запаси чого-небудь, які можна використати в разі необхідності. 
Грошові цінності, джерела чого-небудь. 

В. Грузінов, В. 
Грибов [4, с. 26]. 

Чинники, які використовуються для виробництва економічних 
благ.  

Гончаров С.М., 
Кушнір Н.Б. [3, с. 
226]. 

Природні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цінності. 
Які можуть бути використані в разі потреби на створення 
продукції, надання послуг, одержання додаткової вартості 

 
Тому погоджуємось з думкою Дем’яненко Т.: «Ресурсний потенціал підприємства – 

раціонально використовувані ресурси, що дають певний запас міцності та стабільності» 
[5, с. 291]. 

В наукових працях українських і закордонних вчених ресурсний потенціал 
представлений чинниками, які застосовуються в суспільному виробництві на різних 
стадіях розвитку продуктивних сил.  

На наш погляд характерними рисами економічної категорії “ресурсний потенціал” 
є наступні:  

− представляє систему ресурсів, що застосовуються комплексно, і передбачає 
взаємоефективність (при зниженні ефективності використання одного ресурсу в системі – 
знижується ефективність використання іншого ресурсу і навпаки); 

− існує ймовірність взаємозамінності ресурсів, що застосовуються в 
суспільному виробництві. Тобто для досягнення заданої мети можна варіювати 
використання різних ресурсів; 

− до його складу входять ресурси в поточному та перспективному періоді; 
− його запас залежить від ступеню суспільного розвитку, який передбачає 

ефективність його використання. 
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м. Суми 
 

Визначальним чинником забезпечення населення доступними та високоякісними 
медичними послугами і запорукою належного функціонування закладів охорони здоров’я 
є необхідний для надання таких послуг обсяг фінансових ресурсів. Проте, незважаючи на 
зростання обсягів фінансування охорони здоров’я, ситуація в галузі суттєво не 
покращується, а законодавчо задекларована безоплатна медична допомога замінюється 
платною. Наслідком цього є обмеження доступу населення до медичних послуг, неповна 
реалізація їхнього права на охорону здоров’я. Отже, необхідність реформування 
управлінських та економічних засад вітчизняної системи охорони здоров’я і зміни її 
відповідно до сучасних запитів суспільства не викликає сумнівів. Дослідимо джерела 
фінансування комунального закладу у 2019 році за даними табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Склад та структура джерел фінансування НКП у 2019 році 

Вид джерела За кошторисом Касові видатки 
сума, грн. % сума, грн. % 

Загальний фонд – всього 82680,6 100,0 82680,6 100,0 
Асигнування з бюджету 25465,2 30,7 25465,2 30,7 
Медична субвенція 57215,4 69,3 57215,4 69,3 
Спеціальний фонд – всього 452,7 100,0 452,7 100,0 
Благодійні внески 215,8 47,6 215,8 47,6 
Плата за послуги  15,1 3,3 15,1 3,3 
Інші  221,8 49,1 221,8 49,1 
Разом 83133,3 100,0 83133,3 100,0 

Джерело: первинна фінансова інформація лікарні, власні розрахунки 
 
За досліджуваний період загальний обсяг надходжень до загального фонду не 

змінився і склав 82680,6 тис. грн.. Сума по спеціальному фонду також не змінилася і 
становить 452,7 тис. грн.. Найбільшу частку в структурі джерел фінансування займає 
медична субвенція 69,3 % та благодійна допомога – 47,6 %. Це означає, що лікувальний 
заклад постійно скорочує обсяг наданих медичних послуг та зменшує співпрацю з 
навчальними закладами щодо проходження практики студентами. 
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Розрахунки показали, що видатки за кошторисом комунального закладу не 
змінилися і склали в 2019 році 82680,6 тис. грн. Зокрема, найбільшу частку в структурі 
витрат займають Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 18,1 % в 2019 році та 21,7 
% в 2017 році, що на 3,6 п.в більше. Виплати на заробітну плату зросли на 6,8 %, і їх 
частка в структурі витрат зросла на 0,6 п.в. , тобто з 11,9 % до 12,5 %. У зв’язку зі 
збільшенням Оплата послуг (крім комунальних) зросли у 8,8 разів, і їх частка в структурі 
витрат в 2019 році становить 7,4 %, що менше на 6,3 п.в., порівняно з 2017 роком.  

Інфляційні процеси в свою чергу також вплинули на зростання витрат на 
водопостачання та водовідведення на 38,3 тис. грн.. та електроенергію на 211,8 тис. грн.. 
Частка цих витрат в 2019 році становить 5,13 % та 1,73 % відповідно. Відбулося незначне 
зменшення витрат на теплопостачання на 321,6 тис. грн.. Дані зміни вимагали від 
керівництва закладу економії коштів, і тому ці витрати скоротилися.  

Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони 
бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними 
(односторонніми). Показники видатків, що передбачаються кошторисом, повинні бути 
обґрунтовані відповідними розрахунками щодо кожного коду економічної класифікації. 
для всіх бюджетних організацій затверджена єдина система кодів економічної 
класифікації (КЕК), згідно якої видатки навчальних закладів поділяються на поточні 
(видатки на товари і послуги; виплату процентів; субсидії і поточні трансферти) та 
капітальні (витрати на зміцнення матеріальної бази навчального закладу: капітальний та 
поточний ремонт) [1, с.23]  

Дослідження показали, що частка основних засобів в структурі активів становить 
48 % в 2019 році, що на 23 п.в. більше порівняно з 2017 роком. Це свідчить про 
покращення матеріально-технічної бази, правильну технічну політику закладу, тобто 
відбувався процес інтенсифікації. Коефіцієнт зносу в 2019 році порівняно 2017 роком зріс 
на 20. Причиною цього стало незначне підвищення суми зносу на кінець року. Коефіцієнт 
автономії зріс на 0,4 п.в. Значення цього показника показує, що частка коштів, вкладених 
в загальну вартість майна становить 40%, при нормативному значенні більше 50%. Тоді як 
в 2019 році значення цього показника становило 0,8, тобто вкладення в вартість майна 
становили більше 80%. Тобто, збільшення цього показника свідчить про меншу 
залежність організації від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу не змінився і в 2019 році становить 0,4. (табл. 2).  

 
 

Таблиця 2 – Показники майнового та фінансового стану за 2017- 2019 роки НКП 

Показник Рік Відхилення 
(+-), п.в. 

Критичне 
значення 2017 2018 2019 

Частка основних засобів в активах % 25 30 48 + 23  
Коефіцієнт зносу основних засобів 60 75 80 + 20 зменшення 
Коефіцієнт придатності  40 25 20 -20 збільшення 
Коефіцієнт фінансової незалежності 
(автономії) 0,4 0,5 0,8 + 0,4 ≥ 0,5 

Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу  0,4 0,4 0,4 - 0,4-0,6 

Показник співвідношення 
короткострокової дебіторської і 
кредиторської заборгованості  

6,02 7,0 8,4 + 2,38  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 0,3 0,3 + 0,1 0,2-0,3 
Коефіцієнт термінової ліквідності 0,7 0,7 0,7 - 0,7-0,8 
Коефіцієнт поточної ліквідності  0,4 0,4 0,3 - 0,1 > 1 

Джерело: власні розрахунки 
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Дослідженнями встановлено, що кошторис за основними видами видатків виконано 

на 100 %, тобто повністю профінансовано всі статті витрат на 100 %. За даними Балансу 
та з метою оцінки фінансово-господарського стану об’єкта дослідження можна визначити 
низку показників, що дозволять детально і всебічно дати характеристику його майнового 
стану (тобто чи все у нього гаразд із оновленням основних засобів сучасною технікою, чи 
своєчасно позбавляється він фізично і морально застарілого устаткування й обладнання); 
охарактеризувати його фінансову стійкість (тобто стабільність функціонування об’єкту з 
позиції довгострокової перспективи) та показники ліквідності (що дадуть змогу визначити 
його здатність сплатити свої короткострокові зобов'язання протягом досліджуваного 
періоду). 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс на 0,1 і становить 0,3 в 2019 році. 
Причиною цього стало збільшення грошових коштів та їх еквівалентів розпорядників 
бюджетних коштів та державних цільових фондів, тоді як поточні зобов’язання зросли. 
Зростання цього показника свідчить про те, що в 2019 році частина поточних зобов’язань 
може бути погашена активами, що мають абсолютну ліквідність, тобто грошовими 
коштами в касі та казначействі. Коефіцієнт загальної ліквідності знизився на 0,1. Це 
відбулося в результаті зменшення оборотних активів, тоді як поточні зобов’язання зросли. 
Тобто медична установа на 10% погашає короткострокові зобов'язання в основному за 
рахунок поточних активів. Отже, за результатами досліджень виявлено, що лікарняному 
закладу в сучасних умовах господарювання вдалося дотримуватися прийнятих нормативів 
по показниках ліквідності, і з кожним роком значення деяких показників покращується. 
 

 
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Д.О. Шевченко, магістр спец. «Менеджмент організацій»,  
Сумський національний аграрний університет ,  
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На сучасному етапі становлення ринкової економіки України зростає роль 
вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємств. Невід’ємним 
елементом ефективної підприємницької діяльності виступає розуміння та використання 
концепції маркетингу в управлінні підприємством. Якісна і соціальна складова 
маркетингу в управлінні величезна, – він зумовлює високоприбуткову ритмічну діяльність 
суб’єктів господарювання.  

Як свідчить, практика підприємств України, впровадження маркетингу хоча й 
набуває все більшого поширення, проте повною мірою ще не використовуються всі форми 
управління маркетинговою діяльністю. А це створювало б передумови для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств, адаптації до постійних змін зовнішнього 
середовища і кон’юнктури ринку, стабільності умов господарювання. 

Маркетингове макросередовище, як відомо, є сукупністю зовнішніх параметрів 
впливу на підприємство, які визначають виконання ним виробничої функції, функції 
забезпечення ресурсами та маркетингових функцій. Під макросередовищем підприємства 
зазвичай розуміють систему економічних відносин між підприємством та іншими 
макроекономічними суб’єктами, яка реалізується через стабільність політичної та 
правової сфер, динаміку споживчих витрат, рівень зайнятості, рівень цін, агреговану 
податкову ставку тощо. Надмірне податкове навантаження, погіршення демографічного 
середовища, посилення вимог до екологізації продукції та зростання попиту споживачів 
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на продукцію з додатковими корисними властивостями, нестабільний економічний стан 
країни спричинює вибір підприємствами переважно не стратегій зростання, які просто 
нереально реалізувати за існуючих умов, а стратегії підтримання («виживання») умовах 
несприятливих факторів макросередовища та наявних загроз [2]. 

Сутність маркетингового підходу до управління підприємствами характеризує його 
як комплексну систему, що дозволяє зв’язати можливості господарюючих суб’єктів з 
потребами ринку й добитися переваг у порівнянні з конкурентами. Орієнтація 
підприємств на використання маркетингового підходу, зазвичай, вимагає зміни структури 
їх управління. При цьому на перше місце в управлінні господарюючими суб'єктами 
виходить підрозділ маркетингу і його керівники, що визначатиме в майбутньому напрями 
діяльності всіх інших служб, включаючи безпосередньо і виробництво [3, с. 44-47]. 

Для здійснення ефективного управління маркетинговою діяльністю на 
підприємстві потрібно застосовувати комплексний підхід, що базується на поетапній 
організації системи управління маркетингом. Виділяють такі етапи управління 
маркетинговою діяльністю: 

– ситуаційний аналіз, який охоплює вивчення стану підприємства, виявлення 
тенденцій і формування прогнозів; 

– маркетинговий синтез: постановка цілей і формування завдань; 
– розробка та реалізація плану маркетингової діяльності: так звані «чотири р»: 

product (аналіз концепцій товару, параметрів конкурентоспроможності й т.ін.), place 
(вивчення ринків, сегментація), price (цінова стратегія), promotion (формування попиту і 
стимулювання продажів); 

– оцінка і контроль за результатами [1, c. 110]. 
Велике значення для досягнення поставлених маркетингових цілей має створення 

організаційних підрозділів у службі маркетингу, рекомендується організувати такі 
структурні підрозділи: 

1. Відділ з дослідження ринку, що включає: групу інформаційного дослідження; 
групу з дослідження попиту на продукцію, групу технічного обслуговування дослідження 
ринку. 

2. Відділ з управління асортиментом продукції, що включає групу з управління 
асортиментом старої продукції, групу з управління асортиментом нової продукції. 

3. Відділ збуту, що містить підрозділи з оперативно-збутової роботи, кількість і 
назва яких залежить від номенклатури виробленої продукції. 

4. Відділ з формування попиту і стимулювання збуту. До його складу входять 
групи реклами і стимулювання збуту. 

5. Відділ сервісного обслуговування створюють лише на підприємствах, що 
роблять машини, складну техніку. У такому відділі працюють фахівці з сервісного 
обслуговування, управління ремонтними майстернями, забезпечення запасними 
частинами майстерень і центрів обслуговування. 

Невеликі організації не мають можливості містити таку велику кількість груп, тому 
вони організовують службу маркетингу з урахуванням своєї специфіки діяльності. 

Заходи організаційно-управлінського характеру, які при цілеспрямованій реалізації 
дозволять підприємству значно підвищити ефективність служби маркетингу і збуту. 
Бажано детальне дослідження ринку, визначення потенціалу різних груп споживачів, 
оцінка можливості компанії і конкурентні переваги, а також розробити нову маркетингову 
стратегію, що враховує ці переваги і потенціал ринку. Підготовка до створення і 
впровадження системи управління маркетинговою діяльністю підприємства зазвичай 
починається з аналізу таких етапів: 

1. Розробка стратегії – Визначення напрямів вдосконалення старої і розробки нової 
продукції. Визначення ключових споживачів і збутової політики.  
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2. Дослідження ринку – Аналіз збуту продукції. Дослідження ринків. Визначення 
найпривабливіших ринків збуту.  

3. Просування продукції на ринок - Виставки, презентації. Реклама. Стимулювання 
попиту.  

 4. Збут кінцевим споживачам – Прямі контакти з покупцями (телефонні дзвінки, 
особисті відвідини). Визначення реакції споживачів на продукцію підприємства.  

5. Збут посередникам – Контакти з посередниками (телефонні дзвінки, особисті 
відвідини). Визначення реакції посередників на продукцію підприємства. 

6. Адміністративна підтримка збуту – Обробка інформації про збут продукції або 
послуг. Матеріально технічна підтримка збуту 

7. Логістика – Управління доставкою і зберіганням продукції.  
8. Управління платежами – Контроль платежів, управління дебіторською 

заборгованістю. 
9. Юридичні питання (контрактація) -Підготовка контрактів і інших юридичних 

документів, пов’язаних із збутом продукції або послуг підприємства). 
Не дивлячись на те, що все це виглядає переконливо, це тільки початок на шляху 

створення ефективної служби маркетингу і збуту, але без їх реалізації навряд чи можна 
добитися успіху на ринку. 
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Стрімке проникнення у всі сфери приватного та публічного простору нашої 

держави електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем, вимагає як індивідуального 
так і колективного осмислення та сприйняття. За сучасних умов стрімкого зростання 
чисельності ринкових гравців, підприємствам стає все складніше зайняти передову нішу 
за рахунок самого лише товару чи бренду. Трансформаційні зміни обумовили формування 
нової форми функціонування ринку – перехід від ринку продавця до ринку покупця. 
Задані всеохоплюючою цифровізацією динамічні зміни у світовій та вітчизняній економіці 
формують нову групу споживачів із прогресивними запитами. Відтак нагальною 
потребою для управлінців фірм, що продовжують свою життєздатність на комерційному 
ринку є вироблення, удосконалення клієнторієнтованого підходу до управління в у мовах 
цифрової економіки.  

Як відзначають публічні менеджери, стрімкий розвиток та поширення 
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій вже сьогодні впливають на 
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традиційну (фізично-аналогову) економіку, трансформуючи її від такої, що споживає 
ресурси, до економіки, що створює ресурси [1]. Цифрова економіка – це лише інструмент, 
який можна по-різному використовувати. Для того щоб вона працювала на благо 
суспільству, правила її використання повинні бути прописані у відповідному 
законодавчому підґрунті, яке б винесло всі аспекти діяльності цифрової економіки на 
легальний рівень. Це законодавство повинно бути не лише підтримкою дієздатності 
цифрової економіки, але й чітким уставом поведінки користувачів та адміністраторів 
ресурсів цифрової економіки [2]. 

Україна належить до числа країн, у яких на законодавчому рівні розвиток цифрової 
економіки визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики, як окреслено у 
проекті закону «Про цифровий порядок денний України» [3]. Проблематика розвитку 
сфери цифрової економіки в Україні пов’язана з необхідністю застосування у бізнесі, 
управлінні та суспільному житті новітніх електронних технологій, послуг, інформатизації 
виробничих процесів, поліпшення цифрових навичок та компетенцій населення [4, с.90]. 

Задля вірного вектору розуміння обговорюваної проблематики варто зафіксувати, 
що управління в широкому розумінні являє собою особливий вид діяльності, який здатний 
перетворити неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. 
Здійснити це можна лише через процес планування, організації, мотивації та контролю 
спільних дій [5]. Що ж до теоретичного розуміння поняття «клієнтоорієнтованості» як 
економічної категорії, то серед числа всього масиву авторських поглядів, що на даний час 
сформовані у вітчизняній та зарубіжній економічні науці ми віддаємо перевагу позиції 
Манна І згідно якої «клієнтоорієнтованість – це стратегія ведення бізнесу підприємства, а 
також виклик позитивних емоцій в існуючих клієнтів, що веде до повторних покупок і 
здобуття нових клієнтів завдяки позитивним відгукам» [6]. 

Блог Customer Evangelism пише, що 56% підприємств вважають себе 
клієнтоорієнтованими, і лише 12% їхніх споживачів погоджуються таким твердженням. 
Це можна пояснити неповним розумінням керівництвом та працівниками самої сутності 
клієнтоорієнтованості, а також не усвідомленням того, що для впровадження 
клієнтоорієнтованості необхідно вдосконалити управлінські підходи та повною мірою 
реорганізувати свою діяльність стосовно роботи з клієнтами [7, с. 187]. 

Ключовим фактором успіху організації є споживачі/клієнти, які забезпечують тим 
самим створення зовнішньої конкурентної переваги. Для успішного досягнення 
стратегічних цілей споживач/клієнт повинен бути інтегрований в центр процесу 
планування діяльності організації. Це завдання вирішується за допомогою комплексу 
заходів стратегічного менеджменту, кінцевою метою якого є розробка клієнтоорієнтованої 
стратегії розвитку [8]. 

У найближчому майбутньому українським підприємствам для забезпечення 
конкурентоспроможності потрібні будуть не лише технологічні та інформаційні інновації 
націлені на підвищення ефективності їх операційної діяльності, а й технології, здатні 
забезпечити високий рівень адаптації до нових потреб споживачів. Саме клієнти, а не 
тільки інноваційні підприємства, визначатимуть прогрес у способах і методах дистрибуції 
нових продуктів. Необхідна активна взаємодія з клієнтами, перехід від 
продукторієнтованої до клієнтоорієнтованої моделі ведення бізнесу. На теперішній час 
більшість нових чи інноваційних компаній орієнтуються на впровадження систем 
управління ефективністю, що базуються на клієнтоорінтованому підході, оптимальному 
використанні фінансових, людських, та матеріальних ресурсів. Їх можна охарактеризувати 
як інструменти підвищення ефективності стратегічної діяльності підприємств, до яких 
відносять реінжиніринг бізнес-процесів і процесне управління, аутсорсинг, систему 
управління якістю [9]. 

Клієнтоорієнтована стратегія розвитку підприємства– це результат чіткого плану 
дій, спрямованого на вирішення довгострокових завдань по покращенню бізнес-процесів, 
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безперервному формуванню портфелю клієнтів та удосконаленню системи 
взаємовідносин з клієнтами. Створення клієнтоорієнтованої стратегії розвитку досить 
тривалий етап, який потребує зосередження на головній цінності компанії – клієнтах. 
Завоювати довіру клієнта – один з критеріїв успішності бізнесу, бо якщо з першого разу 
цього не сталося, то ймовірність другого шансу дуже мала [10, с. 105-106]. 
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СЕКЦІЯ 2 
 

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ´ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

РОЛЬ КООПЕРАЦІЇ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

О.В. Алєксєєва, аспірантка  
ННЦ «Інститут аграрної економіки», 

м. Київ 
 

Кооперація в аграрному секторі економіки України завжди була одним із важливих 
організаційних напрямів підвищення продуктивності праці, окупності основних і 
оборотних засобів, зайнятості населення, здешевлення виробництва продукції. 

Кооперація є одним із фундаментальних понять у світовій економічній науці, проте 
– малодослідженою. Кооперативи виникли під впливом соціально-етичних ідей і були 
новою формою організації виробництва й соціального захисту їхніх членів. 
Сільськогосподарська кооперація як особлива форма соціально-економічної діяльності є 
важливою інституцією, властивою всім економічним системам [1, с. 278]. Розвиток 
сільськогосподарської кооперації сприяє поширенню вільного підприємництва, стабільної 
ефективності виробництва, захисту товаровиробників на ринку від тиску монопольних 
посередницьких структур, що має бути забезпечено об’єднанням зусиль шляхом 
створення сільськогосподарських кооперативів. 

Сільськогосподарські кооперативи є характерною організаційно-виробничою та 
правовою інституцією, важливою складовою організаційної структури агропродовольчого 
сектора. Кооперація – це певна установа або господарство, які створюються добровільною 
групою осіб [2, с. 253]. В обох випадках організовується кооператив, який може бути 
виробничим – його члени займаються спільною виробничою діяльністю, або 
невиробничим, призначенням якого є обслуговування членів кооперативу за певними 
видами їх діяльності. Саме такі кооперативи набули поширення в сільському господарстві 
та є особливо дієвими в умовах трансформаційних криз та глобалізації світового 
економічного простору [3, с. 240]. 

Згідно даних Інформаційно-аналітичного порталу АПК України станом на 
01.01.2019 року в Україні налічувалось 1286 сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативи. За останні 5 років кількість СОК збільшилась на 26%. Також 
прослідковується позитивна тенденція по кількості зареєстрованих сільськогосподарських 
кооперативів. Так, за досліджуваний період кількість зареєстрованих 
сільськогосподарських кооперативів збільшилась майже на 45% (рис. 1). 

Важливо зазначити, що вплив кооперативів на розвиток сільської економіки 
визначається не лише їх кількістю, а й іншими важливими показниками, такими як 
кількість членів кооперативів, обсяг послуг, що надається, його економічні 
характеристики. Середньостатистичний український сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив у рік надає послуг на суму 55,3 тис. грн, пайовий фонд складає 
108 тис. грн, основні фонди – близько 99 тис. грн, щомісяця надає послуг дійсному члену 
на суму 136,4 грн [4]. 

Погоджуємось із думкою науковців ННЦ «Інститут аграрної економіки», що 
стратегічною метою у сфері розвитку кооперації на селі є подальше формування 
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кооперативного сектору для розвитку ефективної системи обслуговування діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників і населення на найбільш сприятливих для них 
умовах та за безпосередньою їх участю. 

2015 2016 2017 2018 2019
Зареєстровані 

сільськогосподарські 
кооперативи

1427 1542 1947 2014 2069

Обслуговуючі 
сільськогосподарські 

кооперативи
1022 1026 1097 1125 1286

0
500

1000
1500
2000
2500

Рисунок 1. Динаміка кількості сільськогосподарських кооперативів, од. 
 
Індикаторами розвитку буде створення мережі СОК із різними видами діяльності, 

формування нових робочих місць у кооперативних структурах у сільській місцевості, а 
також охоплення СОК біля 50% господарств населення. До 2030 року прогнозується: 

– створення 5 тис. СОК (1 кооператив на 2-3 сільських населених пункти; не 
менше 1 кооперативу на 1 ОТГ в залежності від кількості сіл в складі громади); 

– створення в сільській кооперативній мережі 50 тис. нових робочих місць; 
– досягнення 20-відсоткової частки кооперативної торгівлі в загальному обсязі 

торгівлі [5, с. 40]. 
Ефективне сільськогосподарське виробництво є основою забезпечення 

продовольчої безпеки держави, задоволення населення країни високоякісними 
продуктами харчування у достатній кількості та різного асортименту [6]. Нинішня аграрна 
структура, за якої збільшується концентрація земель агрохолдингів, що спеціалізуються 
на вирощуванні високорентабельних та монокультур переважно зернової та олійної груп, 
а виробництвом трудомісткої плодоовочевої та м’ясо-молочної продукції займаються 
дрібні особисті селянські господарства та фермери, є незбалансованою. 
Сільськогосподарська концентрація у такому вигляді не передбачає соціальний розвиток 
села, створення нових робочих місць, зниження цін на продукти харчування. Поряд зі 
зміцненням фермерства та крупнотоварного приватного виробництва необхідно розвивати 
кооперативний рух на селі, який має стати важливим фундаментом структурної 
перебудови сільського господарства [7, с. 70] 

Отже, в сучасних умовах децентралізації сільськогосподарську кооперацію слід 
розглядати як дієвий інструмент економічного зростання сільських територій та 
економіки. Для розвитку кооперації необхідна реальна підтримка з боку державних 
органів, розуміння того, що кооперація – ефективна форма господарювання, яка здатна 
створити належні умови економічної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ 
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Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»,  

м. Київ 
 

У процесі ринкових перетворень в економіці України з’явилася значна кількість 
різних підприємницьких структур. Підприємництво – основний вид самостійної 
господарської діяльності, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, важлива 
складова розвитку економіки держави та основа заможності будь-якої процвітаючої 
країни. 

Одним із видів підприємницької діяльності є сімейні фермерські господарства. 
Сімейна ферма управляється та обслуговується членами однієї родини (подружжя, діти) 
[1, 2].  

Нині в Україні набирає обертів процес створення сімейних ферм [3]. Створення 
сімейних ферм сприяє не лише самозайнятості громадян та членів їх сімей, але і сприяє 
розвитку сіл та сільських територій. 

Сімейним фермерським господарствам нині в Україні надається підприємницький 
статус; можливість легального продажу продукції; пільговий порядок сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; право на пенсію, а також 
можливість отримання фінансової підтримки від держави, банків та міжнародних 
організацій [1-9]. 

Але, перетворення особистих селянських господарств у сімейні ферми, наразі. 
відбувається досить повільно. Причинами може бути те, що членів особистих господарств 
населення лякають політична нестабільність в державі, коливання курсу валют, зниження 
прибутковості бізнесу, зміни законодавчої бази, підвищення вартості енергоносії, високе 
податкове навантаження, можливий тиск чи перевірки контролюючих органів, канали 
збуту, інше (несформована культура споживання продукту). 

Проаналізуємо вигоди та стримуючі фактори таких перетворень. 
Вигоди від створення сімейного фермерського господарства : підвищення доходів 

(прибутковості); полегшення ручної праці шляхом автоматизації при умові використання 
інвестицій, лізингу, кредитування; можливість підвищення ціни на продукцію. 
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Проте, засновникам сімейних ферм зазвичай бракує досвіду у веденні 
підприємницької діяльності, зокрема спостерігається відсутність чи недостатність знань 
про технологію виробництва та пов’язані технологічні процеси, сировину, розробку 
стандартів; недостатність знань про маркетинг та продаж, варіанти виходу на ринок; 
недостатній рівень фінансової грамотності та навиків фінансового управління 
(ототожнення сімейного та бізнес-бюджету; залучення інвестицій та кредитів), ведення 
обліку; недостатність знань про стратегії та розвиток сімейної ферми, можливості до 
масштабування; роботу зі звітними документами, поверхневі знання про оподаткування, 
нюанси законодавчого регулювання тощо [10].  

Тому потрібен технологічний супровід при створенні проекту ферми; 
консультування при будівництві; допомога у відборі високопродуктивної худоби чи 
високоурожаних сортів рослин та потрібного обладнання; консультування по фінансових 
питаннях, в т. ч. впровадження обліку [11]. 

Для вирішення вищезазначених питань та для здійснення зооветеринарного 
обслуговування, осіменіння, складання технологічних карт кормів, забезпечення кормами, 
бухгалтерського обліку, отримання дотацій та ін. – потрібні центри підтримки сімейних 
фермерських господарств, які мають надавати консультативні (напр. складання бізнес-
плану створення ферми чи бізнес-планування і технічна підтримка та допомога у 
фінансуванні будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень, консультації щодо 
технологічних аспектів виробництва, підтримка у створенні кооперативів для ефективного 
маркетингу продукції тощо); ветеринарні, зоотехнічні та інші послуги.  

Також такі центри постійно повинні проводити тренінги та промозаходи з питань 
створення створення і організації малих сімейних ферм (СФ), обміну думками щодо 
ефективного господарювання малих виробників, наводити успішні приклади малих 
сімейних ферм, допомагати у ознайомленні з економікою управління та 
демонстраційними прикладами організації фермерських приміщень, які забезпечують 
комфортні умови для худоби й таким чином сприяють зростанню продуктивності. 

Розвиток сімейного фермерства, як виду підприємницької діяльності в Україні 
залежить від держаної підтримки, яка передбачає надання технологічного супроводу, 
пільгове оподаткування, доступ до кредитування, програм розвитку, пільгового. Адже 
поки сімейні ферми аж ніяк не можуть конкурувати з великими агробізнесовими 
холдингами через брак обладнання і переважання ручної праці, низький обсяг виробленої 
продукції.  
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Реалізація в Україні ідеї смарт-спеціалізації має стати одним із важливих напрямів 

реалізації положень Угоди про асоціацію з ЄС, а також економічної інтеграції із 
загальним ринком ЄС і забезпечення включеності в глобальні ланцюги вартості. 
Застосування цього підходу є ключовим компонентом співпраці в рамках Європейської 
політики добросусідства щодо можливості використовувати Європейські структурні та 
інвестиційні фонди [1].  

Важливість імплементації положень смарт-спеціалізації у систему стратегічного 
планування регіонального розвитку України наголошується на найвищому державному 
рівні. 

Так, як зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України у 2017-2019 рр. Геннадій Зубко, Smart-спеціалізація або 
розумна децентралізація – це фактично новий інструмент регіональної політики. Її 
ключова роль – підсилити громади, трансформувати регіональні економіки, побудувати 
локальні економіки знань та інновацій з подальшою конкуренцією між ними. «Якщо ми 
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хочемо економічно інтегруватись із загальним ринком ЄС, включитись у глобальні 
ланцюги доданої вартості, то ми просто приречені реалізувати в Україні ідеї регіональної 
smart-спеціалізації» [2]. 

Про важливість впровадження смарт-спеціалізації у систему стратегічного 
планування регіонального розвитку наголосив перший заступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва і ЖКХ у 2017-2019 рр. В. Негода, визначивши її як одну з 
необхідних змін вітчизняного законодавства, що Україна повинна здійснити до кінця 
2025 р. в рамках наближення свого законодавства до законодавства ЄС, імплементувавши 
положення близько 350-ти директив, регламентів та рішень ЄС, згідно Угоди про 
асоціацію з ЄС [3]. Для виконання цього завдання розроблено відповідну нормативно-
правову базу. Так, постановою КМУ від 14.112018 р. № 959 [4] внесені зміни до порядків 
розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних 
стратегій розвитку, згідно з якими, розробка вказаних документів має здійснюватися на 
засадах розумної спеціалізації та інтегрованого підходу, де інтегрований підхід 
передбачає поєднання секторальної (галузевої), територіальної (просторової) та 
управлінської складових державної регіональної політики.  

Згідно з цими нормативними актами: мета впровадження смарт-спеціалізації у 
стратегічне планування розвитку регіону – забезпечення сталого розвитку регіону, 
підвищення ефективності управління інноваційними процесами, створення сприятливого 
середовища для інноваційної діяльності, підвищення рівня інноваційної та інвестиційної 
активності регіону; розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та 
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації на засадах смарт-
спеціалізації передбачає дотримання принципів інноваційної спрямованості, відкритості, 
паритетності, координації, доповнюваності, диверсифікації та вузької спеціалізації. 

Концепцію смарт-спеціалізації на практиці активно застосовує і Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України при формуванні засад нової промислової 
політики, зокрема – у проекті Стратегії розвитку промислового комплексу України на 
період до 2025 року [5]. При цьому смарт-спеціалізація розглядається як підхід ЄС до 
виявлення унікальних функцій і активів кожної країни та регіону, підкреслення 
конкурентних переваг регіональної промисловості, а також як елемент політики 
децентралізації [6]. Незважаючи на те, що в документі смарт-спеціалізація асоціюється 
насамперед з розвитком або модернізацією промисловості, внаслідок чого з поля зору 
документу випадає суто європейське розуміння смарт-спеціалізації як інструменту 
розвитку не промисловості, а значно ширшого спектру секторів регіональної економіки, 
що мають перспективи у процесі впровадження інновацій, а сама смарт-спеціалізація 
розуміється більшою мірою як інструмент урахування регіональних особливостей 
промислового розвитку України [1], позитивними є включення до Стратегії заходів, що 
стосуються гармонізації підходів до визначення розумної спеціалізації регіонів, 
імплементації Україною Стратегії смарт-спеціалізації ЄК, а також приєднання України до 
платформи смарт-спеціалізації ЄС. Посиленню можливостей підходу смарт-спеціалізації 
сприятиме і приєднання до платформи смарт-спеціалізації для європейської модернізації – 
інструменту поєднання розумної спеціалізації та міжрегіонального інноваційного 
співробітництва для підвищення конкурентоспроможності промисловості та інновацій, 
застосування якого спрямовано на координування зусиль регіонів ЄС, які мають намір 
спільно працювати над розробкою інвестиційних проектів у сферах смарт-спеціалізації. 

Міністерством освіти і науки України розроблено «Дорожню карту інтеграції 
України до Європейського дослідницького простору» [7], одним із інструментів якої є 
формування стратегії «розумної спеціалізації» для України та її регіонів та створення 
умов для доступу до інструментів структурних фондів ЄС з метою забезпечення 
ефективної реалізації таких стратегій. Генеральний директор Директорату науки та 
інновацій МОН Ю. Безвершенко також наголосила [8], що «смарт-спеціалізація» може 
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стати майданчиком, що забезпечить комунікацію між бізнесом і наукою в Україні, де в 
процесі розробки та імплементації стратегій може бути вирішено багато організаційних і 
комунікаційних питань.  

При Національній академії наук України, на виконання першого Віце-прем’єр-
міністра економічного розвитку та торгівлі С. Кубіва (№ 18942/2/1-16 від 10 червня 
2016 р.), з метою підготовки пропозицій щодо участі в «розумній спеціалізації» і 
визначення найбільш ефективних механізмів її просування як національної ініціативи 
було створено Міжвідомчу координаційну групу із залученням провідних експертів-
науковців – представників центральних органів виконавчої влади. На базі спільної роботи 
фахівців із спеціалізованих міністерств – економічного розвитку та торгівлі, 
інфраструктури, енергетики та вугільної промисловості, аграрної політики та 
продовольства, охорони здоров’я, освіти та науки, а також науковців шляхом експертного 
опитування визначено перелік секторальних напрямів розумної спеціалізації для України 
[1]. Варто зазначити, що вказаний підхід не відповідає керівним принципам проектування 
дослідницьких та інноваційних стратегій для розумної спеціалізації, він є корисним на 
перших етапах входження України у цей процес. 
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WHAT DO PROFITABILITY RATIOS MEASURE IN THE EVALUATION 
OF A COMPANY? 

 
Vagner I.М., Ph.D., assistant professor of accounting technology and taxation department, 
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Lviv 

 
Today’s business word of the day is «profitable». According to the unabridged Merriam-

Webster English Dictionary, the definition of profitable is, «affording profits: yielding 
advantageous returns or results». Thesaurus.com provides some related words, including 
«beneficial», «cost-effective», and «fruitful». Other relevant words include «gainful» and 
«money-making». Antonyms include «fruitless» and «valueless». 

Most business owners understand profitability from a fundamental standpoint. If the 
revenue from sales covers your expenses, you’re turning a profit. Profits mean positive cash 
flow. Positive cash flow helps keep your business in operation. Profitableness tends to be one of 
the primary goals of business owners. They seek to have a profitable experience and capitalize 
on material gain [1]. 

However, business owners should look beyond a simple profit dollar amount. The basic 
dollar amount doesn’t indicate why the business is profitable. Analyzing key metrics can help 
business owners determine whether their company is healthy, and profitability is sustainable. By 
calculating and comparing metrics, owners can identify the areas of the business that are working 
well — and those that need improvement. 

Profitability ratios compare income statement accounts and categories to show a 
company’s ability to generate profits from its operations and focus on a company’s return on 
investment in inventory and other assets. These ratios basically show how well companies can 
achieve profits from their operations. 

Investors and creditors can use profitability ratios to judge a company’s return on 
investment based on its relative level of resources and assets. 

In other words, profitability ratios can be used to judge whether companies are making 
enough operational profit from their assets. 

In this sense, profitability ratios relate to efficiency ratios because they show how well 
companies are using thier assets to generate profits. Profitability is also important to the concept 
of solvency and going concern. 

Profitability ratios are financial metrics used by businesses to measure and evaluate their 
ability to generate income relative to sales, assets, costs, and equity during a specific period of 
time. They show how well a company utilizes its assets to produce profit and value to 
shareholders [2]. 

A higher ratio or value is sought-after by most companies, as this would mean the 
business is doing well at generating profits, revenues and cash flows.  

The ratios are most useful when they are analyzed in comparison to competitors or 
compared to previous periods. 

There are various profitability ratios that are used by companies to provide useful insights 
into the financial well-being and performance of the business. 

All of these ratios can be generalized into two categories (table 1). 
In our opinion, it is necessary to describe the most usefull profitability ratios. 
Gross Profit Margin – compares gross profit to sales revenue. This shows how much a 

business is earning, taking into account the needed costs to produce its goods and services.  
A high gross profit ratio represents a higher efficiency of core operations, meaning it can 

still cover operating expenses, fixed costs, dividends, and depreciation, while also providing net 
earnings to the business.  
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On the other hand, low profit margin encompasses a high cost of goods sold, which can 
be attributed to adverse purchasing policies, low selling prices, low sales, stiff market 
competition, or wrong sales promotion policies. 

Gross margin tells you about the profitability of your goods and services. It tells you how 
much it costs you to produce the product.  

 
Table 1 – Categories of profitability ratios 

Type of rations Examples 
Margin ratios represent the company’s ability 
to convert sales into profits at various degrees 
of measurement. 
 

gross profit margin, operating profit margin, 
net profit margin, cash flow margin, EBIT, 
EBITDA, EBITDAR, NOPAT, operating 
expense ratio, and overhead ratio 

Return ratios represent the company’s ability to 
measure the overall productivity of the 
business’s ability to generate returns to its 
shareholders 

return on assets, return on equity, cash return 
on assets, return on debt, return on retained 
earnings, return on revenue, risk-adjusted 
return, return on invested capital, and return 
on capital employed 

 
Operating profit margin – looks at earnings as a percentage of sales before income tax is 

taken away.  
Companies with high operating profit margins are generally more equipped to pay for 

fixed costs and interest on obligations, have better chances to survive an economic slowdown, 
and are more capable of offering lower prices than their competitors who have a low profit 
margin. 

Operating margin is the profit a company makes on a dollar of sales after paying for 
variable costs but before paying any interest or taxes. 

Operating margin helps investors understand how a business makes money; if it is 
generating income primarily from core operations, or other means, such as investments [3]. 

An increasing operating margin over a period of time indicates a company whose 
profitability is improving. 

Operating margin takes into account the costs of producing the product or services that 
are unrelated to the direct production of the product or services, such as overhead and 
administrative expenses.  

Cash flow margin – expresses the relationship between cash flows from operating 
activities and sales generated by the business.  

The higher the percentage of cash flow means the more cash available from sales to pay 
for suppliers, dividends, utilities, and debt as well as purchase capital assets.  

A negative cash flow however, connotes that even if the business is generating sales, it is 
still losing money.  

In this case, the company has an option to borrow funds or raise money through investors 
in order to keep the operations going. 

In general, profitability ratios measure the efficiency with which your company turns 
business activity into profits. Profit margins assess your ability to turn revenue into profits. 
Return on assets measures your ability to use assets to produce net income. Return on equity 
compares your net income to shareholder equity. 
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В умовах глобалізаційних та інтеграційних тенденцій сучасного світу важливе 

значення для розвитку держави відіграють соціально-економічні чинники. По-перше, від 
обраної соціально-економічної моделі та механізмів її реалізації залежать внутрішні 
можливості і потенціал країн, їх місце у глобальному розподілі праці. Пандемія COVID-
19, у результаті якої відбулося тимчасове закриття кордонів, руйнація міжнародних 
економічних ланцюгів, проблеми у зовнішній торгівлі країн, активізація політики захисту 
внутрішнього ринку привернула увагу до соціальних та економічних аспектів 
функціонування держав. Зокрема, до ефективності системи охорони здоров’я, 
можливостей інформатизації і цифровізації освіти, дисциплінованості влади, 
згуртованості суспільства реагувати на виклики часу. А також розкрила внутрішні 
можливості економіки вирішувати актуальні завдання глобальної економічної рецесії та 
національних соціально-економічних кризових ситуацій, що виникли на фоні пандемії. 
По-друге, такі соціально-економічні аспекти, як макроекономічна стабільність, 
продовольча безпека, інноваційно-інвестиційний клімат, державно-приватне партнерство, 
людський капітал, проблеми соціального захисту (демографічна ситуація, пенсійна 
система, безробіття), освіта, та її роль у економіці, навколишнє середовище і низка інших 
слугують своєрідним маркером ефективності політики держави, задля досягнення 
пріоритетних цілей суспільного розвитку, фізичного, морального та матеріального 
здоров’я нації і її громадян та реалізації своїх інтересів на міжнародній арені. Тому 
сьогодні тренд на якісну соціально-економічну політику важко переоцінити. 

Пріоритетне значення соціально-економічної сфери для розвитку держави і 
суспільства спостерігаємо на сучасному етапі у Білорусі. Зауважимо, що ці питання 
становлять органічну складову білоруського шляху розвитку. Як зазначають білоруські 
науковці, поступово генеральна ідея перспектив розвитку білоруської державності 
втілилася у поняття білоруської економічної моделі, що отримала назву соціально 
орієнтованої багатоукладної ринкової економіки. При цьому основне завдання білоруської 
соціально-економічної системи – на основі високої ефективності виробництва забезпечити 
гідний матеріальний рівень життя як для всього суспільства, так і для його окремих груп 
[1, с. 236, 238]. 

Із часу формування білоруської економічної моделі, тобто, із середини1990-х рр. і 
до нині, вона зазнала трансформації, корекції, наповнювалася новим змістом відповідно 
до реалій часу. Разом з тим, незмінним є те, що соціально-економічна система спрямована 
на формування соціально орієнтованої ринкової економіки, яка базується на провідній 
ролі держави у господарському житті і забезпеченні високого рівня соціального захисту 
населення [2].  
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Досвід Білорусі у переході до ринкової економіки є відмінним від 
загальноприйнятих моделей перехідного процесу. Країна обрала власний шлях 
економічного і політичного поступу, спираючись на специфічні особливості країни, її 
історії, національний характер, менталітет народу, традиції господарювання, врахувавши 
процеси економічних перетворень у зарубіжних країнах. При цьому стратегія переходу до 
ринку базувалася на поступових, еволюційних змінах, утримуючись від проведення 
швидких ринкових реформ, які б викликали соціальну напругу у суспільстві. Президент 
Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово визначав основи білоруської економіки як 
“ринковий соціалізм”. Інший концепт пропонують білоруські економісти, класифікуючи її 
як “державний капіталізм”, що вказує на відмінності від радянської планової системи, та, 
водночас, декларує ту значну роль, яку держава відіграє в економіці [3; 4, с. 77]. 

Впродовж чверть століття функціонування білоруської економічної моделі її 
розвиток відбувався по-висхідній, долаючи певні труднощі й перепони, все ж доводив 
життєздатність національної економічної системи. Зокрема, стрімко зростали темпи ВВП: 
до 2015 року ВВП на душу населення у Білорусі становив близько 70% від середнього 
рівня ВВП в групі країн Центральної та Східної Європи-11, збільшившись із 48% у 1995 
році [3]. У 2016-2019 рр. також відбувалося помітне зростання ВВП, тоді як у 2020 р. 
прогнозують його зменшення через низку зовнішніх і внутрішніх обставин.  

На переконання білоруських фахівців, економічне зростання Білорусі, і, водночас, 
затягування ринкових реформ пов’язано із рентою, яка експортувалася із Росії в обмін на 
політичні поступки. Білорусь отримала доступ до російського газу і нафти за цінами 
значно нижчими від світових, у результаті чого білоруські підприємства і споживачі 
отримали прямі субсидії, тоді як експорт нафтопродуктів здійснювався за світовими 
цінами. Ще однією особливістю перехідного періоду Білорусі був “суспільний договір” з 
населенням, в рамках якого влада забезпечувала стабільність, порядок і низький рівень 
нерівності доходів в обмін на політичну лояльність [3]. При цьому важливими питаннями 
для білоруського керівництва у рамках “соціального контракту” є зростання заробітної 
плати та забезпечення майже повної зайнятості населення. Крім того, вагомим чинником, 
який впливав на відсутність значних соціальних конфліктів у Білорусі, забезпечуючи 
поступовий перехід до ринкових умов господарювання, було те, що держава зуміла 
зберегти у державній власності, наростити й модернізувати промисловий і науково-
технічний потенціал, підтримати базові стандарти життя. Також позитивним моментом 
для білоруської економіки є зростання приватного сектору. Якщо у 1990 р. недержавних 
підприємств у Білорусі майже не було, то у 2013 р. вони створювали вже близько 
половини ВВП. На приватний сектор нині припадає близько 60% всього експорту країни і 
половина зайнятості [4, с. 77]. 

Разом з тим, у соціально-економічній сфері Білорусі спостерігається низка 
проблем, що вимагають розв’язання. У першу чергу, вони пов’язані із потребою 
зменшення частки і впливу держави у економіці. Зокрема, необхідності реформування 
підприємств держсектору, які отримують значну держпітримку, “цільове кредитування”, 
діють в умовах м’яких бюджетних обмежень. Майже повна відсутність приватизації, 
насамперед, щодо великих держпідприємств, перешкоджає формуванню конкурентного 
ринкового середовища, створенню рівноправних умов для функціонування різноманітних 
форм власності. Реалізовуючи модель соціально орієнтованої ринкової економіки, влада 
Білорусі здійснює активну соціальну політику – зростання зарплат, пенсій, забезпечення 
низького рівня безробіття і суспільної нерівності. Це створює значне навантаження на 
бюджет, породжує інфляцію та макроекономічну нестабільність. 

В умовах нинішньої білоруської кризи, що вразила країну після президентських 
виборів 9 серпня 2020 р., на перший план виходять питання трансформації та 
демократизації політичної системи. Соціально-економічні чинники не є пріоритетними у 
вимогах протестного руху, що свідчить про певні успіхи білоруської економічної моделі. 
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Проте, враховуючи нові виклики та “старі” проблеми у соціально-економічному секторі, а 
також, як прогнозують економісти, можливу соціально-економічну кризу наприкінці 2020 
– початку 2021 рр., зростає гостра необхідність здійснення структурних реформ 
білоруської економіки та соціальної сфери у напрямку зменшення ролі держави у 
економіці, підвищення ринкових механізмів господарювання, відповідності соціальної 
політики економічним ресурсам країни. Їх реалізація дозволить вдосконалити соціально-
економічну систему держави, зробити її стійкішою до мінливих умов сучасності, що 
сприятиме інтеграції економіки Білорусі у світовий простір. 
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Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють вирощуванню 

зернових культур і дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно, в обсягах, 
достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. 
Зернове господарство України є стратегічною і найбільш ефективною галуззю народного 
господарства. Тож дослідження питань розвитку зернового ринку є актуальними. 

Виробництво зерна – провідна галузь сільського господарства країни. Зернові 
культури в Україні займають понад 14 млн. га або 56 % посівних площ. Урожайність 
зернових культур становить біля 30 ц/га, що значно поступається урожайності у 
розвинутих європейських країна, де вона досягла вже 50-70 ц/га [1]. У звязку з цим 
підвищення врожайності всіх зернових культур слід розглядати як ключовий напрям у 
розвитку зернового господарства. Зернова галузь повинна забезпечити зростаючі потреби 
країни в високоякісному продовольчому та фуражному зерні, державні резерви зерна і 
ресурси його для експорту. Стабілізація і нарощування темпів виробництва зерна можливе 
лише на основі застосування конкурентоспроможних технологій, які забезпечують врожай 
зерна на рівні 70 – 90 ц/га. Для досягнення таких результатів необхідна науково 
обгрунтована і зважена державна політика щодо забезпечення сільськогосподарських 
підприємств коштами для матеріального забезпечення технологій та дотримання їх вимог 
в кожному підприємстві [2]. 
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У процесі виробництва зернових культур можна виділити чотири основних 
періоди: 1) основний обробіток грунту і внесення добрив; 2) передпосівний обробіток 
грунту і сівба; 3) догляд за посівами; 4) збирання врожаю. 

 Землі сільськогосподарського призначення включають різні за продуктивністю 
угіддя. Структура сільськогосподарських угідь залежить від зональних особливостей і 
характеризує якість землі як засобу виробництва в сільському господарстві. У складі 
сільськогосподарських угідь найбільшу цінність мають рілля і багаторічні насадження – з 
підвищенням їх частки підвищуються якість і ефективність використання земельних 
ресурсів [3]. У межах даної публікації розглянемо аналіз урожайності 
сільськогосподарських культур на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю 
«Пирятинський комбікормовий завод – Агро» Полтавської області, м. Пирятин (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Аналіз урожайності сільськогосподарських культур ТОВ «ПКЗ – Агро» за 

2017 – 2019 роки, ц/га 

Види продукції 2017 р. 2018 р. 2019 р. +\- 2019 р. 
до 2017 р. 

Озима пшениця 51,7 64,1 63,0 11,3 
Ячмінь ярий 54,1 49,1 47,2 -6,9 
Кукурудза на зерно 66,5 119,7 80,7 14,2 
Горох 29,2 50,0 28,7 -0,5 
Соняшник  28,4 27,1 32,7 4,3 

 
Аналізуючи урожайність сільськогосподарських культур за останні три роки можна 

сказати, що урожайність озимої пшениці за останні три роки збільшилась на 11,3 ц/га, а 
кукурудзи на зерно на 14,2 ц/га, соняшника на 4,3 ц/га. А ось урожайність ячменю ярого 
знизилась на 6,9 ц/га, а гороху на 0,5 ц/га. Окрім того, на думку автора, підприємство 
повинне працювати над підвищенням урожайності культур враховуючи вплив природно – 
кліматичних факторів, дотримуватись агротехнічних вимог вирощування 
сільськогосподарських культур, дотримуватись строків сівби і строків збирання, постійно 
проводити сортооновлення культур. 

Враховуючи зарубіжний та вітчизняний досвід, можна виділити декілька основних 
пріоритетних напрямів інноваційного розвитку зернового господарства: 

− реструктуризація й оновлення матеріально-технічної бази зернопродуктового 
підкомплексу; 

− використання нових сортів, які забезпечать підвищення продуктивності та якості 
зерна. 

− впровадження інноваційних (енергозберігаючих та інтенсивних) технологій 
виробництва зерна; 

− удосконалення структури посівних площ в господарствах. 
Користуючись даними порадами, підприємство зможе збільшити прибуток та 

покращити урожайність зерна. Важливою складовою інноваційного процесу в аграрному 
секторі є виведення та впровадження у виробництво нових сортів зернових культур, які 
були б високоврожайними, адаптованими до вирощування в окремих кліматичних зонах 
та стійкими до шкідників і хвороб. Доведено, що в разі використання високоякісного 
насіння кращого нового сорту – це додатково 8–10 ц зерна з одного гектара за однакових 
технологічних витрат [4]. У подальшій інтенсифікації рослинництва роль нових сортів та 
гібридів, дедалі зростатиме, бо селекційна новинка – це найефективніший та економічно 
найвигідніший шлях. 

Отже, в нинішній ситуації активізації інноваційної діяльності у 
сільськогосподарських підприємствах немає альтернативи. Головне при цьому – широке 
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використання сучасних технологій, які безпосередньо впливають на підвищення 
урожайності зернових культур і зменшення затрат на їх вирощування. 
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ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ БАНКУ 

 
К.О. Гончар, аспірантка  

Одеський національний економічний університет, 
м. Одеса 

 
Для вибору необхідного інструменту або комплексу інструментів управління 

операційним ризиком (ОР) банкам необхідно спочатку здійснити оцінку ОР. Для цього 
можуть бути застосовані ряд методів оцінки ОР. Від вибору найбільш точного методу 
оцінки операційного ризику залежить, чи буде ефективним процес управління і 
фінансового контролінгу даного ризику. 

Так як функції оцінки, управління і контролю за операційним ризиком повинні 
покладатися на спеціальний орган – контролінгову службу, то наведемо послідовність дій 
контролінгової служби під час здійснення оцінки операційного ризику (рис.1). 

З рис. 1 бачимо, що першим етапом в процесі оцінки операційного ризику банку є 
ідентифікація ОР. Тобто контролінгова служба із заздалегідь визначеною періодичністю 
проводить аналіз звітності щодо фактів реалізації ОР. Для цього по кожному бізнес-
підрозділу і по всій банківській установі загалом повинна бути передбачена розробка та 
впровадження спеціальної бази подій операційного ризику, до якої кожен уповноважений 
по своєму підрозділу чи бізнес-процесу співробітник заноситиме інформацію про факти 
реалізації операційного ризику. Слід відмітити, що першочерговим суб’єктом 
ідентифікації операційного ризику повинні бути саме співробітники банку, які повинні 
якомога швидше помітити ознаки ОР та вчасно на нього зреагувати, якщо про факт 
реалізації ОР стає відомо контролінговій службі на етапі планового моніторингу звітності, 
то ймовірність більших збитків від реалізації ОР значно зростає, аніж при вчасному 
виявленні ризику співробітником конкретного підрозділу. 

Наступним кроком є характеристика операційного ризику – визначення джерела 
виникнення ризику, причетних осіб, часовий проміжок реалізації ризику, частоту 
виникнення тощо. Після цього необхідно здійснити оцінку операційного ризику – якісну і 
кількісну. Кількісні методи оцінки ОР полягають в приведенні ризику до певних числових 
значень, визначенні його величини за допомогою економічних і статистичних показників 
з метою їх аналізу та порівняння. Якісні методи оцінки операційного ризику полягають у 
встановленні причин виникнення ризику, виявленні ступеня їх небезпечності, впливу на 
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інші бізнес-процеси банку та визначенні факторів, які впливають на реалізацію даного 
ризику. [1, с.58]  

 

 
Рисунок 1. Послідовність етапів здійснення оцінки операційного ризику  

(розроблено автором) 
 
До універсальних кількісних методів оцінки операційного ризику, як виду 

економічного ризику, слід віднести наступні: економіко-статистичні, математичні, 
розрахунково-аналітичні, експертних оцінок, порівняльні, ймовірнісні, тощо. Найбільш 
суб’єктивним методом оцінки вважаємо метод експертних оцінок, в якому спеціальна 
група фахівців самостійно визначає ступінь впливу операційного ризику на фінансові 
показники банківської діяльності і можливі понесені збитки в результаті реалізації даного 
ризику. Однак, в силу специфічності операційного ризику, даний метод дозволяє оцінити 
такі види операційного ризику, які не мають аналогів або не піддаються чіткому 
числовому виміру. Найбільш точними і неупередженими є економіко-статистичні, 
математичні та розрахунково-аналітичні методи, які потребують великої і розгорнутої 
інформаційної бази про події операційного ризику. [2, с.137] 

Під час процесу оцінки операційного ризику фахівцям служби фінансового 
контролінгу з ОР необхідно дотримуватися правил, які забезпечуватимуть 
найефективніший і найточніший процес оцінки та управління ОР: надійність вихідних 
даних про події операційного ризику; швидке реагування на індикатори операційного 
ризику; економічна доцільність, обґрунтованість та об’єктивність при виборі методу 
оцінки операційного ризику; відкритість інформації щодо застосованих методів оцінки 
операційного ризику; застосування системного підходу при оцінці ОР. 
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Після проведеної оцінки операційного ризику та аналізу її результатів фахівці 
служби з фінансового контролінгу ОР переходять до вибору та застосування 
інструментарію для здійснення управління операційним ризиком. Останнім етапом є 
перевірка ефективності застосованих методів оцінки та інструментів управління 
операційним ризиком, проведення роботи з відповідальними співробітниками кожного 
бізнес-підрозділу банку щодо недопущення випадків повторної реалізації даного виду 
операційного ризику. 

Таким чином, оцінка операційного ризику в системі фінансового контролінгу 
операційного ризику банку є одним з найважливіших етапів, що дозволяє оцінити 
кількісний вимір ризику, визначити джерело ризику, надати йому якісні характеристики 
та спрогнозувати рівень витрат, що будуть понесені банком при реалізації даного ризику. 
При комплексному підході і своєчасно прийнятих заходах ефективний процес оцінки 
операційного ризику дасть змогу прийняти раціональні управлінські рішення, попередити 
в майбутньому зовнішні та внутрішні дестабілізуючі фактори ризику, а також підвищити 
прибутковість банківської діяльності. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ 
ЗАЙНЯТОСТІ НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ЯК 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 

 
А.В. Гора, к.е.н., старший викладач  

Економіко-технологічного інституту ім. Р.Ельворті 
 
Сучасний стан соціально–економічного розвитку України в умовах фінансово–

економічної кризи характеризується погіршенням усіх макроекономічних показників, що 
супроводжується масовим зростанням безробіття, зниженням реального доходу та рівня 
життя населення, зокрема, й молоді. Дана ситуація ускладнюється ще й тим, що діючий в 
Україні організаційно–економічний механізм забезпечення зайнятості молоді є 
малоефективним унаслідок недосконалості та повільного оновлення нормативно–правової 
бази, відсутності реальних програм з працевлаштування молоді, створення для неї нових 
робочих місць та соціальної інфраструктури, обмеженого фінансового забезпечення 
заходів сприяння зайнятості молоді на всіх рівнях. 

Теоретичні, методичні й прикладні аспекти забезпечення молодіжної зайнятості 
розглянуті у працях провідних вітчизняних учених, серед яких: О.В. Абашина, 
Н.В. Анішина, Л.Г. Борисова, Д.В. Верба, Т.А. Заяць, І.В. Заюков, Ю.А. Зубок, В.Л. 
Кравченко, А.О. Левченко, Л.С. Лісогор, М.С. Мутяк, Н.А. Свиридов, Л.В. Шаульська, 
І.М. Чистяков, А.В. Янішевська та ін. 

Тому, важливим напрямком підвищення ефективності молодіжної зайнятості, 
поліпшення молодіжної політики на основі соціального діалогу є розробка методичних 
рекомендацій по організації роботи, що направлена на залучення молодих фахівців і 
закріплення працюючої молоді на підприємствах у регіонах, так і в країні загалом, 
основними завданнями яких є:  
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− залучення молодих кадрів і закріплення працюючої молоді на підприємствах 
регіону, створення дієвого механізму підготовки кадрового резерву для підприємств 
(установ, організацій);  

− підвищення престижу роботи на підприємствах, сприяння в адаптації працюючої 
молоді в трудовому колективі та надання допомоги у вирішенні соціальних проблем; 

− розвиток ефективних моделей і форм залучення молодих кадрів в трудову та 
економічну діяльність організацій, розвиток молодіжних бірж праці та інших форм 
зайнятості молоді, удосконалення нормативно–правової бази для максимально гнучкого 
залучення молодих кадрів до трудової діяльності і забезпечення її законних прав і 
інтересів;  

− сприяння профорієнтації молодих громадян, що проживають на території 
регіону та правова і соціально–економічна підтримка працюючої молоді та створення 
умов для підвищення соціальної активності працюючої молоді в реалізації державної 
молодіжної політики;  

− популяризація громадських цінностей, таких як здоров'я, праця, сім'я, 
толерантність, права людини і працівника, патріотизм, відповідальність, активна життєва і 
громадянська позиції. 

Запропоновані нами методичні рекомендації по організації роботи, що направлена 
на залучення молодих фахівців і закріплення працюючої молоді на підприємствах мають 
наступні напрями: 

1. Розробка програм, планів, концепцій на підприємствах, в органах місцевого 
самоврядування, органах, що реалізують повноваження по проведенню заходів з дітьми та 
молоддю у районах Кіровоградської області по залученню молодих кадрів і закріпленню 
працюючої молоді на підприємствах.  

2. Діяльність по залученню молодих спеціалістів.  
2.1. Організація взаємодії навчальних закладів з підприємствами. 
Спільна робота організацій і навчальних закладів (установ базової та повної 

загальної середньої освіти, установ початкової, середньої і вищої професійної освіти) по 
професійній орієнтації молоді повинна носити планомірний, комплексний і 
цілеспрямований характер, здійснюватися диференційовано по відношенню до різних 
вікових груп.  

2.2. Укладення договорів (угод) про співпрацю організацій та навчальних закладів, 
складання і затвердження спільних планів робіт, інших форм договірних стосунків. На 
підставі укладених договорів: 

2.2.1. Проведення навчальними закладами заходів, спрямованих на інформування 
підприємств про чисельність тих, хто навчається в навчальних закладах, якість і рівні 
освіти, узгоджуючи з регіональними органами виконавчої влади у сфері освіти. 

2.3. Проведення заходів з професійної орієнтації молоді: проведення Днів 
відкритих дверей на підприємствах; проведення екскурсій для учнів на підприємствах; 
проведення в навчальних закладах лекцій, "круглих столів" із запрошенням керівників, 
фахівців, робітників (у тому числі молодих) підприємств; організація проходження 
учнями і студентами виробничої практики на робочих місцях підприємств; устаткування 
тематичних стендів у навчальних закладах; створення і поширення у навчальних закладах 
інформаційних матеріалів (листівки, буклети, відеофільми) про підприємства. 

3. Діяльність по закріпленню працюючої молоді на підприємствах.  
3.1. Введення в структури підприємств по управлінню персоналом посади фахівця, 

або формування самостійного підрозділу по залученню і управлінню адаптацією молодих 
фахівців на підприємства. 

3.2. Створення колегіального органу взаємодії з працюючою молоддю в 
організаціях – Спілки молоді, Ради молодих фахівців та інших аналогічних показних 
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органів за участю молоді.  
Для розвитку в районах областей системи роботи з молоддю рекомендується 

створення районних Молодіжних рад за участю керівників і представників відповідних 
органів організацій, розташованих на їх території.  

3.3. Ініціювання запровадження для молоді різних послуг по пільгових цінах, що 
надаються установами культури і дозвілля, спорту, установами по роботі з молоддю та 
іншими організаціями, обов’язково за згодою та затвердженням рішення керівництва 
підприємств Кіровоградської області, керівництва району чи обласного керівництва. 

3.4. Закріплення в колективному договорі на підприємствах соціального пакету для 
працюючої молоді.  

3.5. Надання молоді пільгових кредитів на житло та будівництво. 
4. Розвиток системи менторства або наставництва. 
Рекомендації можуть бути використані кадровими службами підприємств, 

профспілковими і іншими громадськими організаціями як основні напрями діяльності по 
залученню і подальшому закріпленню працюючої молоді на підприємствах інших 
регіонів, створенню наступності поколінь інженерно–технічних кадрів і фахівців 
основних професій, формуванню престижності роботи в організаціях різних форм 
власності. 
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Одним з надважливих викликів для України сьогодні є створення широкого пласту 

середнього класу – за зразком європейських країн, в яких цього досягли через 
стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу. Адже від оптимального розвитку 
малого, середнього та великого бізнесу залежить ефективність функціонування економіки 
вцілому. За даними ООН, на малих та середніх підприємствах задіяно 50% працездатного 
населення і виробляється від 30% до 60% національного продукту [2]. 

У країнах ЄС малий та середній бізнес складає близько 90% від загального числа 
підприємств. Приблизна кількість їх підприємств – біля 20 млн. Число зайнятого 
населення там становить близько 70%. Політика підтримки малого бізнесу здійснюється 
через діяльність держав і спеціальні програми під егідою ЄС [1].  
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В Україні менше 10% підприємств використовують кредитні ресурси загалом. Ті 
що використовують – доволі часто за рахунок кредиту підсилюють обіговий капітал, а не 
інвестують у подальший розвиток. Європейські підприємці, навпаки, майже не уявляють 
своєї діяльності без залучення кредитних ресурсів і використовують ці кошти з 
урахуванням перспектив. У нашій країні частка малих підприємств у забезпеченні 
населення робочими місцями становить, за офіційними даними, до 10%. Насправді цифра 
буде дещо більшою через високий рівень тіньової економіки. Проте до європейських 
показників Україна «не дотягує». В Україні налічується понад півтора мільйона фізичних 
осіб-підприємців, з яких справжню операційну діяльність веде лише третина [2]. За 
даними Мінекономрозвитку, серед усіх підприємств України малий та середній бізнес 
складає 99,8%, там працює 79% населення. На початку 2018 року кількість ФОПів 
складала 1,77 млн, а під кінець року їх було вже 1,84 млн [3]. 

Ще однією якісною характеристикою, яка демонструє відмінності від європейських 
економік, є структура зайнятості підприємців по галузям. В Україні малий бізнес 
переважно асоціюється з роздрібною торгівлею або зі сферою обслуговування. Водночас у 
країнах Європи малий та середній бізнес є надійним партнером великих корпорацій. 
Наприклад, у Німеччині серед підприємств переробної промисловості підприємства 
малого і середнього бізнесу складають 98,5%, у галузі енерго- і водопостачання – 98,4%, в 
будівництві – 99,5%. 

У таких розбіжностей є цілий ряд важливих причин. Європейській малий та 
середній бізнес активно розвивається століттями, тоді як жодному українському малому 
або середньому підприємству немає й 30 років. Більш того, європейські підприємці вже 
декілька десятиліть мають широкий доступ до фінансових ресурсів. Окрім розгалуженої 
банківської мережі європейським МСП доступна і державна підтримка. Так, у Німеччині 
будь-який корінний житель, що вирішив зайнятися підприємництвом, може отримати 
пільговий державний кредит до 50 тис. євро на 20 років. Протягом перших 2 років 
підприємець може користуватися грошовими коштами безоплатно – не потрібно 
оплачувати ні заборгованість, ні відсотки по кредиту. Наступні 8 років необхідно вносити 
в банк тільки пільгові відсотки за користування кредитом – близько 4-5% річних, а суму 
заборгованості треба погашати тільки з одинадцятого року видачі кредиту [2]. 

В Україні менше 10% підприємств використовують кредитні ресурси загалом. Ті 
що використовують – доволі часто за рахунок кредиту підсилюють обіговий капітал, а не 
інвестують у подальший розвиток. Європейські підприємці, навпаки, майже не уявляють 
своєї діяльності без залучення кредитних ресурсів і використовують ці кошти з 
урахуванням перспектив. Український банківський сектор завжди був тісно пов'язаний з 
великими підприємствами, фокусуючись переважно на їх обслуговуванні. Проте після 
декількох криз ситуація починає змінюватись: великі підприємства не витримали напруги, 
в той час як МСП довели свою стійкість та витривалість. Нині багато важливих гравців 
фінансового ринку звертають увагу на малі та середні підприємства, збільшуючи їхню 
долю в своїх кредитних портфелях. Однак не можуть не стримувати розвиток 
кредитування МСБ високі процентні ставки, які були введені Національним банком для 
боротьби з інфляцією. Часто саме вони нівелюють конкурентні переваги вітчизняних 
підприємців та унеможливлюють розвиток підприємств із залученням інвестиційного 
ресурсу. 

Подолання саме цієї проблеми є одним з найголовніших пріоритетів Німецько-
Українського фонду (НУФ). Спецпроект про інвестиційні можливості для українського 
малого та середнього бізнесу функціонує за програмами НУФ. НУФ був заснований на 
паритетних засадах у 1999 році НБУ, КМУ в особі МінфінУ та Німецькою Кредитною 
установою для відбудови (KfW). НУФ – це неприбуткова установа, в якій будь-який 
можливий прибуток не розподіляється між засновниками, а спрямовується на подальше 
кредитування ММСП. Такий статус НУФ визначений намірами урядових організацій 
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Німеччини та України забезпечити відновлюваність коштів НУФ. Головна мета діяльності 
НУФ – посилення конкурентоспроможності українських мікро-, малих та середніх 
підприємств (ММСП) шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та 
обігових коштів через обрані банки-партнери. Основним інструментом діяльності НУФ є 
кредитні програми. НУФ впроваджує свої програми за принципом фінансової установи 
“другого рівня”, надаючи фінансові ресурси ММСП через відібрані банки-партнери, які 
відповідають певним вимогам. Банки-партнери надають кредити цільовим групам ММСП, 
які описані у програмах НУФ. Такий принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між 
банками-партнерами та НУФ і охопити Програмами НУФ всі регіони країни за рахунок 
розвиненої філіальної мережі банків-партнерів НУФ. Завдяки програмам НУФ, а також 
спільним проектам з місцевими органами влади, українські підприємці можуть залучати 
ресурс зі ставками, значно нижчими за середньо ринковий рівень. Умови кредитування в 
Україні наближаються до тих, що існують за кордоном [3]. 

Так, підприємці м. Києва вже сьогодні можуть отримати кредит на інвестиційні цілі 
під процентну ставку 7,5%. Це стало можливим завдяки співпраці НУФ з Київською 
міською владою – саме за рахунок КМДА, з коштів місцевого бюджету, компенсується 
50% від вартості кредиту. Наразі у Харківській та Тернопільській областях підписані 
угоди про співробітництво між НУФ і місцевими держадміністраціями, які дозволять 
найближчим часом запровадити аналогічні умови кредитування. Ще в 7 областях – 
Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та 
Запорізькій – ведеться підготовка до підписання угоди про співробітництво.  

Отже, малий та середній бізнес у розвинених країнах відіграє важливу роль в 
економіці, при цьому підприємці можуть отримати значні преференції від держави. 
Німецько-Український Фонд сьогодні є однією з найбільш ефективних установ у справі 
розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, адже знає: лише якісна і 
ґрунтовна підтримка малих та середніх підприємств може забезпечити економічне 
зростання і стабільність Україні.  
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Процес становлення сучасної цифрової економіки у світі пройшов довгий шлях 

розвитку через промислові революції, наукові відкриття та створення технологічної 
інфраструктури. Перше поняття використання технологій в економічній діяльності має 
назву електронної економіки, яка з розвитком цифрових технологій стала цифровою. 
Формування глобального цифрового ринку надає широкі можливості для ведення бізнесу 
та створює нові умови міжнародної взаємодії. Незважаючи на те, що перші риси та ознаки 
цифрової економіки впроваджували широко в усьому світі, процес її розвитку в Україні 
відбувався досить повільно та мав свої відповідні розвитку. За таких умов виникає 
необхідність у дослідженні особливостей становлення цифрової економіки в Україні. 

Метою цієї публікації є уточнення складових цифрової економіки, значення її 
становлення в Україні, окреслення розвитку електронної комерції та електронного 
бізнесу, формування інформаційного суспільства, перспектив та пріоритетів розвитку 
цифрового ринку в умовах курсу на євроінтеграцію. 

Розвиток цифрової економіки тісно пов’язаний з використанням сучасних 
комп’ютерних, електронних та інформаційних технологій. Ступені ефективності та 
показники розвиненості економіки країни сягатимуть більшого значення залежно від 
впровадження інструментів та складових цифрової економіки. Значення розвитку 
цифрової економіки важливе й для подальшого економічного життя України в умовах 
інтеграції до цифрового ринку Європейського Союзу. Становлення цифрової економіки в 
Україні є довготривалим процесом, що стимулює дослідження появи ознак цифрової 
економіки та перспектив їх розвитку за відповідними складовими [1]. Структурними 
компонентами цифрової економіки, за думкою Т. Мезенбурга, є наступні: 

1) підтримуюча інфраструктура (апаратне та програмне забезпечення, системи 
автоматизації, комп’ютерні технології, телекомунікаційне забезпечення, мережі та ін.); 

2) електронний бізнес (проведення економічної діяльності чи будь-яких бізнес-
процесів, дій, систем на основі використання інформаційних технологій та комп’ютерних 
мереж); 

3) електронна комерція (розподіл та продаж товарів через мережу Інтернет). 
Наведені компоненти характеризують цифрову економіку як окрему систему 

ведення економічної діяльності. Сутність цифрової економіки полягає в управлінні 
економічними системами шляхом застосування сучасних цифрових технологій та 
формування економічно активного інформаційного суспільства. Широке розповсюдження 
процесів цифровізації та їх впровадження в економічні системи створюють ознаки 
чергової промислової революції. Трактування цифрової економіки як терміну серед 
наукових дослідників мають розбіжності, проте містять більше спільного ніж відмінного. 

Спільним серед визначень цифрової економіки є використання спеціалізованої 
апаратури та програмного забезпечення у підтримці функціонування цифрових 
технологій. Головною відмінністю у визначеннях є направленість використання цифрових 
технологій за ступенем охоплення економічних секторів [2]. На думку Тапскотта 
Дональда [1], чим більша частка економічних процесів, заснованих на використанні 
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цифрових технологій, тим більше економіка набуває ознак цифрової. Яскравим 
відображенням бізнес-процесів та господарської діяльності в межах цифрової економіки є 
трактування Коляденка С.В., поєднуючи її структурні компоненти у взаємодії між собою 
за Т. Мезенбургом [3].  

Також науковці розглядають цифрову економіку як двигун інновацій та незалежну 
від реального світу, адже вона ґрунтується на застосуванні цифрових інформаційних 
технологій. Цифрова економіка має широкі сектори впливу та напрями застосування, яким 
можна надати узагальнюючу назву економічна система. На основі даного твердження, 
пропонується трактування цифрової економіки як комплексу економічних систем, що 
функціонують на засадах використання цифрових технологій. 

Становлення цифрової економіки в Україні почалося з моменту здобуття 
незалежності та триває й по сьогодні. Цифровізація економіки країни набуває 
масштабного характеру. Відбувається популяризація досліджень комп’ютерних, 
інформаційних та цифрових технологій, що стимулює посилення позицій цифрової 
економіки.  

Процес становлення цифрової економіки в Україні проходить швидкими темпами, 
що надає змогу конкурувати на глобальному ринку цифрових технологій. Популярність 
інформаційних технологій та актуальність їх використання створює якісні умови для 
модернізації традиційної економіки. Перспективним напрямом та шляхом розвитку 
цифрового ринку в Україні є його інтеграція до європейського, що надасть можливість 
стимулювати темпи економічного розвитку та створить нові можливості економічного 
росту. На даному етапі для України важливо сформувати якісну технологічну 
інфраструктуру, сприяти розвитку цифрових технологій та вдосконалювати наявне 
програмне забезпечення. Важливим питанням є створення прозорої нормативно-правової 
бази регулювання діяльності компаній та підприємств інформаційного ринку, зокрема 
системи оподаткування. Таким чином, Україна матиме всі необхідні інструменти для 
створення потужної цифрової економіки та реальні перспективи інтеграції до цифрового 
європейського ринку.  

На сьогоднішній день цифрова економіка є прямим інструментом економічного 
зростання та зміцнення позицій країни на міжнародній арені. Для створення ефективної 
моделі цифровізації економіки потрібно враховувати досвід її становлення в Україні та 
вирішити проблеми забезпечувального характеру. Протягом усіх етапів впровадження 
цифрової економіки спостерігається швидкий темп приросту Інтернет-користувачів, проте 
навіть станом на середину 2020 року ця кількість є недостатньою для формування 
повноцінного інформаційного суспільства та застосування цифрових технологій. З боку 
держави потрібні ефективні заходи налагодження діяльності інформаційного ринку, 
пророблена регулююча нормативно-правова база та підтримка цифрових проєктів. З боку 
корпоративного сектору необхідна побудова ефективних сучасних цифрових бізнес-
моделей, модернізація бізнес-процесів та широке застосування електронної комерції. 
Досвід формування цифрової економіки в Україні надає змогу здійснювати якісну 
аналітичну оцінку її поширення, відслідковувати основні тренди на ринку та приймати 
ефективні управлінські рішення. Перспективи подальших досліджень становлення 
цифрової економіки в Україні є актуальними з технологічної точки зору оцінки продуктів 
та проєктів, а також з економічної – шляхом вдосконалення існуючих проєктів та заходів 
електронної комерції через використання сучасного програмного забезпечення.  
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Серед широкого кола взаємопов'язаних питань розвитку і розміщення 

продуктивних сил важливе місце посідає розробка проблем територіальної організації 
виробництва, зокрема, обґрунтування формування і функціонування територіально-
господарських утворень. Розробка обґрунтованих напрямів розвитку територіально-
господарських утворень й ефективне управління ними вимагає визначення самого поняття 
“територіально-господарське утворення”. 

У зв'язку з цим слід розглянути питання вивчення формування і розміщення 
територіально-виробничих комплексів. 

Класичне визначення “територіально-виробничий комплекс” вперше було дано 
Н.Н. Колосовським у 1941 році: «Виробничим комплексом називається таке економічне 
сполучення підприємств в одній промисловій точці або цілому районі, при якому 
досягається певний економічний ефект за рахунок вдалого добору підприємств згідно з 
природними та економічними умовами району, з його транспортним та економіко-
географічним положенням» [1]. Їм були розроблені нові наукові напрямки в дослідженнях 
територіальної організації продуктивних сил – економічне районування, енерговиробничі 
цикли, комплексний розвиток виробництва і транспорту, які отримали визнання і 
поширення в світовій науці. 

Сучасні умови господарювання потребують введення універсальної, більш 
узагальненої категорії – територіально-господарське утворення, що включатиме і 
народногосподарську систему, і територіально-виробничий комплекс. 

Чинники, що визначають необхідність застосування найбільш загальної 
універсальної категорії “територіально-господарське утворення”: 

− розпорошеність та нестабільність структури економічних територіальних 
систем; 

− необхідність виявлення і врахування універсальних рушіїв економічного 
зростання. 

Всі елементи системи знаходяться в різноманітних відносинах. Ці ознаки дозволяє 
розглядати регіон як суспільно-економічну систему. 

Загальні закономірності територіального розміщення та розвитку господарської 
діяльності: 

1) раціональне, найбільш ефективне розміщення виробництва; 
2) комплексний розвиток господарства; 
3) раціональний територіальний поділ праці всередині і між регіонами; 
4) вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів. 
Отже, економічна єдність територіально-господарського утворення створюється 

виробничими зв'язками підприємств, використанням загальнорайонних природних і 
економічних ресурсів, а також загальною системою розселення. Планомірне формування 
територіально-господарського утворення дає можливість отримувати синергетичний 
ефект за рахунок комбінування і кооперування підприємств, раціонального використання 
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природних і трудових ресурсів, вторинної сировини, транспортних мереж, зниження 
вартості будівництва допоміжних і обслуговуючих підприємств, інженерних комунікацій і 
соціально-культурних об'єктів тощо.  

Територіально-господарські утворення є результатом складної взаємодії 
внутрішніх (по відношенню до кордонів даного виробництва комплексу) джерел розвитку 
місцевих природних і трудових ресурсів, накопичених фондів промисловості, сільського 
господарства і транспорту, так і зовнішніх територіальних відносин (міжрайонні зв'язки) 
за мобільним елементам виробництва. Територіально-господарські утворення не тотожні 
економічним районам, але служать матеріально-технічною основою їх формування.  

 Територіально-господарське утворення – це нова прогресивна форма 
територіальної організації господарства, що забезпечує найбільш раціональне розміщення 
продуктивних сил.  

Передумови створення територіально-господарського утворення:  
− наявність на виділеній території ресурсів, гостро необхідних народному 

господарству і з гарантованим попитом на внутрішньому ринку;  
− присутність інших видів ресурсів, що представляють інтерес для народного 

господарства в даний час або в найближчій перспективі;  
− розуміння доцільності зниження питомих витрат у виробничу і соціальну 

інфраструктуру за рахунок їх пропорційного розподілу за основним і ряду побічних 
продуктів;  

− розроблений за державним замовленням проєкт технічно можливого та 
економічно доцільного освоєння даної території і її конкретних ресурсів з вибором центру 
переробки та технологій районного (групового), експедиційного і вахтового методів 
освоєння ресурсів;  

− наявність розпорядчого центру, здатного інтегрувати матеріальні, фінансові 
та інтелектуальні ресурси окремих виконавців проєкту [2].  

Формування і функціонування територіально-господарського утворення має велике 
значення для розвитку регіону. Воно проявляється в збільшенні кількості робочих місць; 
поліпшенні соціально-економічного розвитку регіону; поліпшенні інвестиційного клімату 
та привабливості регіону; розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; підвищенні 
соціальної захищеності, добробуту населення регіону тощо.  

На місцевому рівні це дозволяє комплексно, системно розглядати ситуацію в групі 
взаємозалежних підприємств, що відносяться до різних галузей. Цей підхід надає більші 
можливості для підвищення як конкурентоспроможності місцевого бізнесу, так і 
ефективності соціально-економічної політики влади.  

Управління економікою на основі територіально-господарського співробітництва 
має ряд беззаперечних переваг, до основних з яких варто віднести можливість 
формування промислових об'єднань, що забезпечують зайнятість населення регіону, 
розвиток інфраструктури, збільшення податкового потенціалу і т.д.; можливість 
цілеспрямованої переорієнтації збиткових підприємств регіону; можливість регулювання 
інвестиційних потоків та оцінки ефективності їхніх вкладень на основі пріоритетності 
розвитку регіональних об’єднань; можливість надання адресних пільг певним групам 
підприємств, що мають важливе значення для регіональної економіки; підвищення в 
регіоні підприємницької активності; розвиток інноваційного потенціалу за допомогою 
швидкого поширення інновацій на всі підприємства такого об’єднання [3].  

Українська економіка, що володіє виробничими потужностями, трудовими 
ресурсами, може створювати великі територіально-господарські утворення і тим самим 
змінювати вигляд району, змінювати економічну і соціальну структуру і спеціалізацію 
району, в якому формується таке територіально-господарське утворення. 
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Регуляторна політика – це напрям державної політики, спрямований на 
вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних 
відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та 
суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та 
неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів 
господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що 
здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами 
країни. 

Регуляторний орган – Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 
Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої 
влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а 
також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства 
ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти. До регуляторних 
органів також належать територіальні органи центральних органів виконавчої влади, 
державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які 
здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, якщо ці органи, установи та організації відповідно 
до своїх повноважень приймають регуляторні акти; [1] 

Метою державної регуляторної служби (ДРС) є недопущення ухвалення 
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання 
державних органів у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних 
економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва. 

Основні завдання ДРС: 
– реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності; 

– координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського 
суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності. 

Стратегічні цілі діяльності ДРС: 
− доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання 

господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми; 
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− адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання 
господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з 
урахуванням усіх прийнятних альтернатив; 

− ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта 
максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат 
ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави; 

− збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів 
суб’єктів господарювання, громадян та держави; 

− передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її 
цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що 
дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності; 

− прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної 
діяльності. [2] 

Обов’язкові для виконання у передбачених законом випадках положення 
стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов, прийнятих органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, санітарних норм, державних норм і правил 
у сфері містобудування, у тому числі державних будівельних норм, державних норм і 
правил пожежної безпеки, у тому числі загальнодержавних, міжгалузевих, галузевих 
нормативних актів з питань пожежної безпеки, державних міжгалузевих та галузевих 
нормативних актів про охорону праці, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної 
безпеки, нормативних документів з метрології, затверджених центральними органами 
виконавчої влади, фармакопейних статей, Державної Фармакопеї України, технологічних 
регламентів виготовлення лікарського засобу, які встановлюють вимоги до суб’єктів 
господарювання щодо проведення обов’язкових погоджень, аналізів, експертиз, 
обстежень, випробувань тощо за допомогою третіх осіб, розробляються, приймаються та 
переглядаються у порядку, встановленому цим Законом, за винятком вимог статті 12 
цього Закону. [3] 

Активна економічна роль держави має свої межі, породжує проблеми: 
Невірні державні рішення. Причина прийняття програм і планів дій, що не 

приносять значного ефекту і навіть помилкових, криється в тому, що уряд не володіє 
достатньою інформацією про справжній стан справ. 

Низька ефективність державного втручання в економіку. Причин недостатньої 
ефективності державного втручання в економіку декілька. В умовах ринкової свободи 
неможливо застосовувати наказові методи, змусити економічних суб'єктів беззаперечно 
виконувати прийняті владою рішення. Внаслідок цього багато урядових заходів носять 
непрямий характер. Вони спрямовані на створення умов, при яких фізичні і юридичні 
особи здійснюватимуть бажані дії. Але непрямий вплив вимагає особливої ретельності 
при розробці державних програм. 

Високі податки. При виконанні економічних, політичних, соціальних функцій 
держава здійснює перерозподіл суспільних ресурсів.  

Значні витрати на державний апарат. Суспільство змушене нести певні витрати не 
тільки на фінансування визначених напрямків діяльності держави, а й на оплату витрат на 
утримання адміністративних структур. 

Бюрократія. Особлива посередницька роль органів влади, ієрархічна система руху 
матеріальних цінностей і фінансових коштів сприяють бюрократії. Для того щоб отримати 
необхідну допомогу від органів влади, фізичним і юридичним особам доводиться збирати 
незліченні документи і довідки, довго чекати результату. 

Отже, виходячи з усього що було сказано вище, ми дійшли до висновку, що 
державна регуляторна політика має ще дуже багато проблем, як в реалізації, так і в 



 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

132 
 

організації всього процесу. Є ще те, що потрібно і важливо змінювати та покращувати в 
роботі цієї служби. Плекаємо надію, що все зміниться на краще в найкоротший термін! 
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Процес управління підприємством є досить розгалуженим і складається з чималої 
кількості взаємопов`язаних компонентів. Усі ланки, що беруть участь у даному процесі, 
об`єднані між собою і спрямовані на досягнення єдиної мети, що їх пов`язує. Іншими 
словами, це цілеспрямована діяльність, яка складається із засобів найефективнішої 
координації колективів з метою досягнення поставлених цілей. Для гармонійної роботи 
кожної складової такого розгалуженого процесу необхідна постійна підпитка актуальною 
інформацією. 

У вузькому розумінні управління – це перетворення інформації про стан об’єкта в 
командну інформацію від суб’єкта. У широкому розумінні – цілеспрямований 
програмований чи довільний вплив на об’єкти задля досягнення кінцевої мети за 
допомогою процесорів, явищ, процесів, коли є з ними взаємодія в режимі детермінованої 
чи довільної програми (регламенту). В будь-якому випадку в процесі управління 
(прийняття управлінських рішень) взаємодіють об’єкти та суб’єкти, що дає можливість 
розглядати процес управління підприємством як систему управління, доповнену 
інструментами регулювання, інформаційною та результативною складовими тощо [1]. 

Таким чином, система управління підприємством – це спосіб взаємодії між 
управлінським персоналом та виконавцями щодо досягнення поставлених цілей 
фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Реалізація кінцевої мети функціонування підприємства забезпечується ефективною 
взаємодією керуючої та керованої складових системи управління ним, що забезпечується 
через виконання нею основоположних функцій управління: планування, організація, 
мотивація, контроль. На виконання вказаних функцій у досягненні цілей управління має 
вагомий вплив система бухгалтерського обліку. 

Система бухгалтерського обліку в системі управління підприємством виконує 
функцію забезпечення управлінського персоналу усіх рівнів управління, сформованою 
відповідно до єдиних методологічних засад, аналітичною та узагальненою інформацією, 
необхідною для поточного та стратегічного планування, аналізу, контролю та прийняття 
управлінських рішень з метою досягнення визначених цілей господарської діяльності 
підприємства [1]. 

Адже саме бухгалтерський облік визначає подальші координати руху діяльності 
підприємства. Завдяки бухгалтерському обліку можна прослідкувати чимало процесів і 
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дізнатись причини впливу однієї складової процесу управління на іншу. Існує чимало 
випадків, коли керівники підприємства приймали хибні рішення, що були суттєвими через 
невміння побачити власні переваги чи оцінити ризики, на які наражає себе підприємство 
при їх прийнятті.  

Будь-який інструмент, щоб бути ефективним, повинен використовуватись 
максимально результативною. Для отримання максимальної корисності від застосування 
бухгалтерського обліку, апарату управління необхідно бути всебічно обізнаним навіть у 
найменших тонкощах його ведення. Що за сучасних умов важливо, оскільки, дана галузь є 
у постійному розвитку і вдосконаленні.  

Оскільки, облікова інформація класифікується на звітну та оперативну, її можна 
вважати зброєю у руках керівника. Адже загалом бухгалтерський облік спрямовується як 
на зовнішнього, так і внутрішнього користувача. Завдяки оперативним даним, що відомі 
лише внутрішньому користувачу інформації можна прорахувати стратегію на тривалий 
період. Щоразу порівнюючи результати діяльності з попередніми даними, керівництво 
підприємства робить висновки щодо того, що впливає на розвиток, а що гальмує весь 
процес.  

Управління підприємством неможливе без постійної мотивації її ланок. Але знову 
ж таки на усе необхідні ресурси. Щоб зрозуміти у яких межах підприємство може собі 
дозволити мотивацію, наприклад, персоналу чи виробництва, щоб не понести збитків від 
даної ідеї, апарат управління повинен чітко аналізувати дані бухгалтерського обліку. 

Також окремим питанням доцільно виділити постійні зміни в веденні 
бухгалтерському обліку, які не є ефективними, але які повинні здійснюватися через зміни 
у законодавстві. Таких змін необхідно дотримуватись, оскільки, ведення обліку повинне 
завжди максимально відповідати нормам законодавства.  

Підприємництво – це завжди ризик. У діяльності підприємств це зумовлено, як 
правило, нестачею певних ресурсів. У більшості випадків саме інформаційних або 
матеріальних. Як керівництво може мінімізувати ризики? В цьому йому може допомогти 
бухгалтерський облік. Постійна оцінка оперативних даних і створення необхідних 
резервів. Оцінка допомагає зрозуміти стан кожного окремого показника і всіх у 
сукупності на даний момент часу, а резервування допомагає уникнути небезпечного 
становища в разі певних надзвичайних подій. Адже саме планування допомагає 
підприємству вистояти у найнесприятливіші моменти.  

Стратегічний розвиток підприємства без бухгалтерського обліку ніяким чином 
неможливо спланувати. Він є невід`ємним інструментом в даному процесі. Адже для 
вдосконалення потрібно не лише вести діяльність згідно законодавчих норм, але й ставити 
перед собою щораз вищі цілі. Основні показники діяльності повинні не просто відповідати 
вимогам законодавства, але й йти з кожним аналізованим періодом на покращення. Все це 
вимагає великої ресурсної бази, яка формується завдяки розумному веденню обліку в 
розрізі кожної ділянки не уникаючи жодних моментів.  

Ще одним важливим моментом є те, що апарат управління має чітко розуміти всі 
особливості ведення обліку згідно специфіки установи, якою він керує. Те, що може 
призвести до злету одного підприємства, такі ж дії можуть бути пагубними для іншого. Це 
залежить як від структури, так і організаційно-правової форми, спрямування на 
користувача, виду діяльності та інших пунктів.  

Отож, стає зрозумілим, управління підприємством неможливе без ведення 
бухгалтерського обліку кожної ланки великої структури. Для ефективного 
функціонування кожної, потрібні повна забезпеченість обліковою інформацією, оскільки 
без них неможливо приймати рішення, потрібно завжди мати достовірну інформацію про 
майно, фінансовий стан, результати діяльності. До того ж, будучи окремою структурою, 
потрібно завжди пам`ятати про існування інших. Сьогоднішній успіх може в будь-який 
момент перекритись досягненнями іншої фірми. Тому, варто оцінювати не лише власну 
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роботу, але й роботу своїх суперників. Завдяки обов`язковій щорічній публікації звітності 
це не є чимось надскладним. Постійний моніторинг і порівняння з суперниками 
примушують керівництво підприємства постійно перебудовувати організацію процесів 
власної установи, щораз вдосконалюючи його.  

Тому, вміння вести бухгалтерський облік, володіння обліковою інформацією та 
здатність скористатись цими даними, проводячи аналіз та аудит для покращення 
діяльності підприємства є одним з найважливіших для апарату управління. 
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В умовах фінансової нестабільності, спричиненої наслідками пандемії COVID-19, 

питання фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян набувають особливої 
актуальності. Це зумовлено необхідністю підтримки з боку держави широких верств 
населення, що зазнають утрат внаслідок втрати місця праці, тимчасової непрацездатності, 
необхідності перейти на неповну зайнятість та ін. Зазначене визначає актуальність даного 
дослідження і формулює мету: дослідити можливості соціальних позабюджетних фондів у 
системі фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян в Україні. 

Державні соціальні стандарти та гарантії в Україні встановленні Конституцією 
України та низкою законодавчих та нормативних документів [1-4]. Це прожитковий 
мінімум; мінімальна заробітна плата; мінімальна пенсія; мінімальна допомога по 
безробіттю; допомога на поховання для безробітних; щомісячна адресна допомога 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг; допомога при народженні дитини; допомога на 
дітей одиноким матерям; допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; 
допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях; державна соціальна допомога 
малозабезпеченими сім’ям; державна соціальна допомога особам з інвалідністю з 
дитинства та ін. [3]. 

Законом зазначено, що надання державних соціальних гарантій здійснюється за 
рахунок бюджетів усіх рівнів; коштів підприємств, установ і організацій; соціальних 
фондів на засадах адресності та цільового використання [3].  

Соціальні позабюджетні фонди уже тривалий час активно застосовуються для 
фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян. В Україні з проголошенням 
Незалежності на зміну існуючим фондам було створено Пенсійний фонд, Фонд 
соціального страхування, Державний фонд сприяння зайнятості населення. З цього часу 
відбулись значні трансформації як в країні, так і в діяльності фондів. На сьогодні систему 
державного соціального страхування формує сукупність цільових позабюджетних фондів, 
між якими чітко розмежовані сфери функціонування: Пенсійний фонд України – 
відображає страхування на випадок постійної втрати працездатності; Фонд соціального 
страхування України – характеризує страхування від нещасного випадку на виробництві 
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або професійного захворювання, страхування на випадок тимчасової втрати 
працездатності, надання передбачених послуг медичного призначення; Фонд 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття – забезпечує страхування на випадок втрати місця роботи. Кожен із зазначених 
фондів є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та 
своїм найменуванням, а також власну символіку. Ці фонди є некомерційними 
самоврядними організаціями. До коштів фондів застосовується казначейська форма 
обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету 
України. Їх діяльність спрямовується та координується Міністерством соціальної політики 
України [1; 2].  

Функціонування соціальних позабюджетних фондів дає змогу науковцям говорити 
про соціально зорієнтовану державу. Найважливішим у цьому є межі фінансування. Адже 
надмірна опіка за рахунок суспільних коштів може сприяти розвитку «споживацьких» 
настроїв у суспільстві. 

За даними Пенсійного фонду України, понад 40 % його бюджету у 2019 р. було 
профінансовано з Державного бюджету України [5]. Станом на 01.07.2020 р. 
зареєстровано 11 241 834 пенсіонерів; середній розмір пенсійної виплати – 3 393,54 грн., 
хоча основна частина пенсіонерів (45,9%) отримує пенсію в розмірі від 2 001 до 3 000 грн 
[5]. Вищу 5 000 грн пенсію мають 14% пенсіонерів; 16,5% пенсіонерів отримують пенсію 
в розмірі менше 2 000 грн., що нижче фактичного прожиткового рівня для таких категорій 
громадян [5]. 

Другий за розмірами, та не менш важливий, є Фонд соціального страхування 
України; за 2019 рік його доходи склали 25, 069 млрд. грн. За даними фонду, за І півріччя 
2020 р. було профінансовано більш ніж 1,2 млн застрахованих осіб на суму 7,18 млрд грн, 
що на 86,4 млн грн, або 1,2 % менше порівняно з І півріччям 2019 р. [6]. Витрати на 
допомогу по тимчасовій непрацездатності порівняно з відповідним періодом 2019 р. 
зменшились на 280,8 млн грн, або на 5,5 %. Проте, середньоденний розмір допомоги по 
тимчасовій непрацездатності збільшився з 269,66 грн за І півріччя 2019 р. до 321,22 грн 
станом на 01.07.2020 (+19,1%)[6].  

Також, зменшенню значних соціальних ризиків сприяє діяльність Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття та безпосередньо його виконавчої дирекції (Державна служба зайнятості). На 
теперішній момент, Державна служба зайнятості об’єднує 25 регіональних центрів 
зайнятості, 95 базових та 429 філій регіональних центрів зайнятості розташованих по всій 
Україні. Станом на 01.09.2020 р., статус безробітного мали 474,0 тис. осіб, що на 72,4% 
більше стосовно аналогічного періоду попереднього року. Середній розмір допомоги по 
безробіттю у серпні 2020 р. складав 3 623 грн. (+11,4% порівняно з 01.09.2019 р.) [7], при 
фактичному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 933 грн. [8].  

Отож, розглянуті соціальні позабюджетні фонди виконують своє завдання – 
фінансове забезпечення реалізації державної соціальної політики, проте виплати подекуди 
не забезпечують покриття мінімально необхідних витрат одержувачів. Очевидно, для 
ефективної діяльності фондам необхідні фінансові ресурси, нарощувати які слід за 
рахунок підвищення такого базового соціального стандарту як прожитковий мінімум, 
хоча б до розміру фактичного прожиткового мінімуму. Відтак, потрібно на законодавчому 
рівні збільшити мінімальний розмір заробітної плати, що, як відомо, є базою нарахування 
єдиного соціального внеску роботодавцями. Тим самим можна домогтись зростання 
надходжень до соціальних позабюджетних фондів та зменшення витрат Державного 
бюджету. Також, дуже важливо, щоб працюючий громадянин почував себе фінансово 
захищеним, забезпеченим, здатним заощаджувати, вкладати у свій розвиток, що можливе 
при гідній оплаті праці.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 
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м. Львів 

 
Сучасні умови функціонування вітчизняної економіки демонструють наростаючу 

увагу до соціальних орієнтирів її розвитку. У цьому сенсі сфера культури є ефективним 
механізмом розширеного відтворення людського потенціалу, який відповідає вимогам 
стійкого інклюзивного розвитку економіки. З іншого боку, культура як засіб консолідації 
суспільства, утвердження національної самосвідомості та власної гідності українця є 
головною умовою та рушійною силою виходу України із суспільно-політичної кризи, яка 
триває останніми роками. 

Складність інерційної поведінки держави у цій сфері обумовлена, з одного боку, 
економічним становищем у країні, з іншого – специфікою самої галузі, за якою значна 
частина організацій культурно-мистецької сфери є економічно неприбутковою, але 
суспільно необхідною [1]. 

Щодо специфіки функціонування цієї галузі, то вона має свої особливості: по-
перше, існують установи, орієнтовані як на культурне обслуговування, так і на розвиток 
культури і людини (створення умов для творчості); по-друге, ці заклади виконують 
державну функцію зі створення, збереження, збирання і вивчення культурної спадщини 
фондів, художніх творів, хоча ця функція прямо не пов’язана з конкретним споживачем; 
по- третє, складно однозначно виміряти кінцеві результати культурно-мистецької 
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діяльності, які виражаються переважно у відкладеному соціальному ефекті і проявляються 
у збільшенні інтелектуального потенціалу, зміні ціннісних орієнтацій і норм поведінки 
людини тощо, що породжує складності фінансового забезпечення галузі.  

Вагомим деструктивним чинником розвитку сфери культури є зменшення ролі 
культури і мистецтва в житті людей. Функціонування сфери культури в Україні упродовж 
останніх двадцяти років незалежності характеризувалося певними суперечностями, що 
зумовлено як загальною економічною і соціальною ситуацією, так і необхідністю 
забезпечення населення публічними благами в тих обсягах, які б відповідали визначеним 
цільовим орієнтирам. На наше переконання, стабільне скорочення кількості бібліотек, 
закладів культури, театрів, скорочення кількості відвідувань культурних закладів стало 
результатом: погіршення добробуту більшості населення і, як наслідок, зміни у способі 
життя; погіршення демографічної ситуації та активізації процесів урбанізації, що 
спричинило зменшення кількості закладів у сільській місцевості; неготовності закладів 
цієї сфери до функціонування в нових умовах; обмеженості фінансових можливостей 
щодо державної підтримки цієї галузі, що призвело до погіршення її матеріально-
технічної бази тощо. 

Іншою вагомою проблемою поступу у цій сфері є низький рівень її бюджетного 
забезпечення. Макроекономічна нестабільність у країні, а впродовж останніх шести років 
військова агресія на сході, негативно позначилися на можливостях бюджетного 
забезпечення закладів культури і мистецтва, а відтак і виконанні ними своїх безпосередніх 
функцій. 

Інструментами реалізації бюджетної політики в сфері культури слугують [2]:  
− фінансова підтримка (повна або часткова) державних і комунальних закладів 

культури і мистецтва з бюджетів відповідних рівнів;  
− бюджетне фінансування масових культурних заходів загальнодержавного та 

регіонального значення;  
− обмежені податкові пільги неприбутковим і благодійним організаціям (включно 

з деякими, але не всіма типами культурних організацій);  
− обмежений (порівняно з багатьма країнами Європи) протекціонізм щодо деяких 

культур- них індустрій (як-от книговидавнича справа);  
− бюджетні субсидії національним творчим спілкам, товариству «Просвіта» за 

відсутності регулярної державної фінансової підтримки інших недержавних культурних 
організацій та об’єднань; 

− недостатньо розвинуті механізми конкурсної підтримки культурно-мистецьких 
проєктів.  

Якщо проаналізувати видатки державного бюджету за функціональним 
призначенням за останні десять років, то стає очевидно, що пріоритетними галузями 
фінансування з нього були (і надалі продовжують залишатися) освіта, охорона здоров’я та 
соціальний захист і соціальне забезпечення, які у відносному вимірі складають понад 50% 
усіх видатків(залежно від року). 

Натомість видатки на культуру і мистецтво, які включено до розділу «Духовний та 
фізичний розвиток» згідно з функціональною структурою видатків, не перевищують 1,5% 
усіх видатків за весь аналізований період, хоча з державного бюджету фінансуються:  

а) державні культурно-освітні програми (національні та державні бібліотеки, музеї 
і виставки національного значення, заповідники національного значення, міжнародні 
культурні зв’язки, державні культурно-освітні заходи);  

б) державні театрально-видовищні програми (національні театри, національні 
філармонії, національні та державні музичні колективи й ансамблі та інші заклади і заходи 
мистецтва згідно з переліком, затвердженим КМУ);  

в) державна підтримка громадських організацій культури і мистецтва, що мають 
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статус національних;  
г) державні програми розвитку кінематографії;  
д) державна архівна справа.  
Попри незначне (в абсолютних одиницях виміру) покращення фінансування галузі 

останніми роками, й надалі не доводиться говорити про розвиток, позаяк очевидно, що 
основне спрямування видатків – це поточні витрати. 

Фінансові проблеми розвитку галузі здебільшого обумовлені як систематичним 
невиконанням державою своїх зобов’язань (через декларативний характер окремих 
положень законодавства і не передбачені на цю сферу видатки), так і орієнтацією на 
фінансування лише поточних потреб сфери культури. Цілком очевидно, що за таких умов 
культура і мистецтво не є пріоритетним напрямом реалізації бюджетної політики та 
знаходиться на периферії державних інтересів. 

Зміни, спровоковані розпочатою реформою публічних фінансів в Україні, 
торкнулися і означеної галузі. Йдеться про те, що до 2015 р. базові видатки на культуру і 
мистецтво (як на освіту й охорону здоров’я) належали до видатків, які враховувалися під 
час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, а це означало, що у разі дефіциту 
доходів місцевих бюджетів для фінансування гарантованих державою суспільних послуг 
органи місцевого самоврядування могли розраховувати на дотацію вирівнювання. 
Натомість з 2015 р. змінами у Бюджетному кодексі України [3], які поклали початок 
новому етапу розвитку міжбюджетних відносин у нашій країні, було скасовано поняття 
доходів, що враховуються / не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних 
трансфертів, дотації вирівнювання та додаткові дотації на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів. Запроваджено нові види міжбюджетних трансфертів 
(статті 96, 98, 99): базова дотація, субвенції, реверсна дотація та додаткові дотації.  
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підтримки бізнес-груп і механізми координації цієї підтримки з боку різних міністерств і 
відомств. Відсутній єдиний порядок надання державної підтримки БГ, дозуючий її 
відповідно до завдань промислової політики та з чітко визначеними критеріями 

По-друге, дедалі відчутніша потреба у вдосконаленні нормативної бази БГ. 
Формування в українській економіці конкурентоспроможних БГ гальмується: вадами у 
нормативно-правовому забезпеченні інтеграційних процесів, що потребують, зокрема, в 
законодавстві про діяльність холдингових компаній, інвестиційних банків, про довірче 
управління майном; деякими невиправданими обмеженнями на міжкорпоративні зв’язки з 
капіталу навколо великих інвестиційних проектів, ускладнює узгодження інтересів 
потенційних учасників [1, с.46-47]. 

По-третє, двоїстий вплив на формування БГ надає економічна ситуація в країні. З 
одного боку, розрив колишніх господарських зв’язків, низька договірна дисципліна 
спонукають до пошуку нових більш ефективних форм горизонтальної і вертикальної 
інтеграції, як замість існуючих в дореформеній економіці, так і замість тієї надмірної 
хаотичності, що виникла після форсованого роздержавлення економіки і руйнування 
колишніх організаційних структур. З іншого боку, незавершеність перерозподілу 
власності в ході приватизації, залучення господарських керівників у первісне 
нагромадження капіталу підтримують відцентрові тенденції у взаємодії підприємств. 
Вигідність кредитування банками торгово-посередницьких операцій стримують 
інтеграцію промислового і банківського капіталу. 

По-четверте, на різних рівнях господарського управління відчувається потреба в 
концептуальному забезпеченні групування підприємств. Державним інстанціям 
відповідно орієнтири необхідні для дозування своєї участі у становленні БГ для оцінки с 
народногосподарських позицій проектів створення БГ. Підприємства потребують 
рекомендацій щодо вибору складу та організаційно-господарської структури БГ, щодо 
формування механізму внутрішньогрупових взаємодій, з обґрунтування претензій на 
державну підтримку своєї діяльності. 

Аналізуючи взаємозв’язки та взаємозалежності вчення про організації та 
менеджменту бізнесу, вважаємо обов’язковою умовою визначення панівного 
організаційного вектора бізнесу, тобто забезпечує його системне функціонування з 
урахуванням особливостей і тенденцій розвитку, зокрема, і на сучасному етапі [3, с.24]. 

Особливої уваги заслуговують обставини, що стримують формування бізнес-групи 
навколо кредитно-фінансових установ, насамперед банків. Для багатьох з нині діючих в 
українській економіці банків активну участь у довгострокових інвестиційних проектах, у 
трастових операціях – недозволене відволікання активів. Піти на іммобілізацію частин 
активів для резервування по трастовим операціям можуть тільки великі банки. На 
зацікавленостi банків в розвитку цих операцiй позначається обмеженість сфер досить 
прибуткового приміщення переданого в управління капіталу. 

Коли українські інституційні інвестори ще проходять етап становлення, мають 
досить обмежений досвід співпраці між собою, участь банків у створенні БГ стримується 
забороною на володіння входячи у групу кредитно-фінансових установ більш ніж на 10% 
акцій будь-якого підприємства-учасника БГ. Тим самим звужуються можливості 
вироблення в групі взаємоузгоджених рішень по використанню її ресурсів. Це ж 
справедливо і для заборони на перехресне володіння акціями учасниками БГ. Таким 
чином не допускається перетворення банку в центр бізнес-груп с підприємства, які брали 
участь у створенні самого банку [2, с.28] 

Забезпечення того, щоб кредитно-фінансові установи та інвестиційні інститути 
були зацікавлені і мали реальну можливість стати центрами БГ, – найважливіша ланка у 
формуванні українських бізнес-груп. Якщо це буде забезпечено, банки самі підберуть 
багато ключів до стимулювання інтеграції в БГ промислових підприємств. 

Сучасний стан українських БГ відображено у таблиці 1.  
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Таблиця 1 – Сучасний стан бізнес-груп України 

Бізнес-група Власник Вартість активів, 
млн.дол. Окремі активи 

СКМ Ахметов Р. 4500 
Метінвест; Harvest Holding; 

ПУМБ; Corum Group; 
Укртелеком; ФК «Шахтар» 

Приват Коломойський І. 1900 

Укрнафта; НПК «Галичина» 
Приватбанк 

Запорізький завод феросплавів 
МАУ; ФК «Днепр» 

EastOne Пінчук В. 1600 

Інтерпайп 
Криворізький залізорудний 

комбінат 
StarLightMedia 

Енергостандарт Григоришин К. 1100 

Енергетичний стандарт 
Запорожтрансформатор 

Сумьске НВО ім. М.В. Фрунзе 
Турбоатом 

Судноплавна компанія 
«Укррічфлот» 

Смарт-Холдинг Новінський В. 709 

Метінвест 
Regal Petroleum 

Пром-Енерго Продукт 
Юнекс Банк 

Херсонський суднобудівний 
завод 

ПАТ «Запорожнерудпром» 

Group DF Фірташ Д. 270 

OSTCHEM 
ПАТ «Азот» 

ПАТ «Сумихімпром» 
Запорізький титаново-магнієвий 

комбінат 
ПАТ «Укргаз-Енерго» 

Zangas; DF Agro 

Індустріальний 
союз Донбасу Тарута С. 211 

ПАТ «Альчевский 
кокосхімічний завод» 
ПАТ «Дніпровьский 

металургійний комбінат» 
ЗАТ «Дунаферр» 

Металургійний комбінат «ІСД 
Хута Ченстохова» 
ФК «Металург» 

Джерело: [4]. 
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Важкі часи переживають дві основні структури бізнес-групи СКМ Р. Ахметова – 
«Метінвест» та ДТЕК. Зокрема, перша суттєво втратила у обсягах продажу на експорт, у 
результаті чого позиції групи компаній на фондовому ринку похитнулися, а також 
зіткнувся з труднощами з отриманням повернених ПДВ (за даним Метінвесту, обсяг боргу 
в кінці жовтня 2015 р. становив 2,3 млрд. грн). Трохи легше вдається згладити ситуацію Р. 
Ахметову за рахунок заморожування гривневих витрат (і в першу чергу заробітних плат), 
а також скорочення персоналу. Крім того, обидва холдингу перестрахувалися, 
реструктуризувавши свої борги. Інші бізнеси у його БГ знаходяться в більш важкому 
фінансовому стані. Наприклад компанія Harveast Holding, що входить в СКМ, за 2015 р. 
через військові дії на сході втратила третину сільськогосподарських земель (табл. 1), 
зазнала більше 10 млн. дол. збитків і продовжує нести їх і далі.  

На створення умов, що сприяють становлення БГ, спрямована підготовлена 
Мінпромполітики України за участью заінтересованиз міністерств і відомств «Програма 
сприяння формуванню промислово-фінансових груп». Вона включає комплекс заходів, які 
передбачають таке: розробку нормативно-правового забезпечення діяльності БГ; науково-
методичне, інформаційно-технічне, організайне та зовнішньоекономічне забезпечення 
створення БГ; розробка заходів сприяння БГ у фінансово-інвестиційний сфері. Для 
успішної реализації цієї програмі велике матиме подолання спостередуванної 
сперечлевості державної політики щодо БГ. 

Доповідь підготовлено на основі реалізації консалтингового проекту 
«Організаійний проект зі створенням бізнес-груп у виноробній промисловості», якій 
реалізовано на основі договору між ОНПУ : ТОВ «ПРТК «Шабо»». 
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Сучасне міжнародне суднобудування є високотехнологічною, інноваційною, 
ресурсоємною, стратегічною і високо інтегрованою галуззю. Воно займає в народному 
господарств ібагатьох промислово розвинених країн значне місце. Без суднобудування не 
можливо розвиток економічних відносин між державами, освоєння багатств і всебічне 
наукове дослідження Світового океану. 
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На сьогодні в дослідженні проблем і перспектив розвитку суднобудування в світі та 
в Україні варто відзначити внесок таких вітчизняних і зарубіжних вчених: Б.В. 
Буркинський, Т.Е.Герберг, А.І. Зінченко [1], В.І.Лисицкього [2], П.Куван, Д.В.Пашко [5; 
6], Дж.Р.Перкінсон, К.С.Письмена [7], Г.Ф. Романовський, В.Христенко [10] та інших. 
Однак, необхідно підкреслити, що дослідження проводилися в основному з технічниму 
хилом і у теперішній час фундаментальні академічні роботи з проблеми практично не 
представлені, багато питань залишається мало вивченими та дискусійними. 

Відповідно до поставленої мети, передбачається розв’язання таких задач: 
проаналізувати тенденції розвитку суднобудування в світіта в Україні; ідентифікувати 
проблеми, які необхідно вирішити для подальшого розвитку вітчизняно 
госуднобудування; запропонувати основні напрями розвитку суднобудування та необхідні 
заходи для їх здійснення в контексті зростання промисловості України. 

Суднобудівна галузь уявляє собою єдиний багатопрофільний комплекс 
підприємстві організацій, який здійснює різн іетапи і стадії будівництва суден: корпусні 
роботи, виготовлення суднового обладнання та устаткування, виконання 
електромонтажних,ізоляційних та іншихробіт, включаючи ремонтні роботи і 
модернізацію судів. Наукові та проектно-конструкторські установи забезпечують 
виробничий процес конструкторсько-технологічної та іншої документацією відповідно до 
вимог міжнародних класифікаційних товариств. Крім того, суднобудування об’єднує у 
своїй продукції досягнення великої кількості суміжних галузей промисловості 
(металургії,машинобудування,електроніки та інших)[3]. 

За даними ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку) морський 
транспортний флот Світу бурхливо розвивається останні кількад есятиліть. За останні 10 
років обсяг світового суднобудування збільшився на 50%. На сьогодні більше 80% ринку 
світового суднобудування складають танкери, контейнеровози та балкери. За останні три 
роки лідерами світовогосуднобудування є Японія та Корея. На ці країни припадає більше 
65% всього ринку суднобудування. На кілька порядків (за обсягом іноземних замовлень) 
відстаютьвід них Німеччина, Польща, Китай, Італія, Румунія, Тайвань, Фінляндія, 
Україна, Іспанія, Росія, Хорватія, Данія, Франція, Бразилія, Туреччина, Сінгапур, 
Нідерланди, Норвегія, Великобританія, Індія. За типами суден Японія споруджує 50% 
усього балкерного флоту, а Корея – близько 50% усіх танкерів. Лише 6% суднобудування 
європейських країн складають “прості” судна.Європейські країни залишаються лідерамиу 
будівництв іособливо складних суден(80%),а за тоннажем на частку Європи припадає 
лише20% усіх суден[5,6]. 

Держави-світові економічні лідери приділяють особливу увагу підтримці і 
розвитку своїх конкурентних переваг. Ця підтримка найчастіше є основою їх лідерства. 
Підтримка здійснюється переважно: державним (регіональним) субсидуванням; 
використанням спеціальних регуляторних механізмів (регуляторно ї винятковістю); 
спільним використанням субсидування і регуляторної винятковості[4]. 

Основну частку суднобудівної галузі в Україні складають 10 великих 
суднобудівних заводів, 9 підприємств суднового машинобудування, морського 
приладобудування та електромонтажу, 15 проектно-конструкторських і наукових 
організацій. Крім того, в галузі працює кілька десятків середніх і малих суднобудівних і 
судноремонтних заводів. 

У 2013 році з10суднобудівних заводів тільки 7 виробляли суднобудівну 
продукцію:ПАТ «Херасонський суднобудівний завод» здав замовнику три 
повнокомплектних судна проекту RST-27; ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» 
виготовив 1 буксирі1 корпус річкового пасажирського судна;Миколаївський 
суднобудівний завод «Океан» зміг по будувати тільки одне річкове судно-ресторан; 
Київський суднобудівний судноремонтний завод-2 річкові несамохідні нафтоналивні 
станції; Керченський суднобудівний завод «Залив» передав замовникам з Нідерландів і 
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Норвегії на добудову 4 корпуси суден з готовністю 70 відсотків. ПАТ завод «Ленінська 
кузня», ДП«Суднобудівнийзаводім.61комунара» та ПАТ «Севастопольський морський 
завод» за останні три роки не виготовили жодного плавзасобу.Основним видом діяльності 
для заводів став судноремонт і виготовлення металоконструкцій. 

Нашим суднобудівних і судноремонтних підприємствам складно конкурувати на 
світовому ринку. Українські банки надають кредити під 20-25% річних, тоді як європейці 
отримують їх під 3-5%. Шалені відсотки відчутнов пливають на зростання вартості 
замовлення. Звичайно, можна спробувати кредитуватися в розвинених країнах, але банки 
Заходу внеслиУкраїни в ризиковий список через проблеми в економіці, зниження ВВП, 
загрози дефолту і в зв’язку з російсько-українським протистоянням.  

Аналіз стану світового ринку суднобудування та ситуації в українському 
суднобудуванні, дозволили визначити основну мету стратегії розвитку суднобудівно 
галузі[8;9]. 

Серед основних напрямків суднобудування можна визначити такі: заходи 
регуляторного впливу, заходи кредитної підтримки, організаційні заходи та заходи щодо 
врегулювання фінансових питань. Вони здатні забезпечити ефективну діяльність в 
сучасних умовах, виглядають наступним чином:військове кораблебудування (в рамках 
державного оборонзамовлення і військово-технічного співробітництва);науково-дослідні 
судна; судна і засоби освоєння шельфу; рибопромисловий флот; морські транспортні 
судна; річкові судна; судна змішаного плавання(море-річка); каботажні судна та парусно-
моторніяхти[10]. 

Визначено, що конкурентними перевагами вітчизняного суднобудування є: 
високий науковий потенціал, наявність власної сировинної бази, необхідних виробничих 
потужностей та кваліфікованих кадрів,що дає підстави вважати розвиток цієї галузі одним 
із пріоритетів забезпечення транспортної,продовольчої,енергетичної та військової 
безпеки. 

Питання підвищення ефективності функціонування, ефективної реалізації 
потенціалу і подальшого розвитку суднобудування в контексті зростання промисловості 
України,упершучергу,з розробкою генеральної стратегії Українив морській діяльності,в 
основу якої повинні бути покладена Стратегія розвитку судноплавства як елемент 
транспортної стратегії держави та комплекс заходів: заходи регуляторного впливу,заходи 
кредитної підтримки, організаційнізаходи, заходи що доврегулювання фінансових питань. 
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Україна перебуває нині на етапі зміни економічної системи та децентралізації 
влади в умовах зниження економічного потенціалу регіонів і платоспроможності значної 
частини їхнього населення. Такі об’єктивні та суб’єктивні фактори формування ризико- і 
кризогенності зумовлюють необхідність оновлення інструментарію та вдосконалення 
практичних заходів державної регіональної політики в умовах ризиків. 

Проблеми державного регіонального управління в умовах ризиків пов’язано з 
розробленням спеціальних заходів, що дозволяють персоніфікувати відповідальність в 
умовах ризик-факторів і ризик-подій. Ця відповідальність є частиною механізму 
погодження соціально-економічних інтересів і має складний характер, негативний і 
позитивний аспекти. Негатив щодо відповідальності полягає в застосуванні 
дисциплінарних, матеріальних, адміністративних, кримінальних, моральних, політичних 
та інших санкцій за порушення тих чи інших правил, інструкцій, настанов. 

Діяльність сучасних підприємств пов'язана з таким економічним явищем, як ризик. 
При цьому кожна галузь має певні ризики, притаманні саме їй, що змушує глибше 
вивчати, аналізувати й передбачати ризики, які зустрічаються на шляху учасників ринку 
під час виробництва, переробки та збуту продуктів. Особливістю ризику в сучасних 
умовах є те, що по-перше, ризики набули тотального, глобального характеру; по-друге, у 
ризикованих ситуаціях дедалі більше виникає необхідність в одноосібних рішеннях; по-
третє, середовище діяльності підприємств стає ринковим, на яке впливають такі чинники, 
як конкуренція, кон'юнктура, нестабільність у попиті й цінах тощо; по-четверте, ризик 
дедалі більше перетворюється на товар через розвиток і вдосконалення страхування 

Ризик – це ймовірність втрати частини ресурсів, недоотримання доходів або появи 
додаткових витрат в результаті здійснення певної виробничої або фінансової політики. (2) 

Підприємницька діяльність безумовна пов’язана з ризиками, тому що підприємство 
в процесі свого існування постійно знаходиться в умовах невизначеності. Тому вміння 
прогнозувати можливі ризики, визначати ступінь їх впливу та приймати рішення щодо 
ризикових ситуацій є необхідною навичкою для підприємця. 

Підприємницькі ризики – це ризики, що виникають при будь-яких видах 
діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів та послуг, їх операціями, 
комерцією, здійсненням соціально-економічних і соціальних проєктів. (1) 

Виникнення підприємницьких ризиків може бути зумовлено як зовнішніми, так і 
внутрішніми факторами. Зовнішні фактори це такі, на які підприємство не може вплинути 
і повинно до них пристосовуватися. Зазвичай це політичні, соціальні, 
економічні або екологічні фактори. На відміну від зовнішніх, на внутрішні ризики 
підприємство може впливати безпосередньо. Власне виникнення таких ризиків зумовлено 
діяльнісю самого підприємства, і можуть бути як негативними, так і позитивними. 
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Через негативний ризик підприємство може втратити кошти, товар, репутацію, 
недоотриманий прибуток тощо. Позитивний ризик навпаки передбачає покращення стану 
підприємства, наприклад, отримання надприбутку в результаті успішного інвестування 
власних коштів. 

Якщо ми розглядаємо торговельну сферу підприємницької діяльності, тоді тут 
мають місце ризики, пов'язані з ймовірністю втрат під час збуту продукції (послуг), а 
також у процесі взаємодії з контрагентами та партнерами з метою організації продажів. (2) 

Основними причинами комерційних ризиків може бути: 
− ріст ціни товару зі сторони постачальника; 
− зниження попиту на товар зі сторони споживачів; 
− перебої у постачанні товару; 
− псування чи втрата товару через недбале зберігання та транспортування; 
− зниження якості товару зі сторони виробника; 
− зростання рівня витрат через необхідність сплати штрафів. 
Комерційні ризики є одними з найнебезпечніших видів ризиків у підприємницькій 

діяльності, тому що їх важко спрогнозувати та вплинути на них таким чином, щоб 
отримати позитивний ефект. А отже, їх необхідно детально розглядати в процесі 
діяльності для мінімізації негативного впливу. 

Найменш ефективними методами управління є уникнення та прийняття ризику. 
Реалізуючи метод прийняття підприємець уникне ризику, однак він з великою 
вірогідністю не отримає запланований прибуток. Цей метод слід використовувати лише за 
умови дуже високого рівня небезпеки. Прийняття ризику, передбачає покриття збитку 
заподіяного ризиковою ситуацією за власні кошти підприємства. 

Ефективними методами управління комерційними ризиками є лімітування, 
диверсифікація та страхування. 

Лімітування фінансових ризиків – одна з форм захисту від фінансових ризиків, яка 
полягає у встановленні внутрішніх нормативів для фінансових операцій, за якими 
фінансові ризики можуть перевищувати допустимий рівень.(5) 

Диверсифікація дозволяє одночасно забезпечувати достатню величину прибутку та 
скоротити рівень економічного ризику, тоді як використання інших методів зниження 
ризику зазвичай пов'язано зі зменшенням прибутковості діяльності підприємств. (2) 
Тобто диверсифікація ризиків передбачає зменшення рівня ризику за рахунок розподілу 
потенційно ризикових об’єктів. 

Страхування як метод управління не знижує рівень можливого ризику, а лише 
передає його третьому обличчю – страховій компанії. Даний метод є високоефективним у 
порівнянні з двома попередніми, однак і досить дорогим.  
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ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТАТУТНИМ КАПІТАЛОМ 
 

О.В. Ізмайлова, здобувач вищої освіти 
Т.В. Семеняка, асистент  

Криворізький національний університет, 
м. Кривий Ріг 

 
Зареєстрований (пайовий) капітал призначено для обліку та узагальнення 

інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капталу 
підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до 
оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу [0].  

Статутний капітал – капітал товариства, що утворюється з суми номінальної 
вартості всіх розміщених акцій товариства [0]. 

Згідно з Податковим кодексом України об'єктом оподаткування резидента є 
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід до якого не включається сума 
майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної 
особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права [0]. 

Податкові різниці, пов’язані з формуванням статутного капіталу у Податковому 
кодексі України, не передбачені. Відповідно такі операції зі здійснення внесків до 
статутного капіталу у податковому обліку відображаються так само, як і в 
бухгалтерському обліку. Отримання внесків до статутного капіталу відображається на 
рахунках обліку капіталу та не впливає на розмір об’єкта оподаткування податком на 
прибуток підприємств [0]. 

У статутному капіталі оподатковуються майнові та грошові внески, а також 
повернення внесків зі статутного капіталу. 

Грошові внески не оподатковуються ні податком на прибуток, ні податком на 
додану вартість, ні єдиним податком, так як: 

− податок на прибуток – не зачіпає, тому що не виникає ні доходів, ні витрат, а 
отже й немає впливу на фінрезультат; 

− ПДВ – не є об’єктом оподаткування, так як відсутній факт постачання 
товарів, робіт, послуг; 

− єдиний податок – ні, тому що грошові внески до статутного капіталу не 
включаються до оподатковуваного доходу платника єдиного податку [0]. 

Майнові внески можуть обкладатися ПДВ та можуть бути податкові різниці в 
особи, що вносить, а саме: 

− ПДВ – передача майна до статутного капіталу прирівнюється до його 
продажу як товару, а тому підлягає оподаткуванню ПДВ за загальною ставкою – 20%. 
Підприємство-отримувач тоді має право на податковий кредит на підставі зареєстрованої 
в ЄРПН податкової накладної. Єдина умова – на момент здійснення внеску воно уже має 
бути зареєстрованим як платник ПДВ. Якщо ж внесок здійснюється від неплатника ПДВ 
чи фізособи, то він не оподатковується; 

− податок на прибуток – підприємство-учасник, яке передає внесок до 
статутного капіталу, відображає в податковому обліку ті ж самі податкові різниці, що й 
при продажу основних засобів і нематеріальних активів, які пов’язані з коригуванням їх 
залишкової вартості. Звичайно, якщо підприємство-учасник великодоходник і веде обліку 
податкових різниць. У малодоходників усе без них;  

− єдиний податок – у отримувача-єдиноподатника не оподатковується. Майно, 
яке надійшло до статутного капіталу не збільшує дохід єдиноподатника. Такі операції 
дозволяються, хоча вони й здійснюються у негрошовій формі і це не загрожує 
переведенням на загальну систему оподаткування [0]. 
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При оподаткуванні повернення внесків зі статутного капіталу: 
− повернення у грошовій формі – нема ні податку на прибуток, ні ПДВ;  
− повернення у майновій формі – операцій знову прирівнюється до операції з 

продажу, зокрема: 
а) ПДВ – нараховується податкове зобов’язання з ПДВ та реєструється податкова 

накладна на загальних підставах. Учасник же отримує право на податковий кредит;  
б) податок на прибуток – виникають ті ж самі податкові різниці, які передбачені 

для реалізації основних засобів і нематеріальних активів;  
в) єдиний податок – якщо підприємство-єдиноподатник повертає внесок у 

статутний капітал учаснику, то об’єкта оподаткування не буде лише тоді, коли віддається 
те ж саме майно, яке вносилося. Однак, якщо внесок був грошовими коштами, а назад – 
майно меншої вартості (основний засіб, товар тощо), то така операція, на думку 
податківців, є продажем. Отже, має бути визнаний дохід у сумі різниці між вартістю 
грошового внеску та вартістю переданого майна учаснику. Якщо ж вартість відданого 
майна вища суми грошового внеску, то об’єкта оподаткування не виникає. Враховуючи 
це, також краще уникати ситуації повернення замість одного майна зовсім іншого – така 
операція податківцями може бути розцінена як бартерна, що єдиноподатникам 
заборонено;  

г) ПДФО та військовий збір – отримання назад внеску не обкладається. Відповідно 
до ПКУ до оподатковуваного доходу платника податку не входить сума 
майнового/немайнового внеску до статутного капіталу юрособи. 

Операція з випуску (розміщення) акцій і корпоративних прав не є об’єктом 
оподаткування ПДВ. Відповідно податкові зобов’язання в емітента не виникають. 
Розподілу вхідного ПДВ за придбаними для операцій, що оподатковуються і не 
оподатковуються ПДВ, не відбувається, оскільки ця операція не є постачанням товарів або 
послуг. А отримання внеску до статутного капіталу коштами не підпадає під об’єкт 
оподаткування ПДВ, за умови, що такі кошти підтверджені відповідними статутними та 
розрахунковими документами [0]. 
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Аграрний ринок потребує комерційно привабливої та соціально значущої нішевої 

продукції. 
Таке реагування на нішеву кон`юнктуру можуть забезпечити малі і середні 

товаровиробники, їм потрібні технології швидкого розгортання виробництва і 
гарантований збут продукції [1]. 

Технології може забезпечити аграрна наука, яка має високий інноваційний 
потенціал, проте низьку ефективність комерціалізації розробок, що має компенсувати 
тісна співпраця наукових установ з суб'єктами ринку. 

Наразі, розроблено напрями національної інноваційної політики щодо розвитку 
високотехнологічних виробництв, індустріальної та інноваційної інфраструктури, 
запровадження механізмів нормалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій 
[2]. 

Зокрема, інноваційна інфраструктура біоекосистеми нішевого ринку забезпечує 
координацію учасників спільної діяльності зі створення стартапів наукоємного бізнесу та 
їх реалізації на базі виробничих технологічних кластерів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Інноваційна інфраструктура біоекосистеми нішевого ринку [3] 

 
Найбільш сприятливою моделлю ринково-адаптованої інноваційної 

інфраструктури, яка відповідає вимогам чинного законодавства і статутним умовам 
НААН, є побудова на базі та за участю науково-виробничих структур НААН Наукового 
парку з мережею трансферу наукоємних технологій та продукції в форматі інноваційно-
інвестиційних бізнес-проектів за підприємницьким контрактовим механізмом. 
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Способи формування інтегрованої інфраструктури [4]: 
− створюється Науковий парк в формі корпорації на основі спеціального 

закону «Про наукові парки» на засадах державно-приватного партнерства, який 
забезпечує поєднання інтелектуальних ресурсів науки і фінансових ресурсів бізнесу для 
реалізації спільних інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів і виконує функції 
координаційної установи підприємницької інфраструктури; 

− формується паркова трансферно-технологічна мережа, а саме бізнес-
інкубатор, що забезпечує підготовку комерційних пропозицій та розробку стартапів 
наукоємного бізнесу; інноваційні трансферні центри, що забезпечують комплекс 
консалтингових послуг з трансферу технологій та наукоємної продукції в форматі бізнес-
проектів; виробничо-технологічні кластери, що забезпечують спільну діяльність з 
освоєння інноваційних технологій, виробництва та реалізації наукоємної продукції за 
бізнес-проектами; інтегровані промислові комплекси (індустріальні майданчики), що 
забезпечують правові та економічні умови для залучення інвестицій в проекти 
інфраструктурного розвитку експериментально-виробничої бази, будівництва та 
модернізації високотехнологічних об’єктів, які посилюють фондооснащеність виробничо-
технологічних кластерів. 

Кластери можуть стати двигунами розвитку для українських регіонів, адже цей 
підхід забезпечує кращу продуктивність. Коли на якійсь території концентруються гравці 
навколо однієї продуманої спеціалізації, з'являються нові ефекти. 

Кластер – термін має різні значення в економіці і різне смислове навантаження в 
різних куточках Європи. Кластери варіюють від невеликих мереж малих, середніх 
підприємств у обмежених географічних зонах до "мега-кластерів" у Данії або Фінляндії, 
які складають значну частину економіки [5]. 

Загалом, кластер – географічна концентрація подібних, суміжних або додаткових 
підприємств з активними каналами для бізнес-транзакцій, комунікацій та діалогу, що 
поділяють спеціалізовану інфраструктуру, робочі ринки та послуги і мають спільні 
можливості або загрози. 

Це галузеве, територіальне та добровільне об'єднання підприємницьких структур, 
які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями 
та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції і 
сприяння економічному розвитку регіону. 

Також – це мережа постачальників, виробників, споживачів, елементів промислової 
інфраструктури, дослідницьких інститутів, взаємозалежних у процесі створення 
додаткової вартості та група розташованих на території поселення або поблизу його 
взаємозалежних підприємств і організацій, які взаємодоповнюють й посилюють 
конкурентні переваги один одного (рис. 2). 

Таким чином, кластер підвищує конкурентоспроможність цілих галузей і регіонів, і 
тому в умовах слабкої економіки є дієвим способом для малих підприємств конкурувати 
на внутрішньому ринку з великими і виходити на зовнішні ринки. 

При цьому очікувані результатами є [6]: 
1) збільшення обсягів фінансування – нарощування в 2 рази позабюджетних фондів 

за рахунок самофінансування дослідницьких центрів (від 400 млн. до 800 млн. грн.), з них 
50% за рахунок капіталізації і комерціалізації нішевих технологій;  

2) відновлення економічної спроможності – модернізація експериментально-
виробничої бази, створення ринково-орієнтованих гнучких виробничих модулів, 
забезпечення інвестиційного розвитку на суму 1 млрд. грн., отримання щорічно прибутку 
до 500 млн. грн;  

3) мобілізація інноваційного потенціалу – спрямування науково-технічної 
продукції на розвиток високотехнологічного виробництва нішевих культур, залучення 
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малих і середніх товаровиробників до участі у кооперованому виробництві нішевої 
інноваційної продукції;  

4) захист нішевого аграрного ринку – протидія неякісним технологічним 
експансіям, підтримка долі швидковідновлюваного ринку генетичних ресурсів на рівні 
50%, сприяння експорту наукоємних технологій і продукції на рівні 15% від обсягу 
експорту. 

 

 
Рисунок 2. Кластерна модель співробітництва при виробництві нішевих культур 

 
Отже, виготовляти під замовлення і отримувати за це достойну винагороду – чи не 

найзаповітніша мрія будь-якого виробника. Україна заявила про себе в світі як потужний 
гравець на ринку зернових. Але лінійка привабливих сільськогосподарських культур ними 
не обмежується – світовий ринок потребує чималу кількість нішевих культур.  

Найближчим часом саме нішеві культури та органічні продукти можуть 
забезпечити найбільші доходи з одного гектару. Головні проблеми з такими культурами 
виникають у аграріїв через відсутність досвіду і кропіткої роботи з ними. Але такі клопоти 
повернуться гідними прибутками. 

Зрозуміло, цінові ножиці в умовах зростання витрат на виробництво і зниження 
платоспроможності населення суттєво вдарять по дрібних господарствах. Малоймовірно, 
що великі компанії вирощуватимуть нішеві культури в промислових обсягах. Однак для 
невеликих господарств, які шукають недорогі у виробництві, але прибуткові культури, 
саме нішеві – можуть стати надійною альтернативою.  
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Як стверджує Гриньов А. В., формування напрямів інноваційного розвитку 
підприємств базується на декомпозиції системи цілей та встановленні критеріїв розвитку, 
проведенні структурного аналізу системи управління, прогнозуванні напрямків 
інноваційного розвитку з використанням економіко-математичних методів, формулюванні 
альтернативних варіантів, їх аналізі, оцінці та виборі оптимального з них з метою 
реалізації [1, с. 36].  

Стратегія інноваційного розвитку повинна у максимальній мірі відповідати 
специфіці галузі, конкурентному зовнішньому середовищу, бути спрямована на 
забезпечення можливостей зростання та захисту від зовнішніх загроз, орієнтована на 
організаційну силу та власні конкурентні можливості. 

Ілляшенко С. пов'язує інноваційний шлях розвитку з багатьма проблемами, серед 
яких слід виокремити наявність високого рівня ризику та викликані ним ускладнення, 
пов'язані з пошуком джерел фінансування інновацій, особливо при існуючому дефіциті 
фінансових ресурсів [2, с. 112]. 

Передумовою формування дефініції поняття інноваційного розвитку стала потреба 
оцінювання та прогнозування результатів впливу інноваційної діяльності систем на їх 
функціональний та економічний розвиток. Визначення цілей інноваційного розвитку 
враховує кардинальне підвищення конкурентоздатності підприємства на різних ринках і 
досягається за рахунок формування інвестиційного портфеля з рівнем доходності, вищим 
за середньоринковий. 

За Акімовою Т.А інноваційний розвиток підприємства здійснюються на основі 
таких принципів [3, с. 122]: 

1. Принцип динамічної рівноваги, що базується на оптимальному співвідношенні 
елементів системи як єдиного цілого. 

2. Принцип розвитку переваг, що реалізується за рахунок забезпечення можливості 



 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

152 
 

швидкої переорієнтації потоку матеріальних ресурсів у більш перспективний проект. 
3. Принцип взаємозамінності, що полягає у можливості реалізації цілей системи 

при взаємозамінності її елементів. 
4. Принцип розумного консерватизму, який враховує можливість виникнення 

інноваційного лагу між моментом вибору стратегії розвитку та забезпечення бажаного 
результату. 

5. Принцип адаптації, що враховує можливість адаптації підприємства до змін 
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

6. Принцип стабілізації, який реалізується через природнє прагнення підприємства 
стабілізувати вплив чинників на свій розвиток. 

Традиційний підхід до реалізації цілей інноваційного розвитку підприємства 
характеризується невідповідністю потреб та очікувань клієнтів, а також неефективному 
залученню більшої кількості ресурсів.  

На зміну традиційному підходу до формування та виникнення нових об'єктів 
інтелектуальної власності, що базувались на можливостях підприємств, виникли лінійна 
та нелінійна моделі до комерціалізації. Одним із творців лінійної моделі інноваційного 
процесу є Г. Урбан [4]. 

 Модель складається з п'яти етапів:  
1. Визначення можливостей та місткості ринку.  
2. Виникнення креативних ідей. 
3. Тестування продукту. 
4. Запуск нового продукту у виробництво. 
5. Управління збутом інновації.  
Згідно з моделлю Урбана та Хаузера перехід до наступної стадії процесу залежить 

від успішної реалізації попереднього. У разі відмови перехід до наступного етапу не 
можливий. Проходження всіх етапів дозволяє дати оцінку економічній ефективності 
процесу комерціалізації. Можна вважати, що такий підхід є доцільним, оскільки 
подолання кожної стадії зумовлює результативність самого процесу в цілому. 

Починаючи з 80-х років, лінійні моделі стали витіснятися нелінійними. Ідея 
створення нелінійної моделі полягає у прив'язці факторів пропозиції з боку попиту та 
участі цих факторів у формуванні вигідного інноваційного потенціалу одержувача. 
Нелінійна модель була запропонована Р. Ротуеллом. Бачення автора підходу базується на 
припущенні, що процес створення об'єкта інтелектуальної власності розглядається як 
логічно послідовний, хоча і не обов'язково безперервний процес, що можна розділити на 
функціонально різні ланцюги, але в поєднанні взаємозалежних фаз [5, с. 226]. 

Модель враховує як лінійний поетапний підхід, так і функціональні характеристики 
кожного з етапів, прямі зворотні та функціональні зв'язки між ними. Перевагою такої 
моделі, на нашу думку, є підстави вважати логічну структуру комерціалізації в системі 
інноваційного розвитку підприємств. 

Можемо зробити висновок, що переваги, які виникають при тісній взаємодії 
споживача та менеджменту організації в процесі інноваційного розвитку та призведуть до 
максимального задоволення потреб, для організації включають у себе деякі ризики, 
особливо така тенденція спостерігається при більшій обізнаності споживачів про сутність 
своїх потреб.  
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На сучасному етапі розвитку економічних процесів відбуваються суттєві зміни в 

механізмі функціонування підприємств, зумовлені динамізмом вітчизняної економіки та 
економічними реформами, що проводяться в країні. Це створює підприємству такі умови 
господарювання, коли перед ним виникає необхідність самостійного забезпечення 
матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. При цьому, трудові ресурси 
відіграють вирішальну роль, оскільки вони є головним елементом виробничих сил 
суспільства. Кількість, структура, якісний стан та характер використання трудових 
ресурсів становлять основу його економічного розвитку.  

Проблемами ефективності процесу управління персоналу займались М. Амстронг, 
Е. Лібанова, С. Пирожков, С. Сессен та інші. Питання управління і розвитку персоналу та 
кадрів підприємства розглядались у працях Т. Білорус, І. Вовк, О. Гетьман, Р. Дарміць, Г. 
Писаревської, І. Саух, Р. Якубів та ін. 

Для характеристики працюючих на підприємстві в літературі та нормативних актах 
зустрічаються різні терміни: персонал, трудові ресурси, трудові ресурси, кадри, людський 
потенціал. Усі вони можуть бути використаними, оскільки характеризують робітників 
підприємства з певною особливістю. 

Вважаємо, що слід відокремити від загальновживаних економічних категорій 
«трудові ресурси» і «персонал» підприємства. Узагальнюючи їх, можна зазначити, що 
трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й 
розумовими здібностями, необхідними для здійснення корисної діяльності в економіці 
країни. При цьому категорія «трудові ресурси» визначається як якісною ознакою 
(наявність працездатності), так і кількісними характеристиками (демографічні ознаки, 
чисельність, місцезнаходження та ін.).  

І. В. Горковенко, який стверджує, що трудові ресурси – це, перш за все, кількісний 
показник, який фіксує чисельність наявного працездатного населення на території країни, 
адміністративно-територіальної одиниці або в підприємстві [1, с. 145].  

Трудові ресурси – це економічно активна, працездатна частина населення регіону, 
яка володіє фізичними і культурно-освітніми можливостями для участі в економічній 
діяльності підприємства (організації). В економічній літературі термін «трудові ресурси» 
використовується здебільшого якраз на макрорівні. Натомість, термін «персонал» 
найчастіше затосовується стосовно підприємства як «сукупність постійних працівників, 
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що отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і 
навички роботи перебувають в обліковому складі більше одного дня і виконують 
визначені функції» [2]. В значній частині літературних джерел поняття «трудові ресурси» 
і «персонал» підприємства розглядаються як синоніми. 

Для визначення можливостей участі людини в економічних процесах досить часто 
також використовують такі поняття як «робоча сила» і «людський капітал». Під робочою 
силою прийнято розуміти здатність людини до праці, тобто сукупність її фізичних та 
інтелектуальних даних, що можуть бути застосовані у певній сфері діяльності. Практично 
робоча сила характеризується, як правило, показниками здоров’я, освіти і 
професіоналізму. Людський капітал розглядається як сукупність якостей, що визначають 
продуктивність і можуть стати джерелами доходу для людини, її родини, підприємства і 
суспільства. Такими якостями зазвичай вважають здоров’я, природні здібності, освіту, 
професіоналізм, мобільність тощо [2] (табл.1). 

Для детального вивчення питання варто дати характеристику понять, які у деяких 
випадках вважаються тотожними при визначенні досліджуваного обʼєкта управління: 
кадри підприємства, людські ресурси, трудовий потенціал, персонал підприємства 
(табл.1). 

 
Таблиця 1 – Характеристика понять «кадри», «людські ресурси», «трудовий потенціал», 

«персонал підприємства» 
Кадри підприємства Людські 

ресурси 
Трудові 
ресурси 

Трудовий 
потенціал 

Персонал 
підприємств 

це основний 
(штатний, 
постійний), як 
правило, 
кваліфікований 
склад працівників 
підприємства, які 
мають спеціальні 
знання, певну 
професійну 
підготовку та 
трудові навички, 
забезпечують 
виконання 
покладених на них 
функцій [2] 

це 
працівники, 
що мають 
певні 
професійні 
навички і 
знання і 
можуть 
використовув
ати їх у 
трудовому 
процесі 

це частина 
працездатно
го 
населення, 
що за своїми 
віковими, 
фізичними, 
освітніми 
даними 
відповідає 
певній сфері 
діяльності  

це економічно 
активна, 
працездатна 
частина 
населення 
регіону, яка 
володіє 
фізичними і 
культурно-
освітніми 
можливостями 
для участі в 
економічній 
діяльності 
підприємства [1] 

це сукупність 
постійних 
працівників, 
що отримали 
необхідну 
професійну 
підготовку і 
забезпечують 
господарську 
діяльність  

 
Кожне із цих понять за трактуванням вітчизняних дослідників характеризує свій 

аспект використання індивідуумів у трудовій діяльності. 
Враховуючи дослідження понять слід зазначити, що за своєю сутністю управління 

персоналом пропонуємо розуміти як різновид стратегічного управління, особливістю 
якого є те, що об’єктом управління виступає персонал підприємства, а суб’єктом – орган 
управління персонал підприємства. А вплив суб’єкта на об’єкт відбуватиметься шляхом 
застосування засобів, методів та інструментів управління [3]. 

Вплив суб’єкта на об’єкт в роботі з управління персоналом має відбуватися через 
планування, організування, мотивування, контролювання, та регулювання роботи 
персоналу шляхом застосування засобів, методів та інструментів управління.  

Отже, під управлінням персоналом вважаємо за доцільне розуміти наступне: 
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«управління персоналом – це різновид управління, в якому об’єктом управління є 
персонал підприємства, а суб’єктом – орган управління персоналом підприємства, що 
здійснює планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання 
діяльності персоналу шляхом застосування засобів, методів та інструментів управління з 
метою досягнення цілей підприємства, досягнення особистих цілей працівників, розвитку 
персоналу підприємства та підвищення його кадрового потенціалу». 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПОСТІЙНОГО 
ПОЛІПШЕННЯ (КАЙДЗЕН) НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Клішина Д.О., студентка  

Бєлозерцев В.С., к.е.н., доцент 
ДНУ ім. Олеся Гончара 

 
 

Японське диво в економіці набувало зросту в середині 50-х років XX ст. і до 
нафтової кризи 1973 року приблизно 10% за рік, відносно цього Японія раніше буде 
популярна у світі як країна, що виготовляє низькоякісні непридатні продукти, проте разом 
з тим повернула все навпаки і стала провідним конкурентом американським корпораціям. 
Японці пояснюють це диво застосуванням в економіці системи Кайдзен як нового способу 
мислення і підходу до процесу менеджменту, цікаво і те, що ідеї відносно поліпшення 
якості випуску товарів в Японії привезли самі американці. Термін «Кайдзен» набув 
широкої популярності після публікування книги М. Імаї «Кайдзен: ключ до успіху 
японських компаній», тоді практично всі дізналися про реальний економічний прорив у 
Японії.  

Відносно цього підходи Кайдзен відрізняються від західних методів управління 
наступним чином, а саме підприємства орієнтуються на людей і виробництво: 

1. Споживачів – як найважливішу сферу в процесі виготовлення продукції, 
отож, всі зусилля підприємства чи компанії повинні бути спрямовані на споживачів про 
те, щоб вони одержали якісний товар за низькою ціною, адже зворотній зв'язок із 
споживачем – це найважливіша із складових системи Кайдзен.  

2. Співробітники підприємства – цінний актив, який має бути правильно 
зацікавлений у випуску якісних товарів, тут добробут підприємства означає і добробут 
самого працівника.  
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3. Менеджмент – базується на тому, що менеджери або ж управлінці 
заслуговують авторитет не табличкою на дверях кабінету, а своїм знаннями і прикладом. 
Вони відкриті до працівників, вони розмовляють із співробітниками будь-якого рівня. Без 
підтримки топ-менеджменту розвинути Кайдзен неможливо. Реалізація якого є чим вищий 
менеджер тим більше від нього очікується дії щодо вдосконалення.  

4. Орієнтація на процес, а не результат – в основі системи є вдосконалення 
процесів що призводить до покращення результату по оптимізації процесу роботи, навіть 
якщо це не несе прямої економії.  

5. Поступовий розвиток і інновації – тут є характерний стрибкоподібний 
розвиток за допомогою впровадження різних інновацій, що як наслідок поліпшить 
довгостроковий розвиток.  

6. Вбудування якості у процес – якість – це важливий елемент виробництва 
продукції, брак якості – це марна трата часу і грошей, тому потрібно якість вбудовувати у 
процес виробництва, починаючи від стадії розробки продукту і закінчуючи доставленням 
де кінцевий споживач має задовольнитися якістю товару. 

Загальне управління якістю (TQM — Total Quality Management) – це філософія 
менеджменту, що полягає у скороченні витрат, задоволенні споживачів і працівників, це 
фактично найважливіший інструмент системи Кайдзен.  

Відносно цього для застосування її в українському підприємстві керівництво і 
власники повинні перш за все розуміти її головну сутність, що викладена вище щоб 
досягти позитивних очікуваних результатів від споживачів, і як наслідок отримати 
високий прибуток за свою якість і відповідну цінову політику.  

Відносно цього, на наш погляд, для впровадження в українське виробництво 
менеджери повинні дотримуватися наступних принципів, а саме: 

− Працювати на споживачів як на найважливішу ланку в процесі виготовлення 
продукції, всі практичні зусилля українського підприємця повинні бути спрямовані на 
споживача про те, щоб він отримав якісний товар за низькою ціною.  

− Орієнтуватися на інтереси співробітників, адже саме вони як вище зазначалося 
є цінний актив, який має бути зацікавлений у випуску якісних товарів, що означає 
добробут підприємства і добробут самого працівника.  

− Орієнтуватися на якісний менеджмент, щоб менеджери своїми знаннями і 
прикладом заробляли свій авторитет, а саме вони мають бути відкриті до всіх без винятку 
працівників. 

− Орієнтація на процес, а не результат в основі системи вдосконалення процесів 
що призводить до покращення результату по оптимізації процесу роботи.  

− Орієнтація на поступовий розвиток і інновації — розвиток має відбуватися за 
допомогою впровадження інновацій, що в результаті повинний поліпшити 
довгостроковий розвиток самого підприємства.  

− Вбудування якості у процес адже саме якість, як вище зазначалося, важливий 
елемент виробництва, де кінцевий споживач має задовольнитися якістю товару. 

Отож, дотримання вищевказаних засад даної системи на вітчизняних 
підприємствах повинний оптимізувати процес виробництва, збільшити якість товарів і 
правильно мотивувати працівників підприємства. 

В процесі дослідження було визначено основні теоретичні засади даної моделі 
економічного розвитку Японії, і на основі цього запропоновано систему принципів для 
українських підприємств з метою підвищення якості і задоволення інтересів підприємства 
і працівників. 
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Філософію організації утворюють зрозумілі всім працівникам традиції, символи, 

ритуали, легенди, якими вони керуються у повсякденній діяльності в силу свого 
внутрішнього переконання. Складовими культури організації є і назви марок продукції, 
які вона випускає і соціальні контакти співробітників поза її межами (спілки, спортивні 
команди та ін.). Елементи культури організації формуються від її виникнення протягом 
усього часу існування. 

Культура організації зміцнює внутрішні зв'язки між працівниками і структурними 
підрозділами, посилює мотивацію працівників, забезпечує ефективнішу координацію, ніж 
формальна система контролювання і планування. 

У структурі культури організації можна виокремити три рівні, які визначають 
ступінь її розвитку: рівень поверхової (символьної) культури, рівень організаційних 
цінностей, рівень цінностей світосприйняття (фундаментальних зміцнюючих основ). 

Рівень поверхової (символьної) культури організації виявляється у зовнішньому 
образі, який виникає внаслідок контакту з її представниками. До нього відносять видимі й 
відчутні елементи культури: манеру поведінки, мову осіб, які представляють організацію, 
зафіксовані письмово правила, а також розміри організації, використовувані технології, 
продуктивність, фірмовий і товарні знаки, місце на ринку, фірмовий одяг, будівлі та ін. Ці 
символи мають певне змістове наповнення, утворюючи центральну основу, що визначає 
форму і зміст ділової комунікації. Усе це емоційно впливає на споживачів і може бути 
ефективно використане для мотивації співробітників, оскільки є виявом певної елітарності 
у відносинах із середовищем, зумовлює певну організаційну поведінку [1, c. 94-108]. 

Стрижнем рівня організаційних цінностей є місія організації — чітко 
сформульована причина її існування, основа формування комплексу еталонних цінностей, 
якими повинні керуватися всі працівники. Цей комплекс цінностей формує еталони 
щоденної поведінки кожного. Завдяки цьому кожен працівник знає, як він повинен себе 
поводити і яких дій від нього очікують. Це полегшує пошук правильного розв'язання 
проблем, які виникають у процесі функціонування організацій. 

Утвердження цінностей організації у свідомості працівників є наслідком як 
самомотивування (моя поведінка відповідно до прийнятих цінностей полегшує прийняття 
рішень), так і стимулювання (дотримання цінностей організації є підставою для 
винагородження, а нехтування ними — для покарання). 

Автоматичне врахування цінностей організації при розв'язанні певних проблем є 
свідченням наявності рівня цінностей світосприйняття (фундаментальних зміцнюючих 
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основ), які вважаються єдино істинними, незамінними і не потребують постійного 
узаконення. Така система цінностей визначає, що потрібно вважати добрим, істинним, 
розумним, і є надійною основою при виборі рішень для управління організацією. Ціннісні 
установки людини формуються під впливом суспільства, сім'ї, виробничого середовища, в 
якому вона перебуває [2, c.220-225] . 

Якщо продукція, технологія, структура, використовувані в організації методи праці 
можуть бути швидко скопійовані конкурентами, то високу її культуру як чинник успіху 
можна скопіювати після тривалих старань. Менеджер повинен володіти не тільки 
методами і способами забезпечення ефективної діяльності організації, а й делікатними, 
іноді невидимими інструментами, які формують і імідж, й успіх організації на ринку. 

У формуванні культури українських організацій слід враховувати як загальні 
чинники, що впливають на ці процеси, так і національно-етнічні особливості українського 
народу: демократизм, відсутність культу героя, колективізм і взаємодопомога, 
патерналізм, прищеплена у часи панування комуністичної системи звичка працювати під 
примусом і наглядом та ін. [ 3, c. 56-68]. 

У практиці сучасного менеджменту великого значення надають стратегії й тактиці 
розвитку організації, які, будучи невід'ємними від процесу формування її культури, є 
передумовою реалізації потенціалу працівників, ефективної діяльності організації 
загалом. 

Створенням культури організації у зарубіжних фірмах займаються спеціальні 
підрозділи. Кожний керівник повинен сприяти цьому процесу. Однак навіть якщо хтось із 
керівників побоюється свідомо формувати культуру організації, йому все-таки доводиться 
це робити. При цьому, Організаційна культура у системі управління персоналом 
підприємства повинна розглядатися як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати 
усі його підрозділи та усіх працівників на загальні цілі, підвищувати ініціативу персоналу, 
забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати спілкування.  

У теперішній час не існує єдиного підходу до трактування поняття «організаційна 
культура». До того ж, різні автори для її характеристики використовують такі терміни як: 
«культура», «організаційна культура», «культура організації», «фірмова культура», 
«культура підприємництва». Аналіз існуючих трактувань цих понять дозволив зробити 
висновки про те, що їх сутність є тотожною [4, c.483-485].  

Так, організаційна культура — це добре сформована система керівних переконань, 
принципів і технологій у життєдіяльності підприємства.  

Організаційна культура виявляється у філософії та ідеології управління, ціннісних 
орієнтаціях, віруваннях, очікуваннях, нормах поведінки. Організаційна культура 
регламентує поведінку людини і дає можливість прогнозувати її реакцію в критичних 
ситуаціях.  

Організаційна культура формується на базі організаційної культури. Вона повною 
мірою пояснює усі складові управління підприємством: стратегію, цілі, ринкові ніші, стан 
продуктивності праці, якості товарів, відношення до споживачів, конкурентів і т. д.  

Сутність організаційної культури у системі управління персоналом підприємства 
визначають:  

− загальнолюдські цінності, сполучення інтересів персоналу (співробітництво, 
новаторство, довіра і т. д.) з корпоративними інтересами (підвищення 
конкурентоспроможності, завоювання ринкової ніші і т. д.);  

− реальні ринкові вимоги до управління підприємством (пріоритет споживача, 
якість роботи та ін.) і вимоги до персоналу (відданість підприємству, акцент на почутті 
спільності, причетності до загальної справи підприємства та ін.).  
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На сучасному етапі функціонування підприємств дедалі необхіднішим стає 
стратегічне бачення шляхів розвитку, забезпечення стійкого економічного зростання в 
довгостроковій перспективі. На перший план виходять саме стратегічні аспекти їх 
діяльності. Управління господарською діяльністю не може зводитися лише до ухвалення 
поточних управлінських рішень за окремими її аспектами. Концепція стратегічного 
управління відображає чітке стратегічне позиціонування підприємства, включаючи і 
фінансову складову, представлене в системі принципів і цілей його функціонування, 
механізмі взаємодії між елементами господарської та організаційної структури і формах їх 
адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища. 

Комплексний підхід до визначення місця та ролі фінансової політики варто 
розглядати, відповідно до того, що фінансова політика підприємства підпорядковується 
політики розвитку підприємства і реалізує основну функцію фінансового менеджменту, 
тобто впроваджує стратегічні завдання та політику підприємства через поєднання 
регуляторної, розподільної та контрольної функцій фінансів [1, с. 117]. 

Фінансова політика підприємства – це визначення довгострокових фінансових 
цілей та завдань підприємства, що включають формування, управління та планування 
його фінансових ресурсів з метою підвищення вартості підприємства за умови 
забезпечення фінансової рівноваги. В існуючих теоретичних положеннях про розробку 
фінансової політики підприємства її структуру частіше розглядають в розрізі домінантних 
сфер стратегічного фінансового розвитку підприємства [2, с. 157]. 

Структурно фінансова політика підприємства складається із: політики управління 
активами, політики управління капіталом, інвестиційної політики, політики управління 
грошовими потоками, політики управління фінансовими ризиками, політики 
антикризового управління, політики узгодження фінансових цілей та якості управління 
фінансовою діяльністю підприємства. 

Аналізуючи представлені в науковій літературі підходи, на наш погляд, слід 
звернути увагу на різноманітність аспектів фінансової діяльності, які, відповідно до праць 
[3, с. 275] можуть мати стратегічний характер – це і правові відносини, і податкова сфера, 
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і ціноутворення. З нашої точки зору, такий плюралізм, на жаль, не сприяє упорядкуванню 
процесу формування фінансової політики, адже побудова, наприклад, легітимних 
правових відносин із зовнішніми фінансовими інституціями є предметною сферою права, 
тому, розробляючи фінансову стратегію, слід передбачати лише певний час на укладання 
угод із кредиторами або інвесторами, а не будувати в її межах систему довгострокових дій 
із правового забезпечення. 

Варто відзначити, що фінансова політика підприємства включає в себе: аналіз 
фінансового стану; оптимізацію основних та оборотних засобів; розподіл прибутку. 
Фінансова політика підприємства згідно зі своєю стратегічною ціллю забезпечує: 

− формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 
− виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження 

фінансових ресурсів на цих напрямках; 
− відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним 

можливостям підприємства; 
− визначення головної загрози з боку конкурентів,правильний вибір 

напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над 
конкурентами; 

− створення та підготовка стратегічних резервів; 
− ранжування та поетапне досягнення цілей [4, с. 98]. 
Таким чином, успіх фінансової політики підприємства гарантується при рівновазі 

теорії і практики, співпаданні стратегічних цілей з реальним економічним та фінансовим 
можливостями. 

Основними завданнями фінансової політики є: 
− визначення способів проведення успішної фінансової політики та 

використання фінансових можливостей; 
− визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами 

господарювання,бюджетом,банками,тощо; 
− фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності; 
− вивчення економічних та фінансових можливостей ймовірних 

конкурентів,розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості; 
− розробка способів виходу з кризового стану та методів управління за 
− умов кризового стану підприємств [5, с. 109]. 
Фінансова політика включає методи та практику формування фінансових ресурсів, 

їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов 
господарювання. Фінансова політика охоплює всі форми фінансової діяльності 
підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл 
прибутку,грошові розрахунки та інвестиційну політику. Всебічно враховуючи фінансові 
можливості підприємств, об’єктивно оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх 
факторів,фінансова політика забезпечує відповідність фінансово-економічних 
можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів [6, с. 9]. 

На підставі фінансової політики визначається фінансова політика підприємства за 
основними напрямками фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, 
дивідендна, інвестиційна. У процесі розробки фінансової політики особлива увага 
приділяється виробництву конкурентоспроможної продукції, мобілізації внутрішніх 
ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу 
прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства тощо [7, с. 98]. 

Отже, слід відмітити, що розкриття сутності поняття «фінансова політика 
підприємства» має не завжди точне й однобічне пояснення, що пов’язане з 
різноманітними підходами авторів, їх розумінням базових категорій, точкою зору на 
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економічні процеси, що відбуваються у суспільстві. Формування фінансової політики 
пов’язане з постановкою цілей і завдань підприємства, підтримкою фінансових 
взаємозв’язків між підприємством і суб’єктами навколишнього середовища (фінансовим 
ринком, державними регулюючими органами, спеціалізованими фінансовими 
інститутами, діловими партнерами і т. д.). Підприємство досягає своїх стратегічних 
фінансових цілей, коли зазначені взаємозв’язки відповідають її внутрішнім фінансовим 
можливостям, а також дозволяють їй залишатися сприйнятливою до зовнішніх соціально-
економічних вимог. 
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Причинами доларизації економіки України є: надмірна інфляція; потреба у 

надійному збереженні заощаджень; низький рівень довіри до банківської системи і 
монетарної політики держави; збільшення рівня відкритості економіки; девальвація 
гривні; зростання мобільності прямих та непрямих іноземних інвестицій; зростання під 
впливом глобалізації рівня валютних ризиків [1].  

Рівень фінансової доларизації в Україні є високим, проте не критичним. У 
нещодавньому дослідженні Della Valle et al. (2018) до групи країн з низькою доларизацією 
віднесено країни, у яких її рівень становив 10–20% протягом 2009–2016 рр., тоді як країни 
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з високою доларизацією мали рівень 40–80%. Таким чином, Україна з рівнем доларизації 
44% потрапила до нижньої частини групи країн з високою доларизацією [2]. 

За оцінками НБУ на сьогодні природний рівень доларизації для України повинен 
становити близько 20%. Наразі фактичний рівень доларизації кредитів та депозитів в 
Україні перевищує 40% (див. рис. 1). Ця частка є значно вищою, ніж у більшості країн ЄС, 
які мають власні валюти. Усе це є результатом дії низки чинників у минулому – низької 
якості роботи уряду та недовіри населення до державної політики, тривалих періодів де-
факто фіксованого обмінного курсу, геополітичної напруженості та макрофінансової 
нестабільності [3].  

 

 
 

Рисунок 1. Показники фінансової доларизації в Україні та обмінний курс, 
гривня/долар США 

Джерело: НБУ 
 

Отже, проблема доларизації в Україні залишається гострою та зумовлює значні 
негативні наслідки для монетарної політики та економіки України. Такими наслідками є: 

− зниження попиту на національну валюту, що зменшує можливості 
одержання державою емісійного доходу, який є важливим фіскальним ресурсом бюджету; 

− створення передумов для розвитку тіньової економіки та обмеження 
фіскальних можливостей держави; 

− зниження ефективності монетарної політики внаслідок послаблення 
управлінської позиції центрального банку щодо регулювання грошово-кредитного ринку; 

− значний вплив на інфляцію та її волатильність [4]. 
З огляду на значні негативні наслідки для економіки та ефективності монетарної 

політики, для зменшення впливу негативних факорів доларизації в Україні слід звернути 
увагу і на закордонний досвід. А також використати наступні заходи : 

− чітке визначення курсу монетарної політики Центрального банку України на 
подолання інфляції і гарантування стабільності грошової одиниці; 

− поступове переведення гривні у режим повної конвертованості, тобто 
вільного обміну на іноземні валюти. Необхідно створити такі умови, щоб гривня як 
валюта необмежено й вільно обмінювалася за поточними, капітальними та 
інвестиційними операціями. Однак варто розуміти, щоб до такого перейти, необхідні 
ефективні структурні перебудови; 

− ліквідація і створення законодавчих нормативів, які призведуть до 
зменшення частки тіньової економіки, яка обслуговується переважно доларами; 
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− обмеження на здійснення розрахунків у валюті між резидентами і 
нерезидентами на внутрішньому ринку держави; 

− продовження політики плаваючого обмінного курсу, яка на сьогодні 
дозволила абсорбувати зовнішні шоки, заспокоїти валютний ринок та зменшити попит на 
іноземну валюту. 

Комплексне застосування зазначених заходів дасть змогу знизити рівень 
доларизації в Україні, мінімізувати можливі негативні наслідки процесів фінансової 
лібералізації та забезпечити добровільне надання переваги суб'єктами економіки 
національній валюті. Саме висока довіра до національної валюти стане запорукою 
зниження доларизації економіки країни. 
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В сучасних реаліях інтеграційних процесів відбувається поступове зближення 
національних економік шляхом поетапного поєднання фінансових, економічних, 
інформаційних та інших зв’язків. Тенденція реформування економічних відносин в 
Україні у відповідності до системи світової економіки вимагає від суб’єктів 
господарювання швидко та гнучко реагувати як на зовнішні, так і на внутрішні виклики. 
При цьому економіко-політичні умови не тільки розширюють коло користувачів облікової 
інформації, але й підвищують рівень їх вимог. Отже, однією з умов ефективного 
господарювання, зокрема, міжнародного співробітництва, залучення інвестицій тощо, є 
надання користувачам повної, достовірної, неупередженої інформації, яка б дозволяла їм 
приймати відповідні управлінські рішення. 

Це свідчить про важливість гармонізації облікового процесу економічних суб’єктів 
як інструменту ділової комунікації. Такий процес спрямований на усунення бар’єрів щодо 
поширення і розуміння фінансової інформації в масштабах міжнародної спільноти. 

Основна задача гармонізації полягає в тому, щоб положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку кожної окремої країни істотно не виділялися з подібних 
нормативних документів щодо обліку в інших державах-членах різноманітних 
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співтовариств, тобто постійно були в гармонічних стосунках один з одним. При цьому 
основною метою міжнародної гармонізації системи обліку та фінансової звітності є 
забезпечення зіставності публічної фінансової інформації для оцінювання фінансово-
майнового стану та ефективності функціонування економічних суб’єктів.  

Реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів 
господарювання в державах із перехідною та/або кризовою економікою має охоплювати 
три важливі сфери:  

− перегляд відповідних нормативно-правових актів (прийняття нових та/або 
вдосконалення існуючих, заповнення прогалин, усунення колізій тощо); 

− створення і розвиток професійних організацій бухгалтерів та аудиторів; 
− удосконалення системи їхньої професійної освіти [1, с.58]. 
Цей процес досить складний і вимагає значних зусиль і витрат ресурсів та часу. 

Проблеми, які можуть виникнути у підприємств, пов’язані з недостатньою мотивацією 
керівників, а також нестачею висококваліфікованих спеціалістів. Проте, керівництву 
потрібно врахувати не коротко-, а довгострокові ефекти від переходу на міжнародні 
стандарти обліку та звітності, оскільки перспективи, що відкриваються перед їх 
підприємствами, досить значні: 

−  зростання інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання (звітність, 
сформована за міжнародними стандартами, означає дотримання правил її складання, 
достовірність та прозорість інформації для інвестора); 

− спрощення процедури отримання кредитів у вітчизняних банках різної 
форми власності (застосування міжнародних стандартів складання звітності 
підприємством, яке претендує на отримання кредиту, свідчить про подання ним надійної 
інформації, що дозволяє банку перевірити платоспроможність і ліквідність та віддати 
перевагу у наданні кредиту); 

− можливість отримання кредиту в іноземних банках (такі фінансові установи 
співпрацюють тільки з суб’єктами господарювання, звітність яких складена за 
стандартами країни, згідно з якими працює банк, або за міжнародними стандартами). 

В цілому переваги гармонізації облікового процесу для суб’єкта господарювання – 
це розширення міжнародного співробітництва, набуття світового досвіду, вихід на 
національні й міжнародні фондові ринки та, як наслідок, забезпечення реалізації 
інвестиційних стратегій на довготривалу перспективу. 

Незважаючи на доволі очевидні переваги, процес гармонізації обліку відповідно до 
міжнародних стандартів супроводжується певними проблемами. 

Успіх застосування міжнародних правил введення обліку залежить передусім від 
економічного середовища, наявності національної інфраструктури їх існування. Тому 
важливою умовою є формування сприятливих економічних умов в Україні. 

Крім того, процес переходу на міжнародні стандарти обліку та звітності пов’язаний 
з людським фактором. Міжнародні стандарти встановлюють загальні принципи 
формування показників звітності, отже кожна окрема ситуація вимагає застосування 
професійного бухгалтерського судження під час складання фінансової звітності. 

На державному рівні проблемність питання визначається неналежною 
ефективністю взаємодії фахових структур, які повинні активно взаємодіяти з Комітетом з 
міжнародних стандартів для вирішення технічних аспектів процесу гармонізації 
облікового процесу. 

Таким чином, інформативна наповненість фінансової звітності вітчизняних 
економічних суб’єктів має певні недоліки: обмеженість обліково-економічної інформації; 
недоступність фінансової звітності фізичним особам як користувачам облікової 
інформації; складність розуміння фінансових показників, неможливість сприйняття 
особами, які не мають спеціальних знань з економіки, обліку, аналізу; невідповідність 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 5 листопада 2020 р. 

 

 

 

 

165  
 

складеної за національними стандартами фінансової звітності міжнародним вимогам, що 
ускладнює стандартизацію та уніфікацію облікової системи України у цілому; недостатня 
соціальна спрямованість фінансової звітності та, як наслідок, неповноцінність системи 
обліку як інформаційної підсистеми глобального середовища [2, с.788]. 

Для забезпечення ефективного процесу гармонізації ведення обліку вітчизняними 
підприємствами важливо здійснити ефективні наступні заходи на державному рівні: 

− формування законодавчих, організаційних та необхідних теоретичних 
передумов для того, щоб суб’єкти господарювання могли безперешкодно складати 
фінансову звітність відповідно до вимог міжнародних стандартів; 

− створення доступного інформаційного ресурсу, на якому постійно будуть 
оновлюватися відповідно до змін законодавства міжнародні стандарти для того, щоб 
сприяти створенню умов для вільного доступу до інформації; 

− стабільне підвищення рівня кваліфікації бухгалтерів відповідно чинних 
міжнародних стандартів обліку та забезпечення високого рівня фахівців, які складають 
фінансову звітність; 

− співвіднесення національної нормативної та правової бази щодо обліку до 
міжнародних стандартів; 

− поліпшення системи державного регулювання у сферах бухгалтерського 
обліку. 

При цьому варто враховувати, що формування публічної фінансової звітності 
повинно задовольняти інтереси значної сукупності користувачів. А інформаційні потреби 
держави у забезпеченні виконання фіскальної функції можливо реалізувати за рахунок 
впровадження інших форм та видів звітності. Тільки тоді буде забезпечено баланс 
інтересів щодо ефективної взаємодії суб’єктів господарювання та відповідних 
зацікавлених осіб. 
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Ефективне управління грошовими потоками підприємства є одним з головних 

завдань фінансової служби будь-якого підприємства. З одного боку воно впливає на 
рівень ліквідності підприємства, а з іншого – на ефективність діяльності суб’єкта 
господарювання та його фінансовий стан.  

Щоб ефективно управляти грошовими потоками необхідно знати їх величину за 
певний період часу (місяць, квартал, рік), основі їх елементи, види діяльності, що 
генерують потік грошових коштів. 



 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

166 
 

Серед економістів немає єдиної думки про те, як оцінювати економічну 
ефективність управління грошовими потоками, а саме оцінювати її за допомогою одного 
узагальнюючого показника або системи показників; яка методика розрахунку показників 
ефективності; які показники повинні включатися в систему; які повинні бути 
взаємозв’язки між узагальнюючими і приватними показниками ефективності.  

Відмінності поглядів вчених і фахівців на сутність і методи оцінювання 
ефективності обумовлюють необхідність аналізу, відбору, розробки і структури критеріїв 
та показників економічної ефективності управління 1, с. 174.  

Але варто зазначити, щоб ефективно управляти грошовими потоками, необхідно 
знати:  

− їх величину за певний час (місяць, квартал);  
− основні їх елементи; 
− види діяльності, які генерують потік грошових коштів. 
Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві може бути 

проведена з трьох різних позицій: 
1. Результативність управління оцінюється з позицій досягнення певного 

економічного ефекту в порівнянні з витратами на управління. 
2. Результати управління оцінюються з точки зору досягнення поставлених 

цілей. 
3. Параметрами (критеріями) ефективності управління є результати 

функціонування керованого об’єкта.  
Оцінити ефективність управління грошовими потоками із застосуванням першого 

підходу часто викликає певні труднощі, оскільки є складності з визначенням витрат на 
управління грошовими потоками. Це пов’язане з тим, що в процесі управління задіяні не 
тільки фінансово-економічні служби (витрати на функціонування яких можна визначити 
кількісно), але і відділ постачання, відділ продажів, а також всі підрозділи підприємства, 
робота яких так чи інакше пов’язана з надходженням і витрачанням грошових коштів. У 
той же час, витрати на забезпечення роботи цих служб не можна в повному обсязі 
віднести до витрат на управління грошовими потоками, так як дані підрозділи крім 
управління фінансами виконують і інші функції 2, с. 21.  

Застосування другого підходу відображає, перш за все, організаційну ефективність 
управління. Оцінка системи управління з використанням даного підходу дозволяє 
визначити, наскільки наявна організаційна структура та інструменти управління 
дозволяють досягати поставлених цілей.  

З точки зору третього підходу управління можна вважати ефективним, якщо стан 
грошових потоків є нормальним і дозволяє забезпечувати сталий розвиток підприємства.  

При цьому варто зазначити, що оцінити ефективність управління грошовими 
потоками на основі єдиного показника не представляється можливим, тому необхідна 
розробка і впровадження в практику управлінської діяльності системи кількісних 
показників (критеріїв), досягнення певних значень яких дозволить зробити висновок про 
ефективність управління в цілому. 

Для того щоб виміряти ефективність управління грошовими потоками необхідно 
сформувати систему певних критеріїв і показників.  

Критерій – це найважливіша відмінна ознака, що характеризує сутність явища та 
його якісну сторону. У перекладі з грецької «kriterion» є мірилом для оцінки. Критерії 
характеризуються системою кількісних показників і якісних оцінок ефективності [1 с. 
173].  

Кожен критерій повинен у певній мірі відображати елементи, процесу, що 
розглядається. Критерії та показники тісно взаємозв’язані: науково обґрунтований 
критерій у значному ступені обумовлює правильний вибір системи показників, і навпаки, 
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якість показника визначається тим, що наскільки повно та об’єктивно він характеризує 
прийнятий критерій. 

Таким чином критерій ефективності виражає головну міру результату, що 
очікується та повинна враховуватися при розгляданні варіантів прийняття рішень.  

Вперше індикатори ефективності були охарактеризовані у 1973 році Р. Орром. 
Кожен індикатор повинен бути: виміряним; надійним; відтвореним (забезпечення 
тотожності методики розрахунку порівнюваних показників); інформативним (корисним 
для прийняття рішень); зручним для користувачів [1, с. 173]. 

У роботі Д. Синк при розробленні системи оцінки ефективності визначено якість її 
критеріїв: придатність, правильність і точність, повнота, унікальність, надійність, 
зрозумілість, квантифіцірованість, контрольованість, економічна ефективність [3, с. 231]. 

Оціночними критеріями ефективності слугують вартісні та натуральні показники, 
спеціальні коефіцієнти або окремі якісні показники. Показники ефективності – це 
індикатори, що характеризують систему на предмет досягнення поставленої мети та 
задоволення певним критеріям якості функціонування. Розрізняють показники 
ефективності: кількісні і якісні; загальні й локальні; прості та інтегровані (розраховуються 
на підставі декількох параметрів).  

Важливу роль в оцінці ефективності управління грошовими потоками підприємства 
відіграє визначення ключових параметрів, що впливають на дієвість управління 
грошовими потоками. Облік цих параметрів необхідний в силу того, що будь-який 
господарюючий суб’єкт:  

– по-перше, прагне як мінімум до фінансової стійкості підприємства, і цей 
показник може також виступати як узагальнюючий показник моніторингу фінансової 
стійкості компанії; 

– по-друге, повинен мати певний інтегральний показник оцінки ефективності 
управління грошовими потоками, який повинен включити в себе не тільки об’єктивні 
фактори, а й найважливіші специфічні (суб’єктивні) чинники, що відображають 
особливості цього процесу у різних галузях. 

Таким чином, оцінювання ефективності управління грошовими потоками є 
актуальним питанням для будь-якого підприємства. Тому важливо правильно обрати 
критерії й методи оцінювання ефективності управління грошовими потоками 
підприємства. 
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Нині у сучасній ринковій економіці перед кожним виробничим підприємством 
постають питання щодо зростання ролі виробничого потенціалу в їх діяльності задля 
забезпечення рівня конкурентоспроможності в галузі, виходу на лідируючі позиції. Одним 
із важливих завдань у галузі економіки сільського господарства є дослідження виробничо-
ресурсного потенціалу, оскільки він являється головним потужним елементом в 
сільському господарстві України та ефективність якого на пряму залежить від багатьох 
факторів. Наявність необхідного обсягу ресурсів є запорукою успішного функціонування 
діяльності організації, зайнятої в будь-якому виді економічної діяльності, в тому числі і в 
сільському господарстві. Виробничий потенціал підприємства як показник ресурсного 
потенціалу відіграє велику інформаційну роль.  

Під виробничо-ресурсним потенціалом слід розуміти сукупність доступних 
взаємопов'язаних між собою ресурсів, використання яких дозволяє досягти 
максимального економічного ефекту; або ж сукупність трудових, природних і 
матеріальних витрат, які визначаються кількістю, якістю і внутрішньою структурою 
кожного ресурсу. 

Питанням дослідження щодо формування, використання та розвитку виробничо-
ресурсного потенціалу присвячено праці таких науковців як: В.Г. Андрійчук, Ю.С. 
Гринчук, О.І. Гуторов, О.Ю. Єрмаков, І.І. Лукінов, В.В. Россоха, П.Т. Саблук, О.В. 
Ульянченко, І.О. Шарко, Я.Р. Ярема та інші науковці. Однак, ряд проблем повністю не 
вирішені та залишаються дискусійними. 

Діяльність у сучасних умовах вимагає прийняття оптимальних управлінських 
рішень щодо визначення обсягів виробництва, ринку збуту продукції. Це у свою чергу, 
передбачає ефективне використання усіх ресурсів підприємства, їх оптимальну структуру, 
від яких залежить фінансовий стан підприємства. Зростає роль аналізу використання 
ресурсного потенціалу підприємств. Діючий у сільському господарстві механізм не 
створив такі економічні умови, які б орієнтували працівників на підвищення 
продуктивності праці, зростання якості продукції та її конкурентоспроможності.  

Проблема конкурентоспроможності є глобальною і впливає на багато аспектів як 
економічної, так і соціальної політики держави, з одного боку, а з іншого, пов’язана з 
інтересами усіх громадян як споживачів товарів [2].  

Під конкурентоспроможністю ми розуміємо конкурентне підприємство що має 
можливість отримувати прибуток і має значну частку ринку. Але при цьому, щоб вважати 
його конкурентоспроможним, підприємство повинне використовувати всі свої ресурси та 
свої можливості для виробництва потрібних товарів та послуг хорошої якості та 
відповідної ціни і в правильному стратегічному напрямі, щоб він міг ефективно 
комерціалізувати свою продукцію на споживчий ринок. Конкурентоспроможність в 
економічній аграрній науці відноситься до ключових категорій, що відображає 
ефективність формування та використання ресурсного потенціалу спеціалізації, 
інвестиційно-інноваційних можливостей та резервів, важелів управління та маркетингу в 
аграрних підприємствах всіх форм власності та організації виробництва. Її рівень 
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визначається обсягами, асортиментом та якістю виробленої продукції, фінансово-
економічним становищем суб’єкту господарювання. Для досягнення високого рівня 
конкурентоспроможності першочергове значення мають ефективна організація та висока 
культура виробництва; підприємницька ініціатива; рівноправний доступ до ресурсів; 
сприятлива цінова кон’юктура, державна підтримка вітчизняного товаровиробника. 

Тому, з метою забезпечення ефективного процесу використання виробничо-
ресурсного потенціалу при його організації потрібно звертати увагу на сукупність 
факторів, які впливають на його ефективність. Виробничо-ресурсний потенціал аграрних 
підприємств визначається, як сукупність взаємозв’язаних складових: матеріальних, 
трудових, фінансових, нематеріальних ресурсів, включаючи здатність працівників 
підприємства використовувати ефективно дані ресурси для досягнення стратегічних та 
поточних цілей підприємства [1, с. 52 ].  

Виробничо-ресурсний потенціал аграрних корпорацій характеризується великою 
концентрацією системи взаємопов’язаних ресурсів та їх мобілізацією, досягненням 
конкурентних переваг на основі системного та послідовного впровадження інновацій. Він 
бере участь у створенні сільськогосподарської продукції, яка є основним результатом 
виробничої діяльності, а її реалізація забезпечує прибуток як кінцеву мету підприємства. 
Продукція також обумовлює потенціал, оскільки забезпечує відтворення аграрного 
виробництва[3, с. 30]. 

Отже, важливою передумовою забезпечення ефективного та 
конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств є вирішення 
важливої проблеми пов'язаної із правильним формуванням,використанням та розвитком 
виробничо-ресурсного потенціалу, що має як теоретичне, так і практичне значення. Для 
стабілізації виробничого потенціалу необхідно реалізувати комплекс заходів, спрямованих 
на поліпшення їх фінансового стану, вдосконалення організаційних форм управління, 
розвиток інфраструктури ринку, зниження залежності матеріально-технічної бази від 
імпорту, розширення вітчизняної сировинної бази. Тільки в результаті взаємодії всіх 
складових виробничого потенціалу (трудових, матеріальних, техніко-технологічних і 
фінансових ресурсів) можна забезпечити досягнення поставлених стратегічних цілей 
сільськогосподарських підприємств та бути на конкурентному рівні. При цьому, основне 
значення виробничо-ресурсних можливостей полягає у створенні нової вартості в процесі 
виробництва сільськогосподарської продукції, що забезпечує економічне зростання, 
експортний потенціал, інші конкурентні переваги.  
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Найважливішою функцією механізму забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства є захист від несприятливих ринкових умов, яка повинна включати в себе 
розробку комплексу заходів з обмеження економічного ризику на підприємстві. 
Підвищення конкурентоспроможності – це процес змін, реалізація якого вимагає 
стратегічного підходу, оскільки зміни зачіпають всі основні компоненти організації, 
включаючи структуру персоналу, кваліфікацію, технології, обладнання, продукти, ринки. 
Це вимагає розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності. 

Основними способами вирішення проблем, пов'язаних з підвищенням 
конкурентоспроможності підприємства, є: підвищення якості управління; поліпшення 
відносин із зовнішнім середовищем; впровадження (проведення) стратегічного 
маркетингу «виходу» і «входу» організації; вдосконалення організації інноваційної 
діяльності; впровадження нових інформаційних технологій; впровадження нових 
фінансових та бухгалтерських технологій; аналіз ресурсоємності кожного продукту на 
етапах його життєвого циклу і впровадження ресурсозберігаючих технологій; підвищення 
організаційно-технічного рівня виробництва; розвиток логістики; розвиток тактичного 
маркетингу. Також ключовими факторами підвищення конкурентоспроможності 
підприємства є зниження витрат, диференціація і системна інтеграція. В умовах 
глобалізації підприємство, а також система і методи управління підприємством і, 
звичайно ж, товари або послуги, вироблені підприємством, повинні відповідати 
міжнародним стандартам. 

З огляду на особливості сучасного ринку, можна сформувати систему чинників 
підвищення конкурентоспроможності підприємства, основними елементами якої є 
наступні фактори. Управління якістю на підприємстві, коли споживач може вибирати з 
величезної кількості пропонованих товарів і послуг, одним з найважливіших факторів, що 
визначають існування і розвиток підприємства на ринку, є якість пропонованих їм 
продуктів або послуг. Якщо компанія прагне завоювати міжнародний ринок, то її 
продукція повинна відповідати міжнародним стандартам якості і мати сертифікат 
відповідності системи якості міжнародним стандартам. 

Реалізація інноваційної політики підприємства визначає здатність підприємства 
конкурувати не тільки на внутрішньому, а й на зовнішніх ринках. Сучасна інноваційна 
політика – це комплекс науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансових та 
інших заходів, спрямованих на виробництво і просування на ринок нової або поліпшеної 
продукції. Інновації – це не просто новітні розробки, це сучасний техніко-економічний 
процес, який за рахунок використання нових ідей і винаходів приводить до створення 
кращих продуктів, технологій, що допомагає компанії займати конкурентні позиції на 
ринку. ринок. Інновації засновані на якісно нових ідеях і технологіях. Необхідно розуміти, 
що з часом потреби змінюються, споживачі пред'являють все більш складні вимоги до 
ринку товарів і послуг. Завдання інноваційної політики – задовольнити ці потреби. Для 
компанії важливо передбачити інноваційні можливості, комплексно управляти всім 
інноваційним циклом, що забезпечує її конкурентоспроможність і довгострокову 
ефективність [3, с. 117].  
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Трудові ресурси – одна з найважливіших складових підприємства та 
найважливіший фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств. Досвід 
компаній говорить про посилення ролі управління персоналом у системі факторів, що 
забезпечують конкурентоспроможність підприємства. Відповідно до сучасних концепцій 
управління, люди є одним з найважливіших економічних ресурсів підприємства, що 
впливає на його доходи, конкурентоспроможність та розвиток. На сьогоднішній день цей 
фактор є найслабшим ланкою у діяльності вітчизняних підприємств. Мало хто з 
підприємств займається покращенням умов праці та мотивацією своїх працівників. У 
цьому Україна відстає від європейських держав на порядок. Керівникам підприємств 
повинні бути забезпечені належні умови праці, відпочинок, висока заробітна плата, 
оскільки людський капітал є головним фактором економічного розвитку [1, с. 145]. 

Вдосконалення продукції, що продається на внутрішньому ринку національними 
виробниками, та розширення їх діяльності на міжнародному ринку: забезпечення 
пріоритетності продукції, зміна якості товару та його технічних параметрів з метою 
задоволення потреб та специфічних потреб споживача, визначення переваг товару в 
порівнянні із замінниками, виявлення недоліків аналогової продукції, що виробляється 
конкурентами, вивчення методів конкурентів для вдосконалення подібних товарів, 
визначення та використання цінових факторів для підвищення конкурентоспроможності 
продукції , нові пріоритетні сфери використання товару, диференціація товарів, 
забезпечує відносно стійкі переваги для споживачів, яким надаються певні види 
взаємозамінних товарів, впливають безпосередньо на споживача, обмежуючи появу на 
ринку нових товарів, рекламуючи, надаючи готівку чи товар позику. 
Конкурентоспроможність підприємства залежить від виконання наступних умов: 
правильного розуміння переваг іноземних споживачів; знання правил та культури ведення 
бізнесу в певній країні; знання рівня конкурентоспроможності галузі; внесення змін та 
модифікацій до вашого товару відповідно до смаків та традицій споживачів країни, куди 
товар буде експортуватися; врахування особливостей каналів розподілу; правильний вибір 
способу виходу на ринок; врахування культурних, соціальних, політичних, технологічних, 
екологічних та правових особливостей. Ринкова конкуренція ставить перед 
підприємствами завдання адаптації до вимог мінливого конкурентного середовища 
функціонування, зокрема, шляхом вирішення проблеми формування ефективної системи 
управління конкурентоспроможністю. Саме конкурентоспроможність підприємства 
забезпечує його здатність підтримувати або розширювати свої конкурентні позиції на 
цільовому ринку та впливати на ринкову ситуацію за допомогою пропозиції якісних 
товарів або послуг, задовольняючи конкретні вимоги споживачів та забезпечуючи 
операційну ефективність. 

Однією з ключових умов успішного функціонування підприємства є необхідність 
використання ефективного механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю, 
який забезпечить розробку та реалізацію концепції його розвитку в умовах глобалізації та 
зростаючої конкуренції та сприяє створення конкурентних переваг у теперішньому та 
майбутньому бізнес-середовищі [2, с. 170].  

Таким чином, можна сказати, що в умовах глибоких структурних змін на 
міжнародному та національному ринках головним завданням підприємства є пошук своєї 
ніші в жорсткій конкуренції на світовому ринку. Функціонування цього підприємства має 
враховувати особливості сучасного ринку. На перше місце виступають такі фактори 
підвищення конкурентоспроможності підприємства: проведення інноваційної політики, 
яка визначає здатність підприємства конкурувати не тільки на внутрішньому, але й на 
зовнішніх ринках; наявність кваліфікованих трудових ресурсів, що відповідають вимогам 
міжнародного ринку праці; гнучка система управління якістю на підприємстві; постійне 
вдосконалення продукції національних виробників на внутрішньому ринку та активізація 
їх діяльності на зовнішньому ринку. Підприємство, діючи відповідно до глобальної 
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стратегії, повинно також враховувати культурні, соціальні, політичні, технологічні, 
екологічні та правові особливості ринку конкретної держави. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В ТРАНЗИТИВНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
 

А.В. Кулінська, д.е.н., професор 
Одеський національний політехнічний університет, 

м. Одеса 
 
Основною органiзацiйною та виробничою ланкою народного господарства будь-

якої країни є підприємство. Саме перехід підприємства на ринкові форми i методи 
господарювання, використання ринкової мотивації стимулюють, прискорюють та 
закріплюють процес транзитивної економіки.  

Підприємство – осередок суспільства, певний колектив співробітників. На 
пiдприємствi проходить важлива частина життя людини, тут відбувається її розвиток, 
духовне зростання. Тому необхідно розглянути як підприємство здійснює одну з головних 
своїх функцій – соціальну, в транзитивній економіці України [2].  

В даний час величезна увага в Україні приділяється державному управлінню 
соціальною діяльністю підприємств. Це полягає в корінному відновленні їх виробничого 
потенціалу. Справа в тім, що саме особистий фактор виробництва, творчі сили живої праці 
і є те рушійне, що творить початок, що лежить в основі виробничого процесу любого 
підприємства. 

Усебічний розвиток особистості, ріст загальної і професійної культури, трудової і 
соціальної активності відбувається не тільки у виробництві, але і за його межами: у 
процесі навчання, на відпочинку, у ході спілкування з іншими людьми. Тому необхідно 
враховувати такий аспект як раціональне використання вільного часу. Саме воно дозволяє 
виявити творчі дарування людини, розвити здатності до суспільного виробництва [3]. 

Які же соцiальнi функції підприємства України виконують зараз, це: створення 
сприятливого психологічного клімату в колективі; поліпшення умов праці та відпочинку 
працівників; надання допомоги та пільг працівникам i членам їхніх сімей; забезпечення 
соціальної стабільності, насичення ринку праці новими робочими місцями; cтворіння 
підприємств робить вагомий внесок у вирішення проблеми зайнятості; забезпечення 
мотивації до праці; благодійна діяльність. 

Отже, підприємництво є одним із найважливіших чинників економічного розвитку 
суспільства, яке спирається на ринкові методи господарювання. Воно сприяє соціально-
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політичній стабільності суспільства, тобто відкриває простір вільному вибору шляхів i 
методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту. 

Новітня світова історія не знає жодного прикладу високорозвиненої економіки без 
розвитку соціальної діяльності підприємств. Водночас немає и не може бути ефективної 
транзитивної економіки без активної регулюючої ролі держави. В сучасних умовах 
державному управлінню підлягаються усі аспекти господарського життя, у тому числі 
підприємництво. Будь-яка держава повинна проводити визначену соціальну політику [1].  

Об’єктивна потреба управління соціальною діяльністю підприємств зумовлена 
цілями політики держави, зокрема: створенням сприятливих умов для вільної творчої 
праці; підпорядкуванням суспільного виробництва потребам та інтересам людей. 

Для здійснення ефективного державного управління соціальною діяльністю 
підприємств України необхiднi вiдповiднi механізми. Ця система включає фінансовий 
механізм, механізми стимулювання, підтримки, сприяння, контролю, форми та методи 
реалiзацiї державного управління (в Україні використовуються наступні методи 
державного управління: фінансово-кредитні, цінові і нормативно-правові), державні 
органи та фонди, покликані займатися соціальною дiяльнiстю суб’єктів підприємництва 
[5]. 

Велика дослідницька робота, націлена на формування методологічної бази 
соціальної політики, проведена у 60-70-х роках ХХ ст. Міжнародною організацією праці 
(МОП), службами ООН та ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку). 
Результатом її стало визначення основних прiоритетiв i показників соціальної політики у 
сучасному свiтi, які дають змогу створити комплексне уявлення про стан, потреби та 
тенденції розвитку соціального життя на міжнародному та національному рівнях.  

Серед прiоритетiв соціальної політики національної економіки щодо забезпечення 
нової якості працівника було відокремлено дев’ять головних блоків або напрямів 
розвитку: здоров’я; розвиток особистості шляхом навчання; зайнятість та якість трудового 
життя; вільний час i дозвілля; економічне становище особистості; забезпечення безпеки i 
правосуддя; участь у суспільному житті [4]. Тому основними завданнями державного 
управління соціальною діяльністю підприємств в транзитивній економiцi є такі: 

1. залучення суб’єктів підприємництва до розв’язання соціально-економічних 
проблем на державному і регіональному рівнях; 

2. заохочення розвитку суб’єктів підприємницької дiяльностi в пріоритетних 
галузях і на територіях пріоритетного розвитку; 

3. створення нових робочих місць, зменшення безробіття;  
4. забезпечення постійного підвищення рівня та якості життя, умов праці 

населення;  
5. сприяння максимальній самореалізації громадян у пiдприємницькiй дiяльностi;  
6. формування соціального прошарку пiдприємцiв та працівників; 
7. створення та впровадження механiзмiв соціальної адаптації працівників 

підприємницьких структур; 
8. розширення демократичних i соціальних прав працівників підприємств 

економіки національного господарства. 
Таким чином, соціальна роль підприємства в транзитивній економіці України 

повинна бути спрямована на розвиток потенціалу працівників. Тому що, творчий, 
інноваційний потенціал працівника стає сьогодні головним ресурсом національної 
економіки, нової якості економічного зростання у розвинених країнах Заходу. Саме такий 
потенціал є запорукою успішного реформування соціально-економічних систем 
постсоцiалiстичних країн, зокрема України. 
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Останню Національну транспортну стратегію України Кабінет Міністрів схвалив у 
2018 року на період до 2030 року [1]. Яка визначає пріоритети комплексного формування 
транспортної політики та ефективного державного управління, основні напрями розвитку 
транспортної галузі на період до 2030 року. 

Метою Стратегії закладене створення інтегрованого до світової транспортної 
мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України, а 
також, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу 
для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки. [2] 

Транспортна галузь, у сучасності, остається однією з базових галузей економіки, 
має розгалужену залізничну мережу, розвинуту мережу автомобільних шляхів, морські 
порти та річкові термінали, аеропорти та широку мережу авіаційних сполучень, 
вантажних митних терміналів, що створює необхідні передумови для задоволення потреб 
користувачів транспорту у наданні транспортних послуг та розвитку бізнесу. [2] 

На сьогодні, у Чорноморському та Азовському басейнах і дельті Дунаю працюють 
13 морських портів, сукупна потужність вантажообробки яких становить більш як 230 
млн. тонн на рік, а також територією України простягається 2714,5 кілометра внутрішніх 
водних шляхів, що належать до категорії судноплавних. Функціонує розвинута мережа 
паромного сполучення, морських контейнерних ліній, що з’єднують Україну з країнами-
партнерами в Чорноморському регіоні. [2]  

За даними ДП «Адміністрація морських портів України» Фінансовий результат від 
операційної діяльності яких зріс на 40 %, а обсяг реалізованої продукції всього на 1,9 %. 

Сучасний стан транспортної галузі не відповідає вимогам ефективної реалізації 
евроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної мережі в 
Транс’європейську транспортну мережу. [2] Необхідним є збільшення ефективності та 
конкурентоспроможності транспортної галузі, вдосконалення правового механізму 
державно-приватного партнерства, посилення взаємодії між державним та приватним 
сектором, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, проведення 
необхідних реформ, у тому числі запровадження децентралізації, особливо шляхом 
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скоординованих ініціатив державної політики. Наведені принципи дають змогу 
забезпечать основу сталого розвитку транспортної галузі та можливого створення 
конкурентного ринку транспортних послуг. [2] 

Однак світові тенденції розвитку транспортних систем свідчать про необхідність 
стрімкого об’єднання транспортних технологій та регіональних проектів мобільності. 
Транспорт стає все більш енергозберігаючим та “зеленим”, безпечним і дружнім до 
споживача та навколишнього природного середовища. 

Сучасна інфраструктура, чесні ринкові умови та вільна ринкова конкуренція, 
ефективний розвиток і координація діяльності різних видів транспорту разом із 
запровадженням ефективної системи державного регулювання та управління забезпечать 
основу для розвитку та функціонального зростання національної транспортної системи 
України. Підвищення ефективності та якості надання транспортних послуг є невід’ємна 
частина для покращення його конкурентоспроможності, що стимулюватиме український 
експорт і сприятиме розвитку внутрішнього виробництва та торгівлі. 

Стратегія [1], що розроблена для комплексного розв’язання наявних проблем в 
транспортній галузі та містить пріоритети її розвитку, зокрема у контексті впровадження 
евроінтеграційного курсу та імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх 
державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 
р. № 1678-VII, а також зміни геополітичного середовища в регіоні. 

Також слід ураховувати що транспортна система України має низький рівень 
розвитку транспортно-логістичних технологій. На жаль, жодного з українських морських 
торговельних портів немає у топ-100 найбільших портів світу за показниками кількості 
оброблених контейнерів. Мультимодальні та інтермодальні перевезення вантажів 
займають в Україні не більше 0,5 відсотка транспортного ринку, за цим показником 
Україна відстає від держав – членів ЄС та інших розвинутих держав світу у 20-30 разів. 

З висловлювання Міністра інфраструктури Володимир Омелян на спільному 
брифінгу з головою Представництва ЄС в Україні Х'югом Мінгареллі «стратегія – це 
основа, в якій містяться напрями, визначені пріоритети і фокус. Стратегія сама по собі не 
може бути деталізованою» але необхідно враховувати що стратегія повинна містить 
конкретну послідовність кроків та певні дії реалізація яких на сьогодні можлива та 
необхідна. 

Щодо морської галузі, то у фокусі уваги Міністерства є формування та зміцнення 
оперативної спроможності Морської адміністрації, розвиток морського порту «Южний», 
розвиток Миколаївського морського порту та інших портів України. [3] 

Результатом реалізації вище вказаної стратегії повинно стати формування єдиного 
транспортного простору України, в якому буде ефективно інтегрована транспортна 
інфраструктура національного й регіонального рівнів, транспортна інфраструктура 
вантажовласників, створене єдине інформаційне середовище взаємодії різних видів 
транспорту.  

Таким чином, можна вважати що основних тенденції транспортної послуги у 
Чорноморського регіону Національна транспортна стратегія України але залишається 
сподіватися що механізм їх реалізації буде в змозі їх реалізувати і дозволить представити 
у вирішенні таких задач транспортного сектору як значне підвищення загального попиту 
пасажирських та вантажних перевезень, збільшенням ефективності транспорту, виведення 
науково-дослідницької діяльності на новий рівень, покращення інтеграції автомобільного, 
залізничного, авіаційного та водного транспорту (морський та внутрішній водний 
транспорт) в єдинийлогістичний ланцюг. 
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На сучасному етапі процеси глобалізації набувають стрімких темпів: компанії 

купують сировину в одній частині світу, переробляють його в інший, а завершальне 
збирання продукції здійснюють в третій. Вихідний продукт може реалізовуватися у 
багатьох країнах, географія яких не обмежується одним континентом. Зважаючи на це, 
посилюються тенденції збільшення кількості угод щодо постачання сировини і товарів, 
причому малими партіями, але з більшою періодичністю, що неминуче веде до 
збільшення документообігу. Така глобалізація ринків обумовлює зростаючу необхідність 
спрощення процедур торгівлі та підвищення ефективності процесів обміну інформацією.  

Дослідженням питань інтеграції вітчизняного законодавства України з питань 
податків та митних зборів до європейських правових норм і стандартів займалась чимало 
вітчизняних вчених та практиків, зокрема: В. Науменко, А. Мазур, В. Мароха, Н. Олійник, 
О. Омельченко, О. Полонський, О. Ропотан. Особливостям специфіки впровадження 
концепції «єдиного вікна» у сфері економіки держави у рамках чисельних процесів 
реформування, приділяли увагу: В. Скомаровський, О. Єгоров, О. Платонов, А. Шейко, 
Ю. Колейников, С. Терещенко, В. Чорний, Л. Баязитов, Ю. Медвідь, Т. Ройзина та інші. 

Підтверджуючим фактом росту чи спаду рівня зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів господарювання є платіжний баланс України. Динаміка змін експорту та імпорту 
за 2018-2019 роки наведено у таблиці 1. Національний банк України трактує даний термін 
так: платіжний баланс (balance of payments) – це співвідношення між сумою грошових 
надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею платежів за 
кордон протягом певного періоду [1, с.89]. Аргументувати вище сказане, можна 
показниками Міністерства фінансів України беручи до уваги перший та другий квартал 
2018-2020 років [2]. 

Аналізуючи перші два квартали впродовж 2018-2020 років, спостерігається 
скорочення від’ємних показників, які відображають переважання імпорту над експортом 
товарів, що є позитивною тенденцією. На жаль, стверджувати про позитивний розвиток 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання не доречно, але ми можемо 
виокремити важливий стимулюючий фактор росту – електронне урядування. 
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Таблиця 1 – Платіжний баланс України (млн. дол. США) 

 
 

Одним із кроків на шляху до розвитку сучасних підприємств, що здійснюють 
експортно-імпортні операції, є запровадження концепції «єдиного вікна», яка є одним із 
пріоритетних аспектів мінімізації корупції та економічних ризиків. Спрощення процедур 
торгівлі в Україні може стати важливим фактором для залучення в країну іноземних 
інвестицій та інноваційних технологій, необхідних для розвитку малого підприємства і 
суб’єктів господарювання в цілому. Заходи по спрощенню процедур торгівлі були 
прийняті в якості однієї з першочергових завдань державної програми розвитку країни.  

Під «єдиним вікном» також розуміють систему, яку іноді називають концепцією, 
механізмом, процесом або середовищем, де взаємодіють представники бізнесу та владних 
структур, що дозволяє подавати інформацію через єдиний пункт доступу, де форма 
відображення інформації паперова чи електронна, для цього визначення не має 
вирішального значення [3, с.39]. 

В Україні механізм «єдиного вікна» в діяльність був впроваджений у 2005 році 
Наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 року №314 «Про затвердження 
Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням 
вантажної митної декларації». Проте, тільки станом на серпень 2018 року, відповідно до 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. N 617-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в 
Україні», даний механізм починає функціонувати, як єдина спрощена система 

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка сприяє 
підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних 
технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб 
громадян [4]. 

Втілення системи “єдиного вікна” допомагає розв’язати ключову проблему для 
спрощення процедур торгівлі, пов’язану з подачею значної кількості документів з 
повторюваними даними, тільки один раз, в один пункт прийому і в стандартному форматі 
[5]. 

Таким чином, спрощення та скорочення необхідних процедур, даних і документів, 
їх узгодження з міжнародними стандартами, комп’ютеризація документів і процесів 
зовнішньої торгівлі значно прискорюють пересування товарів та інформації про них через 
кордони. У цьому сенсі економічний аспект – “єдине вікно” є пріоритетним інструментом 
досягнення цілей спрощення процедур експортно-імпортних операцій. Як рекомендацію 
варто врахувати досвід європейських підприємств та бізнес-спільнот при впровадженні 
електронних способів обміну інформацією. 
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Україна переживає складні та безпрецедентні випробування – протидія російській 
військовій агресії та подолання масштабного воєнного конфлікту, відновлення економіки 
та довіри суспільства до влади, демократичне оновлення, невіддільними елементами якого 
є законність, дотримання гарантованих Конституцією України базових прав і свобод 
людини та громадянина, боротьба з корупцією, забезпечення соціальної справедливості. 
Вирішити ці проблеми та нівелювати наслідки численних ризиків можна лише шляхом 
планомірного здійснення економічних реформ, які водночас повинні бути рішучими та 
масштабними, а також ретельно продуманими та досяжними в реальних умовах. Сьогодні 
вже очевидно, що Україна не зможе забезпечити стійке економічне зростання без 
реструктуризації своєї економіки, спрямованої на розвиток економічної активності у 
нових (нетрадиційних) видах діяльності, там, де до цього часу "не спрацьовував" ринок, 
без галузевої диверсифікації, що стимулюється експортом, без інвестицій у модернізацію 
виробництва та інфраструктури [1, с.1]. За досвідом держав, що розвиваються та високо 
розвинутих країн, інноваційна діяльність є найбільш ефективнішим показником 
покращення економічного становища держави, вона сприяє економічному збільшенню 
продуктивності багатьох факторів, і відповідно, є одним з головних чинників росту 
економіки. Найважливішим гравцем у цьому процесі є держава. Розвиток виробництва у 
світі, свідчить про неможливість якісного та продуктивного розвиту будь-яких галузей 
економіки без системи економічного мотивування фірм та підприємств до впровадження 
новітніх технологій, без підтримки державою інноваційних ідей, без заохочення 
іноземних інвестицій та взагалі, державного фінансування науки та освіти. 

Метою інноваційної політики провідних країн світу є сприяння розвитку науки і 
техніки, підвищення інноваційної активності, що забезпечує конкурентоспроможність 
національної продукції на світовому ринку, обороноздатність країни, покращує 
екологічну ситуацію, а також сприяє розвитку венчурного довгострокового бізнесу. 
Виходячи з цієї мети, держава визначає пріоритетні напрямки розвитку інноваційної 
діяльності та обирає основні шляхи підтримки підприємств, які працюють над виконанням 
державних інноваційних програм. На сьогоднішній день можна виділити ряд причин, які 
перешкоджають формуванню інноваційної моделі розвитку в Україні:  

− Недостатність фінансових ресурсів для проведення наукових досліджень і 
впровадження інноваційних розробок; 
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− Відсутність ефективної правової бази для здійснення інноваційної 
діяльності; 

− Повільний розвиток сучасного ринку інноваційної продукції в Україні; 
− Відсутність дієвих механізмів, визначених державних пріоритетних 

напрямків розвитку науки і технологій, численність наукових організацій, що 
претендують на відповідну державну підтримку. Наслідком цього стає недофінансування 
досліджень; 

− Низька інформаційна прозорість інноваційної сфери, відсутність інформації 
про нові технології і можливі ринки збуту принципово нового продукту, а також 
відомостей для приватних інвесторів і кредитних організацій про об'єкт. 

У наш час в умовах посилення конкуренції на світових ринках соціально-
економічний розвиток України неможливо розглядати інакше, ніж в аспекті необхідності 
активного освоєння та впровадження інновацій. Розвиток інноваційної діяльності в 
Україні потребує застосування ефективного та дієвого механізму, призначення якого – 
забезпечити умови відповідності інституціям глобалізованої світової економічної системи. 
Інноваційний механізм, поєднаний з ефективною інституційною організацією, дозволяє 
мобілізувати інтелектуальний потенціал країни. Це сприяє підвищенню рівня 
конкурентоспроможності та соціально-економічному розвитку країни, тобто за цих умов 
забезпечується відповідність циклу «інтелектуальний потенціал – інноваційний механізм 
– конкурентний результат». 

Стратегія успішного розвитку національних економічних систем країн лідерів 
останніми роками тісно пов’язана з лідерством у дослідженнях і розробках, появою нових 
знань, розвитком високотехнологічного виробництва і створенням масових інноваційних 
продуктів. 

За даними Євростату та Національного наукового фонду США, у 2016 році частка 
високо та середньовисокотехнологічного секторів у виробництві промислової продукції 
складала у Швейцарії відповідно 14,6% та 21,3%, Ізраїлі – 38% та 12,6%, Південній Кореї 
– 21% та 33,4%, Німеччині 3,7% та 28%, Чехії – 4,2% та 42%, Україні – 2,9% та 10,9%. 
При цьому у 2016 році ВВП на душу населення у цінах 2010 року в цих країнах становив: 
у Швейцарії – 76 667,4 доларів США, Ізраїлі – 34 134,84 доларів США, Південній Кореї – 
26 152,4 доларів США, Німеччині – 46 747,24 доларів США, Чехії – 22 779,34 доларів 
США, що від семи до двадцяти п’яти разів більше, ніж в Україні – 2 991,6 доларів США 
[2, с.2]. Очевидно, що за таких умов Україна не в змозі конкурувати з країнами-лідерами 
інноваційного розвитку, бо навіть якщо винахід світового рівня і буде отримано, довести 
його до стадії впровадження у виробництво та вивести на глобальні ринки навряд чи 
вдасться через відсутність відповідних механізмів державного сприяння та розгалуженої 
інфраструктури підтримки інновацій. На порядку денному стоїть завдання переходу до 
нової інноваційної політики, яка, з одного боку, має бути пов'язана з державною 
політикою у сфері освіти та науково-технічної діяльності, а з іншого — з державною 
економічною політикою, у тому числі у сфері промисловості та інвестиційної діяльності, 
та в жодному разі не суперечити цим сферам державного регулювання. [1, с.5].  

Таким чином, розвиток загальної європейської інноваційної політики 
запропонований в одному із пріоритетних напрямків, під назвою "Інноваційний Союз" у 
стратегії Європейського Союзу "Європа-2020. Стратегія розумного, стійкого і 
всеосяжного зростання". Можна сказати, що для України ці заходи є своєрідними 
орієнтирами щодо планування власних стратегічних та тактичних напрямів державної 
інноваційної політики. До того ж, Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом 
передбачено тісне співробітництво з питань формування сприятливих умов для розвитку 
інноваційної політики, проведення різноманітних досліджень та впровадження новітніх 
технологій. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ 
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А.В. Линенко, к.е.н., доцент 

Запорізький національний університет, 
м. Запоріжжя 

 
Неможливо раз і назавжди розробити набір дієвих підходів до управління будь-

яким процесом. Звісно, загальні принципи змінюватися не будуть, однак із модифікацією 
самих об’єктів управління, з розвитком суб’єктів управлінського впливу, а також зі 
змінами в інфраструктурі, необхідно вдосконалювати й підходи, що застосовуються. Це 
стосується і системи банківського ризик-менеджменту, й підходів до управління 
кредитними ризиками банків України. 

В чинних нормативно-правових документах НБУ кредитний ризик визначено як 
імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих 
доходів унаслідок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов’язань 
відповідно до умов договору. 

За сучасних умов банки повинні мати ефективну систему управління кредитним 
ризиком, що забезпечує своєчасні й адекватні виявлення, вимірювання, моніторинг, 
звітування, контроль і пом’якшення кредитного ризику як на індивідуальній, так і на 
портфельній основі. 

Кредитний ризик включає також такі ризики: 
− ризик країни; 
− трансфертний ризик; 
− ризик контрагента; 
− ризик інвестицій у дочірні компанії. 
Банки визначають такі кількісні показники ризик-апетиту до кредитного ризику: 

1) максимальне зростання обсягу портфеля кредитів у відсотках до його величини на 
початок року; 2) максимальний обсяг заборгованості за одним боржником/групою 
пов'язаних контрагентів у відсотках до загального обсягу портфеля кредитів та 
регулятивного капіталу банку; 3) максимальний обсяг галузевої та географічної 
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концентрації портфеля кредитів у відсотках до загального обсягу портфеля кредитів 
(конкретний перелік видів економічної діяльності та/або географічних регіонів 
визначається банком на рівні деталізації відповідно до його бізнес-моделі); 4) 
максимальний обсяг портфеля кредитів за кредитними продуктами у відсотках 
(конкретний перелік продуктів визначається банком відповідно до його бізнес-моделі) до 
загального обсягу портфеля кредитів; 5) граничний обсяг непрацюючих активів у 
відсотках до відповідного портфеля кредитів у розрізі видів економічної діяльності або 
кредитних продуктів, перевищення якого призводить до зупинки видачі нових 
кредитів/придбання або прийняття на баланс активів [1]. 

Сьогодні банки мають визначати кредитний ризик за активами з дотриманням 
таких принципів: переваги сутності активних операцій банку над їх формою; своєчасності 
та повноти виявлення кредитного ризику; адекватності оцінки розміру кредитного ризику; 
застосування банком способів (методів) зниження кредитного ризику, що об’єктивно, з 
дотриманням принципу обережності, забезпечують його мінімізацію; врахування власного 
досвіду банку під час оцінки кредитного ризику шляхом застосування судження 
управлінського персоналу/колегіального органу банку; достатності та адекватності 
розроблених банком внутрішніх положень (правил, процедур, контролів), застосування 
яких забезпечує належну оцінку кредитного ризику за активними банківськими 
операціями і унеможливлює її викривлення [2]. 

На думку М.М. Воротинцева, що обґрунтована в його дисертації, оцінка ризику 
кредитування передбачає встановлення рівня можливості втрати банком часткової або 
повної суми наданого позичальнику кредиту внаслідок недобросовісності, нездатності 
позичальника виконувати зобов’язання за допомогою власних фінансових ресурсів, 
низької ліквідності або недостатності заставного забезпечення за кредитом, невиконання 
зобов’язань поручителем або страховиком за договором страхування кредитів. Такий 
підхід забезпечує дієвість управління кредитними ризиками банків за рахунок 
одночасного врахування первинних (фінансові ресурси фінансової установи) та вторинних 
(застава, порука та страхове забезпечення за кредитом) джерел погашення кредиту [3, с. 
180]. 

У цьому ж контексті Н.В. Дунас і М.С. Білокриницька вважають за доцільне для 
банків активніше впроваджувати кредитний скоринг, що якнайкраще справляється із 
завданням постійного управління кредитним ризиком шляхом системного поєднання 
процесів інформаційної підтримки, координації рішень, моніторингу та контролю. 
Скоринг – це не лише розробка анкет і математичної моделі, а ще й постійна робота щодо 
вдосконалення пов’язаних із цим інструментарію та процесів [4, с. 264]. Поширення 
діджиталізації банківських операцій сприяє розвитку нових інструментів кредитного 
скорингу в банках України. 

Варто наголосити, що регулятором на період дії карантину та запровадження 
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, 
уведені певні «пом’якшення» щодо регулювання граничних розмірів кредитних ризиків, а 
також заходів впливу банків до своїх позичальників, які зазнали втрат через коронакризу. 
Ці регуляторні зміни передбачені Постановою Правління НБУ «Про особливості 
застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного 
ризику за активними банківськими операціями у зв’язку із запровадженням 
обмежувальних заходів» [5]. 

Таким чином, управління кредитними ризиками банків має здійснюватися з 
урахуванням тенденцій до діджиталізації як банківського бізнесу, так і більшості 
економічних процесів. Необхідно обов’язково зважати на негативний вплив коронакризи, 
що триває. Практика сучасного банківництва в зарубіжних країнах удосконалює набір 
інструментів управління банківською діяльністю, тому банки України мають адаптувати 
цей досвід. Сьогодні в банківському середовищі відбуваються процеси консолідації 
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шляхом створення та розвитку банківських груп, які мають свою специфіку щодо 
корпоративного менеджменту й особливі вимоги до регулювання допустимих розмірів 
їхніх кредитних ризиків. 
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За умов мінливих економічних реалій, питання адаптації вітчизняних підприємств 
до нестабільного зовнішнього середовища стає дедалі все більш актуальним. Окреслена 
ситуація спонукає підприємства до перегляду обраних ними напрямків розвитку їх 
господарської діяльності. Зважуючи на виявлені можливості і загрози ринкового 
середовища та власний потенціал, підприємства шукають шляхи подальшого розвитку, які 
призведуть до зростання базових показників ефективності їх діяльності. Напрямки 
пошуку, можуть бути кардинально різними, від припинення діяльності в суміжних галузях 
з подальшою концентрацією всіх зусиль та ресурсів на основному напрямку діяльності до 
виходу в кардинально нові сфери бізнесу. Проте, все ж таки, більшість підприємств, що 
мають достатнє ресурсне забезпечення, віддають перевагу останньому варіанту з певною 
його модифікацією. Отже, сучасні ринкові реалії яким характерні суттєві коливання 
попиту на товари а послуги, технічна та технологічна невідповідність виробництва, 
зниження прибутковості діяльності підприємств, взагалі коливний характер базових 
показників діяльності, обмежені можливості експансії в межах окремих галузей 
економіки, при одночасному накопиченні значного обсягу фінансових ресурсів та пошуку 
сфер для вигідного інвестування капіталу спонукають виробників до диверсифікації 
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існуючого бізнесу як можливості отримання конкурентних переваг та подолання періоду 
економічної кризи. 

В цілому диверсифікацію слід розглядати як «…як одну із альтернативних 
стратегій функціонування бізнесу, що ґрунтується на комбінуванні та зміні наявних і 
нових складових інвестиційного портфелю підприємства, видів діяльності, асортименту 
продукції, внутрішніх бізнес-процесів суб’єкта господарювання з метою збереження і 
підвищення економічної резистентності компанії до можливих ризиків, рівня економічної 
ефективності та результативності функціонування підприємства та забезпечення процесу 
внутрішнього зростання компанії» [1, с. 102]. 

Професор Гудзь О.Є. трактує диверсифікацію діяльності підприємства як 
«…комплекс аналітичних, організаційних, контролюючих заходів, спрямованих на 
створення, підтримку та розширення економічно вигідних напрямів діяльності 
підприємства для досягнення його стратегічних цілей, це різнобічний, багатогранний 
процес, який за своєю специфікою є складним, але водночас і дуже результативним для 
активізації розвитку підприємства» [2, с.21]. 

Доцільно виокремити основні причини, що спонукають сучасні підприємства до 
диверсифікації бізнесу, зокрема: техніко – технологічні причини обумовлюють: 
необхідність збереження матеріально – виробничого потенціалу підприємства, 
підвищення ефективності використання виробничих фондів, визначення найбільш 
прогресивних варіантів використання ресурсного потенціалу; запровадження 
інноваційних досягнень науково-технічного прогресу, зокрема новітніх технологій 
виробництва (технології слід розглядати як фактор, що сприяє підвищенню ефективності 
діяльності підприємства, за рахунок зниження витрат чи підвищення якості продукції, що 
виробляється, а також є передумовою запровадження диверсифікації через можливість 
розпочати випуск продукції, яку раніше підприємство не виробляло); економічні причини 
пов’язані: з занадто високим рівнем концентрації фінансових ресурсів в основних галузях, 
де працює підприємство, пошуком нових сфер інвестування ресурсів, прагненням до 
розширенням меж існування та виходу на нові ринки збуту, спрямованістю до підвищення 
економічної доцільності у використанні ресурсного потенціалу; фінансові причини 
передбачають: розподілення ризиків між обраними сферами діяльності та обсягами 
виробництва; стабілізацію фінансового положення; соціальні причини спонукають до: 
збереження існуючих робочих місць та створення нових, оскільки диверсифікація 
передбачає розширення діяльності, випуск нової продукції кращої якості, що дозволяє 
більш повно задовольняти потреби споживачів, використання робітників з високим рівнем 
кваліфікації, як фактору підвищення ефективності виробництва. 

В розрізі фінансових причин, що спонукають до здійснення диверсифікації 
підприємницької діяльності більш змістовно доцільно зупинитися на взаємозв’язку 
диверсифікації діяльності та операційного ризику, зниженню якого сприяє даний 
стратегічний напрямок розвитку бізнесу. 

Диверсифікація, як відомо, дозволяє зменшити величину ризику, але не уникнути 
його. При цьому загальна ефективність діяльності зменшується, тому що компанія могла б 
отримати більші прибутки, зосередившись на найбільш прибутковому напрямі, але за 
такої ситуації ризик був би теж найбільший. Отже, основне завдання при реалізації 
стратегії економічної диверсифікації – забезпечення прийнятного співвідношення між 
прибутковістю і рівнем ризику. Це співвідношення кожне підприємство визначає для себе 
самостійно, воно залежить, в першу чергу, від того, наскільки власники та топ-менеджери 
компанії схильні до ризику. Загальний ризик складається з двох компонентів: 1) 
несистематичний (диверсифікований, власний) ризик; він притаманний конкретному 
підприємству і підлягає зменшенню в результаті диверсифікації; 2) систематичний (не 
диверсифікований, ринковий) ризик; його неможливо зменшити шляхом подальшої 
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диверсифікації, він породжується причинами, які впливають на ринок в цілому (інфляція, 
темпи зростання ВВП, політичні фактори тощо) [3, с. 142 -143].  

Отже, диверсифікацію як засіб оптимального перерозподілу ресурсів підприємства 
слід сприймати одним з інструментів, що використовується суб’єктом господарювання 
задля максимальної адаптації до умов ринкового середовища. Обрання даного 
стратегічного напрямку подальшого розвитку суб’єктом господарювання має 
здійснюватися за наявності певних причин, а саме: суттєвого зменшення попиту на 
продукцію з подальшою негативною динамікою при одночасному зростанні або ж 
стабілізації попиту в цілому в сегменті, де працює підприємство; відсутністю можливості 
здійснювати ефективне виробництво, відсутністю внутрішніх резервів щодо зменшення 
собівартості виробництва продукції; неспроможності адаптуватися до ринкових умов, 
зокрема задовольняти все зростаючи вимоги споживачів, що до продукції та 
обслуговування, а також конкурувати з іншими учасниками ринку.  

Задля можливості отримати додаткові економічні вигоди, досягти конкурентних 
переваг та мінімізувати ризики в обраній сфері діяльності за сучасних не стабільних умов 
господарювання підприємства при виборі диверсифікаційного напрямку розвитку 
подальшої діяльності мають враховувати специфіку кожного з існуючих видів 
диверсифікації та, що є вкрай важливим, здійснювати співставлення практичної реалізації 
місії підприємства, цілей його діяльності, ринкової ситуації, конкурентних позицій 
підприємства на ринку тощо. 
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Виклики соціально-економічного розвитку регіонів, глобалізаційні процеси та 

конкуренція на ринку потребують пошуку власних ресурсів, заходів стимулювання 
підприємств туристичного та винноробного бізнесу щодо активізації внутрішніх резервів 
розвитку. Наукові дослідження з проблем маркетингу акцентують увагу на необхідності 
більш соціально-інклюзивного підходу до генерації економічного зростання, формуванні 
регіонального бренду туристичного продукту [1, с. 83]. У даному контексті підкреслимо, 
що туризм завдяки мультиплікативному ефекту забезпечує високу прибутковість 
регіональним підприємствам сфери обслуговування. Фахівці прогнозують, що одним з 
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найпопулярніших видів туризму стане еногастрономічний, який вже зараз приваблює 
значну кількість туристів. Тому необхідним є подальші дослідження та імплементація 
міжнародного досвіду кластерного розвитку винного туризму як туристичного напрямку в 
регіонах півдня України. На підставі світового досвіду можна дійти висновку, що в 
Одеському регіоні склались передумови щодо об’єднання в єдину кластерну систему 
підприємств виноробної галузі та туристичних підприємств на регіональному рівні для 
кращої координації дій, максимізації прибутку та раціонального використання ресурсів 
винного туризму. В таблиці 1 нами наведено характеристику виробників авторського вина 
як потенційних учасників Одеського регіонального кластеру винного туризму.  

 
Таблиця 1 – Виробники авторського вина в Одеському регіоні – потенційні учасники 

регіонального кластеру винного туризму 

Винороби Місце 
знаходження 

Площа 
виноградників, 

га 

Потужність 
виробництва, 
пляшок на рік 

Туристична 
інфраструктура 

та послуги 

ТМ «V. Petrov» 
 Село Струмок Площа – 76 га 15 тис. пляшок вина 

на рік 

Дегустації 
виробник 
проводить 

ТМ «Колоніст» Село Криничне Площа – 30 га Близько 250 тис. 
пляшок вина на рік 

Виробник 
організовує 

прийом 
туристів на 
виноробні 

ТМ «Вина 
Гулієвих» 

Виноградники 
розташовані в 

Овідіопольському 
та Саратському 

районах 

Площа – 2 500 га 

Близько 2 млн 
пляшок вина на рік. 
Вино розливається 

на підприємстві 
«Одесавинпром» 

Дегустації 
виробник 
проводить 

ТМ «Don 
Alejandro 
Winery» 

Село Холодна 
Балка Площа – 14 га Дані не 

представлено 

Дегустації 
виробник 
проводить 

ПАТ 
«Болградський 

виноробний 
завод» 

місто Болград Площа – 5000 га Близько 2,5 млн 
пляшок вина на рік 

Дегустації 
виробник 
проводить 

 
В регіоні є певні умови щодо випуску якісних авторських вин. Поряд із потужним 

холдингом «Шабо», який щороку розливає близько 50 мільйонів пляшок, нарощують 
обсяги збуту вин в Україні та поставки до країн ЄС компанії "Одесавинпром", «Велес» та 
інші. Наприклад, компанія «Одесавинпром» родини Гулієвих розливає мільйони пляшок 
ігристих і тихих марочних вин більш як десяти найменувань із якісних виноматеріалів. 
Так само 15 найменувань авторських сухих і столових вин випускає компанія ТОВ 
«Велес», розливаючи, щоправда, в менших обсягах – до 250 тисяч пляшок вина припадає 
на власників винарні ТМ «Колоніст», що популяризує і просуває «Одеське чорне» та 
«Біссер» як у Києві, так і в Лондоні, Парижі, Римі, Варшаві [2, с. 371]. 

Механізм формування моделі територіально-виробничого кластеру винного 
туризму вимагає визначення його ядра (інтегратор) – лідера, який ініціює процес 
формування кластеру. На нашу думку, ядром регіонального кластеру винного туризму 
може бути підприємство, яке вже має потужний бренд виробника вина, наприклад ТМ 
«Колоніст». Але ініціювання може бути започатковано територіальними органами 
виконавчої влади. Навколо цього ядра почне формуватися кластероутворювальний блок – 
комплекс регіональних аграрних підприємств виноробів та фермерів — учасників 
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кластера, які спільними зусиллями замикають технологічний ланцюг виробництва вина. 
Другий блок – внутрішньої інфраструктури, формують учасники кластера, що виконують 
функції з просування продукції та логістичного забезпечення. Далі формується блок 
зовнішньої інфраструктури кластеру – сукупність суб'єктів туристичного бізнесу та сфери 
гостинності, заклади транспортного, побутового і культурного обслуговування; наукові 
установи, що забезпечують науковий супровід та інноваційну складову розвитку 
регіонального кластера винного туризму. Рада директорів кластеру, крім керівників 
підприємств, повинна включати регіональне керівництво, співпрацювати з органами 
місцевої виконавчої влади, територіальними громадами та закладами науки і освіти. 

До потенційних учасників регіонального кластеру винного туризму можна віднести 
підприємства туристичного бізнесу Одеського регіону, що позиціонують винні тури до 
Бессарабії як власний туристичний продукт, серед яких: TTP «Tур Одеса», «Л-Тур Одеса», 
«Веселка Тур», «Авеста тур», Бюро Подорожей «Ван Дер Тур», «Вилкове Пелікан Тур», 
«Вилкове Тур», «Бессарабія Тур». Підкреслимо, що метою створення та функціонування 
регіонального кластеру винного туризму виступає прискорення інтеграції виноробів 
Одеського регіону в європейський простір винного туризму, підвищення загальної 
конкурентоспроможності продукції аграріїв та суб'єктів туристичного бізнесу, сфери 
гостинності регіону. Кластерна модель розвитку винного туризму є одним із інструментів 
відродження аграрного потенціалу територій, розвитком кооперації та міжнародної 
співпраці туристичних та виноробних підприємств. Формуванню регіонального кластеру 
винного туризму, поширенню державно-приватного партнерства буде сприяти Асоціація 
виноградарів та виноробів «Придунайська Бессарабія», яка створена в 2019 році у 
Болградському районі. Вона опікуватиметься розвитком виноробства, а також реєстрацією 
та контролем географічних зазначень виробленого вина. Першим місцевим вином з 
географічним зазначенням стане «Ялпуг», на якість якого, в першу чергу, впливають 
мікроклімат і природні фактори місцевості [3].  

Таким чином, регіональна сутність кластерної моделі – це поєднання зусиль 
управління та можливостей підприємств певного технологічного процесу в регіоні для 
досягнення конкурентних переваг, здійснення заходів щодо забезпечення кластерного 
розвитку винного туризму.  
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м. Одеса 

 
Проблеми вітчизняного агровиробництва знайшли відображення в працях відомих 

учених-економістів: О. Балацького, В. Вернадського, Б. Данилишина, М. Долішнього. 
Окремо слід виділити роботи учених Одещини – М. Брошкова, В. Соколова, А. 
Буяновського, Н. Лободи. 

У зв’язку зі зміною клімату Одеська область поступово перетворюється на 
пустелю. Засуха почалася влітку 2019 року, що стало стартом тієї катастрофічної 
ситуаціюСаме відсутність опадів в минулому році і породило сьогоднішню проблему. У 
2019 Гідрометцентр Чорного та Азовського морів зафіксував в регіоні всього 331 мм 
опадів: це найнижчий показник за останні 20 років. [1] 

Сьогодні в регіоні відбувається опустелювання і це результат не однієї помилки, а 
наслідок тих процесів, які почали відбуватися ще в 1980-х роках. Ситуація, що склалася 
стала наслідком високої розораності земель в Одеській області (в Кілійському районі цей 
показник – взагалі 90%), а ще поступового знищення лісосмуг і лісів. Саме через це 
сьогодні ми втрачаємо водойми (ставки, річки): як результат – підвищується температура 
повітря і знижується кількість опадів. 

Аграрії підрахували свої збитки – 5,5 млнд грн. Збитків зазнали майже 1300 
господарств. Обласна комісія з НС 12 червня назвала ситуацію, що склалася надзвичайної 
державного рівня (щоб цей статус закріпити в регіоні, таке рішення потрібно прийняти в 
ГСЧС в Одеській області). [1] 

В області було посіяно 850 тисяч гектар озимих зернових культур і 190 тисяч 
гектар ріпаку – посуха вбила майже півмільйона гектар озимих. Посівна обійшлася 
аграріям понад 7 мільярдів гривень – збитки не менше п'яти мільярдів гривень. Це ті 
гроші, які ми вклали і втратили безповоротно. 

До 1999 року в рік було 84 дня з опадами, після – до 60 днів, тобто зменшилася 
майже на 30%. Коли скорочується період, то опади випадають у вигляді злив, а це не 
продуктивна волога. Більш того, Одеська область знаходиться в зоні зменшення водних 
ресурсів. Дослідники прогнозують зростання температури повітря на фоні незмінної 
водності. Це означає, що маловодні річки будуть всихати, лимани – міліти, солоність – 
рости. За прогнозами до 2030-го року водність Дунаю буде зменшуватися лише на 6%, 
тобто води Дунаю і Дністра можна успішно використовувати. Кількість опадів на півдні 
України (в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях) буде зменшуватися до 10%. 
До 2030 року прогноз не настільки критичний – на півдні сезонних посух не прогнозують, 
але це не означає, що не буде короткочасних посух (до трьох місяців). А ось після 2030 х 
років територія півдня перейде в дуже посушливі умови. [2] 

Необхідно адаптуватися до змін клімату. І почати потрібно з регіонального рівня – 
сформувати стратегію розвитку аграрного сектора, враховуючи особливості кожного 
району Одеської області, адже всі вони різні.  

Перше, що необхідно вирішити в цій кризовій ситуації – створити Асоціацію 
водокористувачів та передати в їх управління деяких об'єктів зрошувальних систем, 
наприклад, насосних станцій. Це дасть можливість інвестувати кошти у них. Але для того, 
щоб ці зміни відбулися потрібна плідна співпраця законотворців, профільних 
держслужбовців та представників бізнесу. 
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Друге і найбільш важливе рішення – законопроєкт про створення та 
функціонування об’єднань водокористувачів.  

Недосконала й застаріла державна система зрошування потребує змін. Влада не 
інвестує в неї і не передає її в руки с/г підприємців. Тож ми напрацювали ініціативи до 
законопроєкту про створення та функціонування об’єднань водокористувачів. Окрім 
національної програми зрошення, розглянули впровадження у програму енергосервісу. Я 
вважаю, що лише спільна і продуктивна робота державотворців і підприємців забезпечить 
добробут та економічну стабільність держави. [3] 

Метою законопроєкту є ефективне проведення гідротехнічної меліорації на 
земельних ділянках с/г призначення шляхом спільного використання водокористувачами 
меліоративних систем та гідротехнічних споруд, надання послуг з водопостачання та 
водовідведення, раціональне використання природних ресурсів, поліпшення якості води 
та родючості ґрунтів. 

Утворені за таким законом організації водокористувачів отримували б на свій 
баланс окремі об'єкти меліоративної системи. 

Це дало б можливість їх членам самостійно вкладати в них кошти і залучати 
інвестиції для розвитку зрошувальних систем. На даний момент необхідно визначитися зі 
способом передачі організаціям об'єктів меліоративної системи. Їх можна було б 
передавати у власність, в довірчу власність або – на умовах пільгової оренди. Також слід 
вирішити, чи надавати можливість бізнесу будувати нові меліоративні системи і 
приватизувати наявні. Крім того, потрібно визначитися з механізмом фіксації права 
власності на меліоративні трубопроводи. 

У Мінекономіки назвали три моделі зрошення, за якими можуть взаємодіяти 
агровиробники з державою. [4] 

Перша модель – це коли держава обслуговує весь ланцюг водопостачання до 
кінцевого споживача від магістральних каналів, насосних станцій до 
внутрішньогосподарських мереж і систем польового дренажу. 

Друга модель передбачає передачу всього в приватну власність. 
Позитивним є те, що можна залучати інвестиції в інфраструктуру та впевненість в 

їхній окупності. А ось мінус – формування монополістів на різних рівнях (магістраль, 
насосна станція) та завищені тарифи на послуги для інших користувачів. 

Третьою моделлю взаємодії аграріїв та держави у питаннях зрошення є створення 
об'єднання водокористувачів (ОВК), щось на кшталт ОСББ, тільки у сфері зрошення. 

Отже, необхідно як можна швидше вирішувати проблеми агровиробництва в 
Одеському регіоні у тому числі за допомогою навчання молоді, особливо із сільської 
місцевості. Наприклад, створити онлайн-сервіс, який надасть всю необхідну інформацію 
для аграріїв. Ресурс допоможе прогнозувати, що буде через місяць, а штучний інтелект 
відразу надасть варіант рішення. 
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Відтворювальна логістика товарних ринків орієнтована на забезпечення 

розширеного відтворення товароруху в ринковому ланцюгу та оптимізацію загальної 
доданої вартості. Розбудова логістичних ланцюгів здійснюється з дотриманням 4-х груп 
принципів: відтворювальних, інтеграційних, регуляторних та сталого розвитку [1]. При 
цьому необхідно враховувати сучасні тенденції відтворювального, логістичного та 
сталого розвитку певних товарних ринків. На підставі проведених досліджень тенденцій 
розвитку ринків зерна та продуктів їх переробки (далі – ЗПП) [2, 3, 4] в Україні було 
обґрунтовано домінанти (стратегічні пріоритети) та механізми формування 
відтворювальної логістики, орієнтовані на вирішення ключових економічних проблем 
ринків (табл. 1). 

В Україні за наявності потужного природно-ресурсного потенціалу для 
виробництва зерна та невикористаних потужностей для його переробки, імпорт борошна, 
круп, кондитерських та макаронних виробів є небажаним, оскільки він гальмує сталий 
відтворювальний розвиток даних ринків. Враховуючи досвід функціонування 
продовольчих систем розвинених країн, вектор державної аграрної політики доцільно 
спрямувати на відродження та розвиток зернопереробних виробництв. На думку автора, 
до головних домінант формування відтворювальної логістики ринків ЗПП доцільно 
віднести наступні: 

1) забезпечення доступу фермерських і особистих господарств населення до 
прибуткової ланки розподілу й реалізації зерна шляхом розбудови кооперативних 
логістичних ланцюгів та забезпечення паритетних взаємодій між їх суб’єктами; 

2) стимулювання виробництва доданої вартості товару на ринку ЗПП за рахунок 
відновлення внутрішнього продовольчого й фуражного споживання зерна; 

3) створення сприятливого інституційного середовища для відтворювального 
розвитку ринків борошна та хліба, зменшення обсягів «тіньових» товаропотоків ринків; 

4) стимулювання експорту готових продуктів зернопереробки, переорієнтація 
сировинних товаропотоків на внутрішню переробку та формування ефективної логістики 
товарів з високою доданою вартістю, поетапна політика імпортозаміщення на ринку ЗПП; 

5) стале використання природно-ресурсного потенціалу ринків ЗПП, екологічна 
модернізація переробних підприємств, впровадження ресурсозберігаючих технологій. 

Перелічені домінанти орієнтовані на активізацію відтворювальної функції 
зернового та суміжних з ним ринків, зростання доходності й відтворювальної 
спроможності малих і середніх зерновиробників шляхом їх об’єднання в 
багатофункціональні кооперативи, у т.ч. в органічному сегменті ринку, більш 
справедливий міжсекторний перерозподіл доданої вартості через вдосконалення 
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Таблиця 1 – Домінанти, напрями та механізми формування відтворювальної логістики на 
ринках зерна та продуктів його переробки в Україні [авторська розробка ] 

Домінанти Напрями та механізми 
1. Забезпечення 
доступу 
фермерських і 
особистих 
господарств 
населення до 
прибуткової ланки 
розподілу й 
реалізації зерна 

1.1. Механізми стимулювання створення й розвитку зернових 
багатофункціональних кооперативів в регіонах України. 
1.2. Участь переробних підприємств (борошномельних і 
хлібопекарських) у зернових кооперативах для гарантованого 
забезпечення якісною сировиною за доступними цінами 
1.3. Підтримка розвитку системи дорадчих служб в Україні 
1.4. Стимулювання створення органічних кооперативів за участі 
суб’єктів індивідуального сектору ринку зерна 

2.Стимулювання 
виробництва доданої 
вартості товару на 
ринку зерна та 
продуктів його 
переробки 

2.1.Відновлення внутрішнього кормового споживання зерна за 
рахунок максимально повного забезпечення населення 
продукцією тваринництва власного походження 
2.2.Відновлення внутрішнього продовольчого споживання зерна 
за рахунок збільшення обсягів виробництва борошна для 
зростаючих потреб макаронної і хлібопекарської промисловості, 
задоволення зовнішнього попиту 

3.Створення 
сприятливого 
інституційного 
середовища для 
відтворювального 
розвитку ринків 
борошна та хліба 

3.1. Посилення системи державного ринкового нагляду на ринку 
ХББВ за участі державних і профільних інституцій. 
3.2. Запровадження пільгової ставки ПДВ для реалізації ХХБВ 
нетривалого зберігання з використанням досвіду ЄС 
3.3. Прийняття Закону України «Про внутрішню торгівлю», де 
чітко визначені строки розрахунків торгових мереж за групою 
соціально значимих продовольчих товарів 
3.4. Удосконалення статистичної звітності, а саме: введення для 
торговельних мереж і непромислових виробників форм 
статзвітності щодо натурального виробництва хліба (тонни). 

4.Стимулювання 
експорту готових 
продуктів 
зернопереробки, 
зменшення обсягів 
імпорту ЗПП 

4.1. Розробити та впровадити державну підтримку у формі 50 %-
ї компенсації вартості сертифікації продукції вітчизняних 
борошномельних підприємств за міжнародними нормами й 
стандартами  
4.2. Впровадження ринкових експортних стратегій, мінімізація 
цінових конкурентних переваг продукції на глобальному ринку. 
4.3. Ефективна діяльність профільних інституцій щодо 
активізації експорту продукції із високою доданою вартістю. 
4.4. Реалізація державою поетапної політики імпортозаміщення 
продовольчих товарів, у т.ч. хлібних продуктів. 

5. Стале 
використання 
природно-
ресурсного 
потенціалу ринків 
ЗПП 

5.1. Стале використання земельних ресурсів у регіонах України 
5.2. Розвиток органічного землеробства, стимулювання 
внутрішнього попиту на органічні продукти переробки з 
високою доданою вартістю 
5.3. Екологічна модернізація переробних підприємств, 
впровадження ресурсозберігаючих технологій і виробництв  
5.4. Впровадження системи повторного використання матеріалів 
та переробки відходів у всіх секторах ринків ЗПП 
5.5. Стимулювання суб’єктів до екоінвестицій в 
агропродовольчій сфері, у т.ч. в інновації за напрямом сталого 
розвитку. 
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інституційних механізмів, подолання сировинної орієнтації українського агроекспорту 
шляхом державної підтримки експорту продуктів переробки з високою доданою вартістю, 
стимулювання впровадження ринковими суб’єктами екологічно чистого, 
ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій, забезпечення національної 
продовольчої безпеки в умовах пандемічної кризи. 
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The research topic is relevant because economic crimes are a destructive factor in 
ensuring the economic security of the enterprise, which is one of the key factors in the 
effectiveness of its operation. 

Theoretical research of the problem of economic crime at the enterprise level and ways to 
eliminate them were engaged in H.Z. Bosak, L.M. Zhivko, V.М. Melnikovich; K.V. Yurtaeva; 
M.M. Olashin; V. Cheshuk, O. Polinkevich; M.P. Denisenko, P.T. Kolisnichenko; M.S. 
Shatkovskaya and other scientists.  

The essence of economic crimes in the system of economic security of the enterprise is 
characterized and analyzed in the works of scientists. The main unresolved problem of scientists 
is the lack of consensus on the development of a strategy to prevent economic crimes and 
improve the level of economic security in the enterprise, the definition of which is the purpose of 
this study. 

In the current legislation of Ukraine there are no terms "economic crime" and "economic 
crime". As a rule, an economic crime is understood as a socially dangerous illegal act or 
omission committed in the sphere of economic activity or against property. 

Economic crimes that can be committed in the business sector of the economy are 
classified according to the following characteristics: 

1) By object (sector of economy): 
− crimes committed against the financial sector of the economy (bringing the bank 

to insolvency); 
− crimes committed against the public sector of the economy (illegal privatization of 

state-owned property); 
− crimes committed against the business sector of the economy (opposition to 

legitimate economic activity); 
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− crimes committed against the household sector (non-payment of wages). 
2) By way of commission: 

− theft of property; 
− mercenary crimes. 

3) According to the Criminal Code of Ukraine (CCU) [1]: 
− crimes against property (Section VI of the Special Part of the Criminal Code: 

fraud; misappropriation of property; acquisition of property obtained by criminal means and 
others); 

− crimes in the sphere of economic activity (Section VII of the Special Part of the 
Criminal Code: legalization (laundering) of proceeds from crime; evasion of taxes, fees, the 
Single Social Contribution; fraud with financial resources and others); 

− other economic crimes (non-payment of wages, bribery, etc.). 
The main features of economic crime include: 
− material (illegal enrichment of certain enterprises through causing material 

damage to certain economic entities); 
− species (abuse in certain industries); 
− formal (subject of economic crime) [2, p. 11]. 
Ways to counteract economic crimes on counteraction provides economic security of the 

enterprise – the property of the enterprise to counteract destructive internal and external factors 
that can destabilize its system [3, p. 53]. 

The main measures that help eliminate economic crimes and maintain the level of 
economic security in the enterprise are: 

− forensic accounting examination – involves the application of an accounting 
approach to the detection of economic crimes, in particular: analysis of accounting documents 
(accounting registers, primary and secondary accounting documents); 

− economic forensic analysis – aimed at detecting economic crimes by analyzing the 
economic activities of the enterprise (mainly, analysis of business transactions and financial 
indicators); 

− forensic – audit service, the main purpose of which is to detect economic crimes 
through a comprehensive assessment of economic activity of the enterprise. Yes, forensics 
provides: 

a) analysis of hidden aspects of corporate fraud; 
b) a comprehensive analysis of all processes of the enterprise: accounting, financial, 

legal, technological, general management, etc .; 
c) analysis of the activities of internal (employees of the enterprise) and external 

(contractors, groups of influence) stakeholders of the enterprise [4, p. 147]. 
Thus, forensics as a form of measures to combat economic crimes and reduce the risks of 

their occurrence has a number of advantages, namely: 
− the maximum amount of research of various processes at the enterprise; 
− ensuring a higher level of objectivity of the conclusion (traditional accounting 

examinations or audits do not always record the facts of economic crimes, in particular for such 
high-profile cases as the B. Meidoff Investment Fund and the so-called "Enron case"). 

It should be noted that today in Ukraine forensics as an audit service that helps to combat 
economic crime, in contrast to the developed world is only in its infancy. 

Thus, economic crime is a destructive factor influencing the economic security of the 
enterprise. 

The main methods of preventing economic crime are forensic accounting, economic 
forensic analysis and forensics. 
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Forensic is the most effective way to combat economic crime and reduce the risks of their 
occurrence. This indicates that the development and mass implementation of forensic services in 
Ukrainian enterprises will lead to an improvement in the level of economic security in the future. 
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Традиційно класиками теорій розвитку міжнародної торгівлі вважаються А. Сміт, 
Д. Рікардо, В. Леонтьєв, Е. Хекшер та інші. Саме їх роботи дали поштовх нашим 
вітчизняним науковцям досліджувати та знаходити шляхи до вирішення проблем в 
зовнішньоекономічній діяльності України з іншими країнами світу. 

Однак, зважаючи на динамічність економічної ситуації в Україні та інших країнах 
світу під дією різних соціально-економічних та політичних чинників, ситуація суттєво 
змінюється, що вимагає проведення детального огляду та аналізу з урахуванням 
актуальних даних та економічних показників, які характеризують стан зовнішньої торгівлі 
для виявлення сучасних тенденцій в цій сфері.  

Метою дослідження є визначення сучасних реалій, тенденцій та перспектив 
розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу; економічний аналіз 
товарної й географічної структури експорту та імпорту України. 

Спершу розглянемо показники зовнішньої торгівлі України товарами у період з 
2014р. по 2019р. Проаналізувавши дану таблицю можна вважати, що в Україні у 2014-
2019 роках обсяги імпорту перевищують обсяги експорту, за винятком 2015р. Щодо 
зовнішньоторговельного обороту, то у 2015-2016 роках він був порівняно низьким, а у 
минулому 2019 р. – вищим, ніж у попередніх роках досліджуваного періоду. 

За даними Державної служби статистики товарний експорт України за І півріччя 
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зменшився на 7,4%, а імпорт – на 14,7%. Такі результати стали наслідком економічної 
кризи, спричиненої COVID-19. 

 
Таблиця 1 – Показники зовнішньої торгівлі України товарами, млн. дол. США 

Рік Експорт Імпорт Сальдо Зовнішньоторговельний оборот 
2014 53901,7 54428,7 -527,0 108330,4 
2015 38127,1 37516,4 610,7 75643,5 
2016 36361,7 39249,8 -2888,1 75611,5 
2017 43264,7 49607,1 -6342,5 92871,2 
2018 47334,9 57187,6 -9852,7 104522,5 
2019 50054,6 60800,1 -10745,5 110854,7 

Джерело: побудовано за даними [1] 
 
Розглянемо показники зовнішньої торгівлі України послугами (див. табл. 2).  
 

Таблиця 2 – Показники зовнішньої торгівлі України послугами, млн. дол. США 
Рік Експорт Імпорт Сальдо Зовнішньоторговельний оборот 

2014 11520,8 6373,1 5147,7 17893,9 
2015 9736,6 5523,0 4213,6 15259,6 
2016 9868,0 5326,5 4541,5 15194,5 
2017 10714,3 5476,1 5238,2 16190,4 
2018 11854,7 5806,2 6048,5 17660,9 
2019 15628,8 6942,1 8686,7 22570,9 

Джерело: побудовано за даними [1] 
 
Як бачимо протягом всього досліджуваного періоду зовнішньоторговельний 

оборот послуг в Україні менший, ніж товарами, однак сальдо при цьому позитивне, це 
означає, що Україна переважно експортує послуги. 

Загальний обсяг експорту послуг в Україні за І півріччя зменшився на 11,6%, а 
імпорту – 25,7%. Головною причиною такого скорочення стала пандемія коронавірусу 
COVID-19.  

Розглянемо основних торговельних партнерів України в експорті товарів у І 
півріччі 2020 року. 

 
Таблиця 3 – Основні торговельні партнери України в експорті товарів у І півріччі 2020р. 

Назва країни Експорт товарів, 
млн дол. 

Темп зростання / 
зниження, І півріччя 
2020р до І півріччя 

2019р, % 

Питома вага країни 
у загальному обсязі 

експорту товарів 
України, % 

Країни ЄС (28) 8 525,7 82,9 37,2 
Китай 3 005,2 192,7 13,1 

Російська Федерація 1 326,7 83,3 5,8 
Туреччина 1 176,6 89,2 5,1 

Єгипет 969,9 81,9 4,2 
Індія 870,4 86,9 3,8 

Білорусь 644,6 85,2 2,8 
США 444,5 83,1 1,9 

Саудівська Аравія 366,0 95,0 1,6 
Ірак 362,3 97,6 1,6 

Джерело побудовано за даними [2] 
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Україна, як і багато інших країн світу, зазнає відчутного негативного впливу 
світової пандемії COVID-19, скорочення світового попиту та карантинних заходів, 
запроваджених всередині країни. Безумовно коронавірусна криза змінює характер 
майбутнього розвитку як світової економіки, так і економіки України. 

За прогнозами експертів, Україна демонструватиме більш глибоке падіння, ніж 
світова економіка, яке становитиме 6% у 2020 році. Характер відновлення буде залежати 
від вже існуючих карантинних заходів в Україні, а також посилених в умовах 
«адаптивного карантину», що матиме негативний вплив на економіку країни, в результаті 
чого відновлення буде повільним [2]. 

Список використаних джерел: 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Офіційний 

сайт державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/ 

 
 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
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П.С. Павлова, магістрантка  
Сумський національний аграрний університет, 

м. Суми 
 

Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні є однією з важливих умов 
життєзабезпечення держави, її біологічної безпеки, підтримання економічного потенціалу 
та здоров’я нації, а також попередження зоонозів, збереження поголів’я тварин, 
гарантованого його нарощування, виробництва безпечної та якісної продукції 
тваринництва. Її дотримання в істотній мірі залежить від забезпеченості 
протиепізоотичних заходів діагностичними, профілактичними та лікувальними 
імунобіологічними препаратами. Реалізація курсу на європейську інтеграцію України є 
невід’ємним елементом внутрішніх реформ, спрямованих на економічне зростання. 
Подальша євроінтеграція матиме надзвичайно важливі наслідки для України – необхідно 
мати на увазі, що в цих умовах розробка та виробництво вітчизняних ветеринарних 
імунологічних препаратів без дотримань міжнародних правил GLР, GMР, GDР та 
стандартів ІSО не зможе забезпечити їх конкурентоздатність навіть на внутрішньому 
ринку. Тобто, пріоритетом для сучасних біологічних підприємств в найближчому 
майбутньому повинно стати впровадження адекватних заходів з формування ефективної 
товарної політики та нарощування конкурентоспроможності українських виробників, 
зокрема у галузі біотехнології. 

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 [1]. 

В Україні функціонує три державних біофабрики, побудовані за часів Радянського 
Союзу для забезпечення потреб всієї країни, але на сьогодні їх обладнання фізично 
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зношене на 95 % та не відповідає сучасним біотехнологічним вимогам. Вони неспроможні 
освоїти новітні біотехнології виробництва, забезпечити впровадження інноваційних 
наукових розробок, а, відповідно, – розширити асортимент продукції. На заваді розвитку 
ветеринарної біопромисловості також стоїть відсутність механізмів інвестування в цю 
галузь. Освоєння нових біотехнологій виробництва ветеринарних препаратів гальмує 
відсутність на біофабриках пілотних ліній виробництва та сучасних систем біобезпеки і 
біозахисту. 

Зазначимо, що в Україні відсутнє сучасне серійне промислове виробництво 
молекулярно-біологічних діагностичних тест-систем для епізоотологічного моніторингу 
особливо небезпечних та економічно значимих хвороб тварин, що унеможливлює 
об’єктивну оцінку епізоотичної ситуації та формування комплексної стратегії 
протиепізоотичних заходів. Виробництво наявних подібних діагностикумів знаходиться 
на рівні лабораторних зразків. 

Відсутність матеріально-технічної бази для забезпечення належного проведення 
доклінічних і клінічних випробувань імунобіологічних препаратів зумовлює спрощену 
реєстрацію імпортних засобів і тим самим сприяє переповненню ними вітчизняного 
ринку. Перенасиченню вітчизняного ринку біопрепаратами імпортного виробництва 
також сприяє відсутність чіткої регламентної політики щодо їх застосування, як це має 
місце в багатьох країнах.  

Функції маркетингової товарної політики біологічних підприємств повинні 
відображати специфіку планування, розробки й реалізації товарної політики. В цілому 
функції маркетингової товарної політики доцільно поділяти на попередні (стратегічні) та 
основні (тактичні) [2, C.157].  

 
Таблиця 1 – Складові формування товарної політики біологічного підприємства 

Складові маркетингової 
товарної політики Умови впливу на товарну політику біологічного підприємства 

Розробка нового товару або 
економічно обґрунтоване 
вдосконалення існуючого 

товару 

Державна підтримка галузі, наявність конкурентів-виробників 
аналогічного товару, світові тенденції виробництва 
біологічних товарів, професіоналізм служби маркетингу, стан 
матеріально-технічного забезпечення, ефективне 
співробітництво з постачальниками тощо. 

Обслуговування товару 

1)транспортування (взаємодія з державними органами, 
державна підтримка; товар та його властивості, транспортні 
потужності, наявність розгалуженої оптової та роздрібної 
торгової мережі); 
2)сервісне обслуговування (інноваційний потенціал 
підприємства, вимоги до безпеки та конкурентоспроможності 
продукції, сертифікація продукції); 
3) зберігання (економічна криза, карантинні правила, 
внутрішні контактні аудиторії, товар та його якісні 
характеристики, технологічні вимоги та вимоги безпеки)  

Зняття товару з 
виробництва, 

диверсифікація 

Зниження обсягів продажу та попиту на продукцію, 
зменшення частки ринку, жорстка конкуренція, поява товарів-
аналогів, темпи технологічних змін у біологічній галузі, 
співвідношення попиту і пропозиції тощо. 

Джерело: систематизовано автором на основі [1] 
 
Товарна політика формується на підприємстві в результаті спільної роботи різних 

підрозділів: відділу маркетингу, відділу збуту, планово-економічного відділу, фінансового 
відділу тощо. Проаналізувавши теоретичні аспекти умов формування маркетингової 
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товарної політики підприємств, доцільним, на нашу думку, буде зведення результатів, 
відповідно до складових елементів маркетингової товарної політики біологічного 
підприємства (табл. 1). 

До стратегічних функцій маркетингової товарної політики можна віднести 
наступні:  

− виокремлення конкретного сегменту (за необхідності), визначення місця 
товару, що виготовляється серед загальної сукупності товарів та послуг на ринку 
біологічної продукції, аналіз специфіки цього сегменту;  

− аналіз раціональності подолання ринкових бар’єрів; кон’юнктури ринку, 
вивчення та прогнозування ринкового попиту і пропозиції в кількісних обсягах;  

− розробка концепції життєвого циклу товару; 
− обов’язковий систематичний моніторинг маркетингового середовища 

біологічних підприємств; визначення конкурентоспроможності продукції, шляхів її 
підвищення; 

− аналіз можливостей максимізації обсягів виробництва продукту та зниження 
його собівартості і ціни. 

Таким чином, для ефективного функціонування біологічного підприємства в 
умовах нестабільного та мінливого середовища, необхідним є постійне удосконалення 
маркетингової товарної політики, що в свою чергу неможливо без усвідомлення 
актуальних умов її формування. 
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На сьогодні, основні вимоги до касової дисципліни розкриваються у Положенні 
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженому 
постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 [1]. Порушення норм цього 
положення спричиняло застосування фінансових санкцій згідно з Указом Президента 
України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу 
готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95 [2], так і адміністративних – відповідно до Кодексу 
України «Про адміністративні правопорушення» [3]. 

23 червня 2019 року набрав чинності Указ Президента України «Про визнання 
такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» від 20.06.2019 р. № 
418/2019 [4], яким скасовано, зокрема, Указ Президента України від 12 червня 1995 року 
№ 436 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу 
готівки» [2].  
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Втрачають силу фінансові санкції у вигляді штрафу за порушення касової 
дисципліни, які були передбачені Указом № 436 [2], а саме: 

− за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у 
двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; 

− за не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах 
готівки – у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми; 

− за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та 
інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що 
пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних 
виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та 
багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості – в розмірі 
здійснених виплат; 

− за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, 
а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих 
коштів – у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум; 

− за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів 
платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, 
іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових 
коштів, – у розмірі сплачених коштів; 

− за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за 
цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки. 

− за не встановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах – 
штраф у п'ятдесяти кратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за 
кожний випадок такого не встановлення. 

Адміністративна відповідальність за порушення касової дисципліни залишається та 
регламентується положеннями передбаченими Кодексом України про адміністративні 
правопорушення [3], а саме: 

− за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари 
(послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою – від 1700 до 
3400 грн.  

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за таке ж порушення – від 8500 до 17000 грн (ст. 163-15 КпАП); 

− за здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, які 
реалізують товари за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами 
розрахунків і ведення касових операцій (на відповідальних осіб) – від 289 до 1496 грн.  

Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення за те ж саме порушення – від 731 до 2975 грн (ч. 1 ст. 164-4 
КпАП). 

Отже, можна зробити висновки, що відповідальність за порушення касової 
дисципліни на сьогодні представлена лише у вигляді адміністративної відповідальності, а 
її розміри залишаються незначними. Тому, було б доречним переглянути штрафні санкції, 
щодо відповідальності за порушення касової дисципліни, зокрема розробити та 
затвердити нові законопроекти, які б регламентували порядок застосування штрафних 
санкцій у разі порушення касової дисципліни.  
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Формування комплексного та цілісного підходу до управління підприємством є 

запорукою його успішного розвитку в майбутньому. Процес формування бізнес-моделі є 
важливим предметом наукових досліджень у системі сучасної науки управління, зокрема і 
підприємством. 

Поняття та особливості формування бізнес-моделі є предметом дослідження як 
зарубіжних так і вітчизняних науковців. Вагомий внесок у вивчення цієї проблеми внесли 
П. Тіммерс, М. Льюїс, Д. Макгретта, О. Остервальдер, К. Кристенсен, А. Соолятте, роль 
бізнес-моделі підприємства у створенні та нарощуванні ним цінності вивчали Р. 
Розенблюм, А. Слівотскі, Г. Чесбро. Натомість основні елементи бізнес-моделі 
підприємства та умови, за яких вона повинна змінюватися, досліджували М. Джонсон, Х. 
Кагерманн та К. Крістенсен., В.Котельников, Е.Кравченко, З. Мокринська, Н. Ревуцька, В. 
Чеглатонєв, , Л.Фролова. Проте, окремі теоретичні аспекти та практичні питання не мають 
повного наукового обґрунтування. 

Поняття бізнес-моделі вперше з’являється в наукових працях на економічну 
тематику наприкінці 1940-х років. До другої половини 1990-х років поняття моделі 
бізнесу розглядалося переважно в контексті корпоративної стратегії і асоціювалось у 
першу чергу з М. Портером та П. Друкером, хоч вони прямо й не вживали цього терміна. 
Так, наприклад, П. Друкер запропонував теорію бізнесу, методологію якої 
використовувала компанія Уолта Диснея. [1] 

Відповідно, саме для малих інноваційних підприємств бізнес-модель має більше 
значення та нагальність, ніж стратегія подолання конкурентів, яких часто немає через 
принципову інноваційність розроблюваної продукції. [2] 

Коротко і влучно суть бізнес-моделі визначив А. Сливотські як усвідомлено 
вибраний спосіб створення цінності й одержання прибутку . Загалом бізнес-модель 
перетворює інновації в економічну цінність для споживача та підприємства, детально 
описуючи спосіб заробляння грошей за допомогою чіткого визначення місця інновації в 
ланцюжку створення цінності. [3] 

Бізнес-модель підприємства – це відображення реально існуючого або 
запланованого в майбутньому бізнесу (підприємства) в такій формі, яка може наочно 
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демонструвати всі значимі властивості і особливості підприємства, пов’язані з його 
здатністю отримувати прибуток і бути конкурентоспроможним [4].  

Як зазначає автор [5], на відміну від бізнес-планування метою складання моделі є 
одноразовий підхід, а потім тривале використання отриманого продукту. Сучасний ринок 
характеризується швидкими змінами у вимогах та потребах споживачів, тому розвиток 
бізнес-моделі має ґрунтуватися на достовірних прогнозах стану і кон'юнктури ринку не 
тільки у найближчій, а й у віддаленій перспективі. 

У науковій літературі існує багато підходів, щодо класифікації бізнес моделей. 
Зокрема, класифікація бізнес-моделей підприємства заснована на двох фундаментальних 
вимірах бізнесу будь-якої компанії, проілюстровано на рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Класифікація бізнес-моделей підприємства заснована на двох 
фундаментальних вимірах бізнесу 

Складено на основі: [6] 
 

За останні 100 років бізнес-моделі пройшли шлях від такої як «власник магазину» 
до такої як «посередник у доступі до емоцій». Кожна, бізнес-модель передбачає, 
насамперед, проектування інфраструктури, необхідної для просування продукту або 
послуги на ринок так, щоб це було просто і зручно для покупця, і водночас забезпечувало 
прибуток для підприємств і яка могла б бути не лише в межах даного підприємства, а й 
включати співробітництво з іншими суб’єктами господарювання.  

В даний час, в умовах глобальної кризи, багато бізнес-моделі втратили свою 
ефективність і конкурентоздатність. Українські підприємства, які використовували дані 
бізнес-моделі, розоряються, зазнають збитків, йдуть з ринку. І навпаки, ряд бізнес-
моделей, не актуальних в докризовий період, виявилися високоефективними в умовах 
кризи і забезпечили компаніям, які їх застосовують, нові можливості для зростання і 
розвитку бізнесу. Тривале та дієве функціонування підприємств залежить від системності, 
послідовної побудови,продуманосі їх бізнес-моделі з погляду створення споживчої 
цінності та лояльності споживачів. 
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In nowadays, financial institutions are facing new financial crimes and challenged threats 
that are creating more pressure than ever to maintain low-risk business activity. The COVID-19 
outbreak has prompted companies to move with lightning speed toward on-line arrangements 
and with that move comes pressing new considerations regarding updating current business 
models and improving compliance approaches in the financial industry globally. From money 
laundering to terrorist financing, acts of financial crime pose a significant risk to licensing 
financial companies and carrying business for their customers. At the same time, regulatory 
actions are putting pressure on the banking and payment industry to adapt their business models 
to meet new, stricter compliance requirements. 

Important to clarify, that KYC is a process where banks and financial institutions gather 
customer details to verify the identities, credibility, legal validity and authenticity of their clients. 
This is done through a multi-layered checking process, document submission and personal 
checking through credible source. This will assess any potential risks of forming a business 
relationship with clients. The goal is to prevent customers from using banks to carry out illegal 
activities such as money laundering, terrorist financing. It helps them manage risks prudently. 
Governments around the globe have identified financial fraud as the main concern of modern 
society. Therefore, the implementation of an effective KYC process is crucial and is no longer an 
option for financial institutions. It has become part of the regulatory compliance globally.  

There are two parts of the global KYC Influencers on the international payment 
institutions market – externally regulation for public and financial intermediaries and privately 
self-regulated. 

I. Externally regulation for public and financial intermediaries is provided by Global 
Policy Makers, International, and National regulatory authorities on the macroeconomic level. 
Financial Institutions must stay compliant with external regulation due to an external acting 
influence through Laws, AML Directives, Country Risk Assessment Guidelines, Policies, 
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Procedures, Guides, etc. It is setting the key playing rules on the international financial market. 
Each organisation as a participant of these groups produces valued outputs which are the 
instruments of influence on the regulatory compliance and KYC instruments.  

II. Privately self-regulated part of the financial market environment creates a vital 
business sphere. It presents Market Players which are profit makers companies – Banks and 
Financial Institutions, Professional Associations, and Consulting, IT, Data and Research Service 
Providers. They are interested in a transparent business atmosphere across a globe.  

Banks and other financial institutions carry business directly on the financial market and 
must follow the regulatory requirements created by Central Banks and Financial Authorities. 
Their professional associations looks as a great communicating bridge between business 
financial community and regulators for identifying a significant market needs, clarifying 
significant gaps in regulation and real market trends, providing lobby of business interest.  

This tells us about different kinds, levels, and direction of outputs from both externally 
and internally participants of the KYC Global Influencers. There are a lot of different forms of 
outputs from both sides, such as policies, explanation notes, guides, guidelines, reports, market 
overviews, recommendations, Black and White lists, principles, databases, white papers, articles, 
etc. These documents play a crucial role in implementing a risk-based approach in KYC 
procedures and compliance programs that refreshes customer information, re-evaluates customer 
risk ratings, and subjects all parties to negative news screenings that can help financial firms to 
more proactively address and mitigate AML and TF risks and issues. The value of their impact is 
identified by the obligatory, recommended or the best reputable practice in the financial industry. 

Global policymakers are focused on the country risks assessment, identification of 
ultimate beneficial owners, encouraging companies to use multiple mechanisms to break through 
non-transparent company structures during the KYC processes. Thus, global policymaking is 
taking shape in a wide range of public sector activities managed by transnational policy 
communities. It is important for national regulatory authorities to take account of global issues 
when considering the context of financial and AML policy problems in a national setting.  

There are key groups of international influencers FATF, Egmont Group of FIU’s, 
FinCen, what have a purpose to safeguard the financial system from illicit use and combat 
money laundering and promote national security through the collection, analysis, and 
dissemination of financial intelligence and strategic use of financial authorities. The documents 
and recommendations produced by the FATF, The Egmont Group of Financial Intelligence 
Units, and FinCen have a high-level respective status for the implementation in the financial 
industry. With this in mind and regulations in implementation, many regulatory authorities and 
financial institutions have adopted some KYC processes to comply with these regulations. Their 
documents have not strict legislative power, but high-valued respective and obligatory for 
implementation and create a strategic level for financial market regulation globally. Importantly, 
it has a high direct impact on the KYC processes in transnational financial groups, and national 
regulators shall follow these principles as well. 

The most recognised group of the KYC influences on the European level includes EU 
Parliament, The European Central Bank, The European Banking Authority, and The European 
Banking Federation. The separate group of the Global KYC Influencers presents National 
regulators – Central Banks and Financial Authorities with an exclusively status of political 
independence, privileged control over the production and distribution of money and credit for a 
nation or a group of nations and power to set requirements for the banking industry and conduct 
prudential supervision.  

Performing KYC procedures is a regulatory compliance requirement in most countries. 
However, KYC regulations often vary between nations. National Central Banks and Financial 
Authorities set-up the legal rules and policies to conduct AML regulation and improve KYC 
processes for licensing financial institutions and supervise them in any country. However, the 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 5 листопада 2020 р. 

 

 

 

 

203  
 

level of improvements and strictness compliance regulation may vary from jurisdiction to 
jurisdiction.  

Financial intermediaries that operate in multiple locations must ensure they are 
performing adequate due diligence processes to meet KYC and AML obligations in all 
jurisdictions. The lack of a global standard is one of the main challenges in performing KYC 
operations.  

Consulting, IT and Data Service Providers as a global leaders in management consulting 
that combines deep industry knowledge with specialised expertise in strategy, compliance, 
licensing, operations, risk management, and organisation transformation. They have unrivalled 
experience in providing KYC enhanced due diligence background reports on individuals and 
companies on a global basis. These companies offer a complementary range of services 
including AML training, country risk reports, and bespoke investigations. Most of them take care 
of enhanced due diligence reports which are tailor-made to customers' specifications. Moreover, 
consulting companies work with a variety of global clients including regulatory agencies, law 
firms, individual companies, private banks, trust companies, and other firms in the financial 
sector. They also produce prestigious materials with a professional point of view on modern 
problems in KYC and AML issues. Their experts provide accurate, up-to-date, and incisive 
research to deliver swift, precise outcomes.  

As a result, new regulations and updates by global policymakers mean an increase in 
compliance requirements. Financial institutions are regularly required to make significant 
changes in compliance in response to stringent regulatory actions. That is why so important to 
know about key policymakers and international influencers for financial institutions globally. 
Being in touch with laws, regulatory requirements, principles, guides, guidelines, policies, 
market trends, analytical reports, and best practices notes will have a valued impact on on-time 
decision-making in business. In case by case, operational integration of legal and compliance 
will increase cost savings for profit-makers companies through reductions in complexity and 
duplication and enhanced ability to respond to regulatory change. 
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Сьогодні актуальним є питання дослідження регіону як суб’єкта формування 

сприятливого середовища для проведення інвестиційної діяльності з врахуванням 
специфіки та особливості територій. Масштаби та ефективність використання інвестицій 
виступають ключовим фактором соціально-економічного розвитку регіону, розкриття 
його потенціалу та підвищення конкурентоспроможності у сучасних ринкових умовах. 

Передбачається, що фінансова підтримка регіонального розвитку здійснюється за 
рахунок державного та місцевих бюджетів. 

 За цим принципом фінансування з державного бюджету здійснюватиметься без 
зменшення фінансування з місцевих бюджетів; 

Однак, найважливішим фактором розвитку економіки будь-якого регіону є 
інвестиції, мета яких отримання прибутку від довгострокових вкладень капіталу в 
модернізацію і удосконалення діючого виробництва, оновлення матеріально-технічної 
бази і освоєння нових видів діяльності. 
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Інвестування-вагома запорука для економічного зростання держави, зайнятості її 
населення та економічного розвитку суспільства в цілому. 

Для забезпечення стійкого зростання економіки в регіонах та закріплення за 
Україною конкурентоспроможності на міжнародних ринках, необхідним є значний 
приріст безпосередньо залежить від ступеня ризикованості даної операції на теріторії, 
тому вивчення проблеми ризику вкладень даних інвестицій і факторів, що впливають на 
це, вельми актуальна для розгляду. 

У загальному розумінні, інвестиційні ризики – це ризики, пов'язані з можливістю 
недоотримання або втрати прибутку в ході реалізації інвестиційних проектів. В якості 
об'єкта ризику можуть виступати майнові інтереси інвестора. [1] 

Головними інвестиційними ризиками при вкладенні в територію є: 
1. Законодавчо-правові ризики, які безпосередньо пов'язані з чинним 

законодавством. Вони виникають при недосконалості чинного законодавства і значно 
підривають інвестиційну діяльність, так як держава має право встановлювати обмеження, 
що зачіпають величину митних зборів, ліміти іноземних інвестицій, ліцензій на різні види 
діяльності. 

2. Екологічні ризики, пов'язані з негативним впливом навколишнього середовища 
на об'єкт інвестування. Вони поділяються на: техногенні (викиди забруднюючих речовин), 
соціально-побутові (забруднення навколишнього середовища людиною, різні пандемії) і 
природно-кліматичні (повені). 

3. Соціальні ризики. Вони пов'язані з порушенням усталених традицій, що 
загрожує наслідками, незадоволеністю населення, яке може вилитися в масові 
заворушення, і іншими подіями, викликаними людським фактором. 

4. Політичні ризики залежать від впливу політичної системи на сам об'єкт 
інвестування. Прикладом може послужити міждержавний конфлікт, який матиме 
негативний вплив на співпрацю спільних підприємств. Сюди ж відноситься корупція, 
зміни політичного курсу країни, санкції щодо інших країн та ін. 

5. Економічні ризики регіонів залежать від факторів, пов'язаних з економічною 
ситуацією в країні. Сюди можна віднести кризи, дефолти, недосконалість оподаткування, 
скаче курс валют, процентні ставки за кредитами і депозитами, рівень платоспроможності 
населення, інфляція та ін. 

6. Техніко-технологічні ризики. У них включаються все, що пов'язано з технічною 
частиною виробництва, що є об'єктом інвестування. Це обладнання, технологічні процеси 
виробництва, конструкторська і технологічна документація. 

Щоб визначити, чому іноземні інвестори не вважають регіони України 
привабливими для капіталовкладень, було проведено опитування інвестиційної компанії 
Dragon Capital та Європейської Бізнес Асоціації, в ньому брало участь 102 інвестори. 
Основними перешкодами для вкладення коштів стали корупція і сумнівна судова система, 
вони набрали 8,5 і 7,5 балів з 10 відповідно. Військовий конфлікт з Росією набрав 6,1 бала, 
непрогнозований курс валют 6 балів і валютне регулювання 5,5 бала. 

Результати опитування міжнародних компаній, що інвестують по всьому світу, 
інформують про те, що інвестиційний клімат України та ії регіонів 
неконкурентоспроможний, і дають поради, куди керівництву країни у який регіон 
потрібно направити першочергові зусилля. Без сумніву в цей список увійшов перезапуск 
судової системи і притягнення до відповідальності за корупцію чиновників і суддів. Крім 
того, важливим інвестори вважають виконання програми МВФ і лібералізацію валютного 
регулювання. 

Президент регіону EEMEA Jacobs Douwe Egberts Тарас Лікарчук зазначає, що для 
іноземних інвесторів, особливо міжнародних компаній, важливий баланс між ризиками 
вкладень і можливою вигодою. Причина в тому, що інші країни демонструють економічне 
зростання, а Україна – ні. 
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За останні роки в Україні ризики зростали, а зростання не було. Баланс виявився 
порушений. Як тільки він відновиться, тут буде черга з бажаючих вкласти гроші. [2] 

Незважаючи на всі негативні фактори, в України є привабливі для інвесторів 
сторони, такі як дешева робоча сила, всього 1,2$ за годину роботи, тоді як в Китаї вона 
становить 2,1$, крім того, завдяки зоні вільної торгівлі з ЄС немає митних бар'єрів, тому 
Україна може стати хорошим майданчиком для перенесення виробництва зі Східної 
Європи і навіть деяких країн Південно-Східної Азії, таких, як Південна Корея. 

За планом на 2020 рік Уряд очікує отримати інвестиції в розмірі $3-3, 5 млрд., в 
2019 році цей показник склав $1,81 млрд. 

Сам президент України, виступаючи на економічному форумі в Давосі, закликав 
міжнародних інвесторів інвестувати кошти в українську економіку та ії регіони. 

Він пообіцяв великим інвесторам податкові канікули на п'ять років і супровід в 
рамках програми Investment Nanny ("інвестиційна няня"). [3] 

Таким чином, можна зробити висновок, що Україні потрібно закріплений звід 
законів, який не буде змінюватися тривалий період, справедлива влада, твердий курс 
валют і рівень інфляції, і лише тоді з'явиться потік інвесторів, згодних на співпрацю. Це 
дозволить Україні вийти на світові ринки з дійсно конкуруючими товарами і бути 
впевненою в завтрашньому дні та розвивати регіони. 
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Сучасне державне регулювання економіки зумовлено забезпеченням нормальних 
умов функціонування ринкового механізму. Це – складний процес, до якого належить 
розробка і обґрунтування економічної політики, вибір засобів та методів її проведення. 
Від так існують різні підходи до класифікації методів регулювання. Узагальнюючи думки 
різних авторів, можна визначити, що серед методів державного регулювання галузевого 
розвитку сьогодні виділяють методи правового регулювання, адміністративні, економічні, 
соціально-політичні, пропагандистські (або морально-етичні) методи.  

О.І. Радзиєвський. вважає такий підхід до класифікації методів незадовільним. Він 
вказує, що розподіл методів управління економікою на економічні та адміністративні не 
має підстав [1]. На його думку, управління економічними підсистемами здійснюється 
тільки економічними методами, оскільки методи управління мають бути адекватними 
природі керованої системи. Тієї ж думки дотримувались інші радянські автори.  



 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 
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Слід зазначити, що в умовах планової економіки економічні методи за змістом і 
формою реалізації є схожими з адміністративними. Вони передбачають обов’язкові для 
виконання завдання (нормативи), які обмежують самостійність економічної підсистеми, 
що робить їх схожими з адміністративними методами, які передбачають певну 
самостійність підсистеми в межах обов’язкових економічних показників.  

В умовах ринкової системи економічні методи управління не передбачають 
використання засобів прямого впливу (як, наприклад, обов’язкові для виконання 
завдання) стосовно до підприємств недержавного сектора, що робить їх суттєво 
відмінними від адміністративних методів як за змістом, так і за формою реалізації. Коли 
мова йде про регулювання економіки, то адміністративні методи призначені для захисту 
суспільства від негативного впливу ринку, що викликаний недосконалістю ринкового 
механізму, про що нами вже згадувалось.  

Варто відмітити, що немає єдиної думки і щодо змісту методів державного 
регулювання. Так, наприклад, Д.М. Черваньов та Л.І. Нейкова відносять фіскальну 
політику до адміністративно-організаційних методів [3]. Інші автори відносять фіскальну 
політику до економічних методів державного регулювання економіки. 

Дійсно, фіскальна політика має ознаки адміністративного і економічного метода 
регулювання. Так, вона встановлює обов’язки суб’єктів ринку перед державою, 
передбачає обов’язковість виконання розпоряджень, передбачає відповідальність 
суб’єктів господарювання за ухилення від виконання розпоряджень. Але, одночасно вона 
не встановлює чітких обов’язків та норм поведінки в поточній діяльності підприємців, не 
передбачає віддачі команд, напроти передбачає альтернативність варіантів поведінки. На 
нашу думку, фіскальна політика, та зокрема податкова система, належать до економічних 
методів регулювання економіки, оскільки вони в більшій мірі відповідають ознакам 
економічних методів.  

До початку XX ст. в управлінні економічними процесами поряд з нормативним 
методом панував інституціональний підхід, що сьогодні займає пріоритетні позиції Він 
орієнтує на вивчення інститутів, за допомогою яких здійснюється діяльність. 

Інституціональний метод пов’язаний із прагненням виявити певні юридичні норми, 
проаналізувавши основні закони суспільства, починаючи з Конституції, і їх зміст для 
існування й нормального розвитку суспільства Великий вплив зіграли тут погляди Ш 
Монтеск’є, Дж Локка, Е Берка, Т Джефферсона [2. В даному підході основна увага 
приділяється політичним інститутам, аналіз яких будується, виходячи зі сформованих і 
суспільно вкорінених форм Ці форми або інститути, з одного боку, є логічним 
продовженням і закріпленням соціальних відносин і норм, а з іншого, – покликані вносити 
в суспільство стабілізуючий початок. 

Будь-яка модель володіє двома значеннями – дескриптивним і конструктивним 
Модель має дескриптивне значення тоді, коли вона розкриває загальний зміст об’єкта. В 
яку б емпіричну ситуацію не була поставлена система, визначена певним станом, її 
поведінка завжди буде передбачена. На відміну від дескриптивної, конструктивна модель 
відноситься до певної соціальної системи й детермінується цілісністю культурного 
спілкування (обміну), здійснюваного індивідами. Інститут має суб’єктно-об’єктну 
структуру й має феноменологічний компонент. Поняття «інституту» характеризується 
трьома ознаками: масовість поведінки; обов’язковість норм; усвідомленість поведінки. 

Інститут є організацією настанов, які всі ми несемо в собі, за допомогою якого 
індивід проявляє себе у своєму власному досвіді. Соціальні інститути є відбиттям 
соціального життєвого процесу, у контексті якого творять люди, а також культурного 
змісту діяльності, коли мова йде про виявлення змісту діяльності Тому інститути повинні 
бути включені в культурну модель, що детермінують життєдіяльність усього соціального 
організму У процесі людської історії сформувалися три напрямки дослідження інститутів: 
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1. Інструментальний напрямок аналізу інститутів бачить у них придушення 
індивідуальної людської натури (Т. Веблен, М. Вебер, Дж.Г. Мід), які підкреслюють, що 
індивіди не мають можливості змінити нав’язаних їм інститутів і перебувають під їх 
тотальним контролем. 

2. Нормативний-рольовий напрямок розкриває системну компоненту 
функціонування інститутів, тобто їх необхідність для оптимізації всієї системи в цілому. 
Нормативно-рольовий напрямок (Г. Спенсер, Е. Дюркггейм) дослідження природи 
інститутів більш поширений.  

3. Комунікативний напрямок дослідження інститутів (А. Шюц, П. Бергер, Т. 
Лукман), пов’язаний зі спробою включити активно діючого індивіда в соціальну 
діяльність, у результаті чого інституціонально-рольовий напрямок дослідження природи 
інститутів є більш розповсюдженим [4]. 

Наразі, інституціональний підхід орієнтує на вивчення інститутів, за допомогою 
яких здійснюється діяльність у соціально-економічній системі. Інституційне регулювання 
– це цілеспрямований розвиток різних суспільних, економічних, державних, соціальних та 
ін. інститутів (системи ціннісних настанов, зразків і норм поведінки, організацій та ін.) по 
впорядкуванню, формалізації й стандартизації суспільних зв’язків, взаємодії 
особистостей, відносин між групами й співтовариствами. Інституціональний метод 
допомагає виявити інститути, за допомогою яких здійснюється управлінська діяльність, 
здатна перебороти фрагментарність знання про управлінський дискурс. 
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Посилення взаємозв’язків України з міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями, такими як МВФ або МБРР, здебільшого спричинене необхідністю покриття 
значного дефіциту державного бюджету шляхом отримання фінансової допомоги на 
більш вигідних умовах кредитування, в порівнянні з тими, що пропонують інші 
кредитори. У вимогах наведених вище організацій зазначався ряд умов, які позичальник 
повинен виконати, більшість з яких були спрямовані на модернізацію економічної 
системи держави для подальшої стабілізації її фінансового стану за рахунок внесення змін 
у законодавство. Проте, найбільші зміни в економічній системі України за останні роки 
були впроваджені під впливом угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році [1].  
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27 червня в Брюсселі на саміті Європейського союзу були підписані угоди про 
асоціацію ЄС з Грузією і Молдовою, а також економічна частина угоди з Україною. 
Згідно з ними, країни, що підписують угоду з Європейським Союзом, повинні привести у 
відповідність зі стандартами Євросоюзу своє законодавство, що насамперед стосується 
сфери бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту [1]. Останньому приділили 
особливу увагу, бо з кожним роком значення фінансового контролю у високорозвинених 
країнах зростає. Тому розробку даного законодавства український уряд розпочав майже 
відразу, проте лише через декілька років, а саме, 1 жовтня 2018 року набрав чинності 
Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності», який повністю 
відповідав висунутим вимогам ЄС, а саме базувався на положеннях Директиви 
2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014, які регулювали реформу аудиту в країнах ЄС у 2016 
році, та залишаються діючими і зараз [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Дані нововведення значно змінили ситуацію на ринку аудиту. Довгий строк розробки та 
впровадження законодавчих змін пояснюється тим, що лише за рік до цього були внесені 
зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
згідно яких підприємства поділялися за категоріями і з’явились нові вимоги до аудиту 
певних категорій підприємств, включаючи підприємства суспільного значення, а також 
додаткові вимоги до підготовки та публікації фінансової звітності різних категорій 
підприємств і звіту про управління [3]. Тобто, зміни в законі про аудит, ґрунтувалися на 
відповідних змінах в обліку.  

Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» значно посилив 
вимоги до аудиту та процесу підготовки фінансової звітності підприємств, а також 
системи його корпоративного управління та взаємодії з аудиторами [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.].  

На даний момент можна відмітити фактичні зміни в даній сфері, спричинені цим 
законом. Наприклад, значно збільшився перелік підприємств та компаній, які повинні 
опубліковувати фінансову звітність разом з обов'язковим аудиторським висновком у 
відкритому доступі. Крім того, вони повинні надавати звіт про управління, який 
відображає стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і 
фактори невизначеності щодо його діяльності, хоча раніше ця інформація 
використовувалася виключно у його внутрішніх управлінських процесах. В результаті 
модернізації сфери аудиторського контролю держава та зовнішній ринок отримує більш 
точну інформацію щодо діяльності бізнесу. Станом на 2019 рік, Україна підвищила довіру 
зарубіжних інвесторів до власних підприємств. Проте, пандемія через вірус COVID-19, 
загальмувала розвиток інвестиційних відносин з іншими країнами. Крім того, 
законодавством передбачено створення аудиторських комітетів у великих та середніх 
підприємствах, які також сприятимуть достовірності фінансової звітності. На даний час, 
майже усі великі за розміром підприємства України підтвердили виконання даної вимоги. 
Такі підприємства більше не можуть отримувати послуги бухобліку від приватних осіб та 
на умовах аутсорсингу і, відповідно, повинні були створити внутрішню бухгалтерську 
службу. Нове законодавство в сфері аудиту висуває більш жорсткі вимоги до контролю 
якості аудиту, аудиторських висновків та мінімальної кількості сертифікованих аудиторів, 
необхідних для проведення обов'язкового аудиту. Аудиторським компаніям, в свою чергу, 
забороняється надавати низку неаудиторських послуг. Все це спричинило додаткові 
витрати для підприємств та аудиторських компаній і призвело до погіршення їх 
фінансового стану, особливо під час введення карантинних обмежень на території 
України. 

Перелічені вище обмеження є більш радикальними, ніж ті, що передбачені 
Кодексом професійної бухгалтерської етики Ради з міжнародних стандартів 
бухгалтерської етики (IESBA), яким керуються аудитори при проведенні аудиторських 
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перевірок згідно з міжнародними стандартами аудиту, однак, як вже зазначалося раніше, 
вони практично повністю задовольняють вимоги, висунуті ЄС [4]. Крім того, аналогічні 
обмеження були введені усіма країнами-учасницями Європейського Союзу в рамках 
аудиторської реформи 2016 року. Через відмінності початкового устрою економічної 
системи кожної з країн, результати від введення даних законодавчих змін мали різні 
результати. До того ж певні термінологічні суперечності в законодавстві ускладнили 
моніторинг описаних вище заборон, та сприяли появі декількох можливих варіантів 
трактування тих чи інших положень, на що вже звертали увагу економічні експерти. 

Основною проблемою практичного впровадження законодавчих змін була 
відсутність сформованого інституту суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, які 
в країнах ЄС були створені ще до 2016 року. В кінці вересня 2018 року функції 
суспільного нагляду були покладені на спеціально створену державну службу – Орган 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, проте ефективність її роботи, поки що, 
значно нижча ніж у аналогічних органів інших держав [5]. Не дивлячись на прогнози 
економічних експертів 2018 року, що період адаптації бізнесу в Україні до нових вимог 
Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» становитиме не 
менше одного-двох років, на практиці процес займає більше часу, а через нестабільну 
епідеміологічну ситуацію в світі проходить для бізнесу досить важко. 

Щоб прискорити процес адаптації вітчизняних аудиторських компаній до нових 
законодавчих вимог, на даному етапі було б доцільно проведення державними службами 
інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо основних законодавчих норм та стратегії 
модернізації аудиту і паралельна допомога з підвищення кваліфікації аудиторів згідно з 
новими правилами. 
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розвитку територіальної економіки є об’єднання зусиль територіальних громад навколо 
вирішення спільних проблем. У світі уже напрацьовано певний досвід реалізації такої 
співпраці між громадами та отримано помітні результати. Зокрема, відповідно до 
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Європейської хартії місцевого самоврядування міжмуніципальне співробітництво 
представляє собою відносини між двома або кількома органами місцевого 
самоврядування, які мають статус юридичних осіб і певну політичну, юридичну та 
фінансову автономію. Сфера діяльності в межах такої співпраці є доволі широкою: від 
обміну досвіду у наданні окремих послуг (утилізація відходів, водопостачання, транспорт) 
до об’єднання на добровільній договірній основі фінансових й інших ресурсів (кадри, 
земля, обладнання, будівлі тощо) [1]. При цьому на перших етапах свого становлення та 
розвитку міжмуніципального співробітництва (1960 – поч. 1980 рр.) застосовувались такі 
інвестиційні інструменти, як залучення прямих іноземних інвестицій, гранти, субсидовані 
позики, спрямовані на виробників, субсидовані інвестиції у виробничі підприємства і так 
звану «тверду» інфраструктуру. Наступний етап розвитку співпраці між муніципалітетами 
(1980–1990 рр.) характеризувався вкладанням інвестицій в конкретні сектори економіки, 
збереженням та зростанням існуючих місцевих підприємств, диверсифікацією місцевого 
бізнесу, інвестуванням у «тверду» та «м’яку» інфраструктуру. Для цього залучались 
інвестиції з певних географічних зон (країн-лідерів тих чи інших технологій), 
використовувались цільові виплати підприємствам пріоритетних галузей, технічна 
підтримка, консультації та проведення бізнес-тренінгів для малого та середнього бізнесу, 
створювались бізнес-інкубатори. Теперішньому етапу співробітництва громад 
європейських країн притаманні вкладання в об’єкти «м’якої» інфраструктури, інвестиції у 
навчання та підвищення кваліфікації робочої сили, високотехнологічні галузі та кластери, 
що формують ланцюжки зростання доданої вартості. Інвестиційними інструментами тут 
виступають економічні стратегії, створення публічно-приватних партнерств, формування 
бізнес-мереж, кредитна підтримка інвестицій приватного сектора для створення 
суспільного продукту. 

Слід зазначити, що вітчизняне законодавство крокує шляхом гармонізації із 
сучасним європейським законодавством та передбачає низку форм співробітництва як для 
об’єднаних (ОТГ), так і необ’єднаних територіальних громад. Проте, співробітництво між 
громадами іще не набуло широкого поширення через відсутність розуміння можливостей, 
що надає міжмуніципальне співробітництво, відтак і вкрай низьку зацікавленість органів 
місцевого самоврядування ОТГ, а також недостатній досвід обґрунтування та реалізації 
проектів співробітництва. Підтвердженням тому є результати досліджень вітчизняних 
вчених [2], згідно яких за рахунок Державного фонду регіонального розвитку із 17059 
поданих проектів лише 235 стосуються зазначеного напрямку та й вони мають невисоку 
конкурентоспроможність. Крім того, рівень гостроти даної проблеми за п’ятибальною 
шкалою в ОТГ Карпатського регіону оцінено у 1,76 бали, а в ОТГ Центральної України – 
у 2,16 бали.  

У порівнянні з Карпатським регіоном ОТГ Центральної України є більш активними 
щодо реалізації проектів міжрегіонального співробітництва, адже майже половина 
опитаних громад долучені до подібних проектів (табл. 1). Спектр сфер 
міжмуніципального співробітництва в центральних остях є доволі широким – це й 
пожежна безпека, надання соціальних послуг, послуг з охорони здоров’я, у галузі 
житлово-комунального господарства, а також у сфері освіти (організація підвозу до місця 
навчання учнів), утримання ЦНАП, організація туристичних послуг, культура та спорт, 
поводження з ТПВ та ін. Примітним є те, що ОТГ зазначали про декілька одночасних 
форм співпраці. Зокрема, три громади поряд із реалізацією спільних проектів, вказали , що 
ще перебувають у процесі підписання угоди про співпрацю. Серед тих, хто співпрацює 
майже половина (43%) налагодила зв’язки із 1 громадою. Але є випадки співпраці і з 
двома (9%), трьома (11%) чи навіть чотирма громадами (19%). Як бачимо, рівень 
активності ОТГ центральних областей у сфері міжмуніципального співробітництва є 
доволі високим, адже майже половина опитаних громад долучені до нього. 
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Позитивним моментом є те, що дві третини громад Карпатського регіону вказали 
на реалізацію проектів співпраці з іншими ОТГ. При цьому основними сферами 
співробітництва (табл. 1) зазначено здійснення спільних проектів (38%), делегування 
повноважень та ресурсів у формі надання різного роду послуг (медичних, освітніх, 
соціальних тощо) спеціалізованими закладами інших громад (15%). Відмітною є також 
тенденція, у відповідності до якої половина громад (50%), які утворилися у 2015 р., 
частіше співпрацюють з іншими ОТГ. Водночас половина громад (53%), утворених у 
2017р., не мають іще такої практики, оскільки міжмуніципальне співробітництво не є 
першочерговим завданням для органів управління цих громад.  

Окрім міжмуніципального співробітництва, доволі поширеним для громад 
Карпатського регіону є транскордонне та міжнародне співробітництво. За даними 
опитування U-LEAD 20 ОТГ вказали, що беруть участь у транскордонному чи 
міжнародному співробітництві. Серед партнерських проектів транскордонного 
співробітництва було зазначено: «Румунія – Україна 2014-2020», «Польща-
БілорусьУкраїна 2014-2020». Серед міжнародних проектів, що фінансуються 
Європейським Союзом в рамках Східного Партнерства вказано Проект «Мери за 
економічне зростання» (M4EG), “U-LEAD з Європою” та інші. 

 
 

Таблиця 1 – Сфери міжмуніципального співробітництва ОТГ, % [2, c. 29, 60] 

Форми співпраці ОТГ з іншими громадами 
ОТГ 

Центральної 
України 

ОТГ 
Карпатського 

регіону 
Реалізація спільних проектів 43 38 
Спільне утримання підприємств 27 4 
Делегування повноважень і ресурсів іншій громад 25 15 
Не співпрацюємо з іншими ОТГ 19 37 
У процесі підписання угоди про співпрацю 13 - 
Утворення нових спільних комунальних 
підприємств, установ та організацій 4 2 

Утворення спільного органу управління для 
спільного виконання повноважень 1 4 

 
Аналізуючи дані кореляційного аналізу, можна виділити певні регіональні 

розбіжності стосовно причин, що обумовлюють відсутність співпраці між ОТГ. Так, 
представниками ОТГ Центральної України названо неналагоджену взаємодію з органами 
влади інших рівнів (r=0,486) та відсутність лобіста у вищих органах влади (r=0,354), а в 
ОТГ Карпатського регіону – часті зміни в законодавстві, що регулює функціонування ОТГ 
(r=0,362). Водночас за рахунок співпраці з іншими ОТГ в ОТГ Центральної України 
органам місцевого самоврядування представляється можливим вирішити проблему 
недостатньої кількості власних фінансових ресурсів (r=0,384), а в ОТГ Карпатського 
регіону – тіньової (неофіційної) зайнятості (r=0,349) та міграції мешканців за межі ОТГ 
(r=0,329), що підтверджується наявністю поки що слабкого та нестійкого кореляційного 
зв'язку між зазначеними чинниками. 

Таким чином, міжмуніципальне співробітництво може стати дієвим механізмом 
стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку територіальних громад за умов 
удосконалення чинного законодавства щодо здійснення міжмуніципального партнерства, 
державної підтримки шляхом включення цього питання до різних державних програм, 
підготовки кваліфікованих фахівців в громаді для формування та реалізації проектів 
міжмуніципального співробітництва, а також інформування основних зацікавлених у 
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розвитку території груп, зокрема, населення, щодо переваг та потенціалу 
міжмуніципального співробітництва. 
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Для підтримання ефективного функціонування економіки України необхідною 
умовою є досить високий рівень її конкурентоспроможності на міжнародному ринку. 
Починати потрібно з виробництва конкурентоздатного товару, який в подальшому зможе 
призвести до підвищення конкурентоспроможності всієї країни. Для порівняння економік 
світу у цьому питанні Всесвітній економічний форум складає звіти з рейтингом Індексів 
глобальної конкурентоспроможності країн.  

Рейтинг індексів є важливим інструментом, який користувачі можуть 
використовувати для формування більш просунутої економічної політики, економічної 
безпеки та інституційних реформ в економіці. Експерти при складанні Індексу беруть до 
уваги те, що економіки різних країн світу знаходяться на різних етапах свого розвитку.  

Індекс глобальної конкурентоспроможності для України у 2019 році становить 
57,00. Перше місце в рейтингу за загальним показником у 2019 році посів Сінгапур зі 
значенням індексу 84,8. Щоб потрапити до 36 найкращих країн, рейтинг індексу повинен 
дорівнювати 70,00 і вище. У 2019 році Україна покращила свою позицію у розвитку 
установ (104 місце у 2019 році – 110 у 2018), зростання товарних ринків та ринку праці в 
країні (відповідно 57 та 59 місце у 2019 році проти 73 та 66 у 2018 році).  

Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої позиції у 5 з 12 основних 
показників. Зниження позицій показників здоров’я та фінансової системи спричинені й 
зменшенням самої оцінки у країни, а щодо застосування ІКТ, макроекономічної 
стабільності та інноваційних можливостей їх оцінки збільшились, але недостатньо аби 
покращити свої місця. Найбільше знизилась (на 19 місць) за елементом «Фінансова 
система». Тенденція до постійного погіршення цього показника не спостерігалася в 
минулорічних звітах, поглянувши на рейтинг можна побачити нестабільне місце України, 
з року в рік вона то підіймалась, то знижувалась.  

Динаміку місць України в загальному рейтингу економік за 10 років можна 
побачити на рисунку 1. 

Покращення навичок населення України (44 місце в 2019 році, а в 2018 – 46) 
пов'язано з підвищенням якості професійної підготовки, набором навичок випускників, 
покращення цифрових навичок серед активного населення. Підвищення рейтингу в 
динамічності бізнесу (85 місце в 2019 році, а в 2018 році – 86) пов'язане з 
антимонопольним законодавством і покращенням механізмів стимулювання розвитку 
малих і середніх підприємств.  
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Рисунок 1. Місце України в глобальному рейтингу конкурентоспроможності економік за 

період 2010-2019 рр. 
 
Україна не зазнала втрат за оцінкою інфраструктурної складової індексу та за 

складовою, що характеризує розмір ринку. Значення рангів елементів індексу глобальної 
конкурентоспроможності України представлені в табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Елементи Індексу глобальної конкурентоспроможності та місце України за 

ними у рейтингу у 2018-2019 рр. 
Назва групи показників 
ГКІ 

Показник 
2019р Ранг із 141 країни Показник 

2018р Ранг із 140 країн 

1. Установи 47,9 104 46,3 110 
2. Інфраструктура 70,3 57 70,1 57 
3. Застосування 
інформаційно-
комунікаційних технологій 

51,9 78 51 77 

4. Макроекономічна 
стабільність 57,9 133 55,9 131 

5. Здоров’я 65,6 101 72 94 
6. Навички 69,9 44 68,9 46 
7. Товарні ринки 56,5 57 55,3 73 
8. Ринок праці 64,1 59 59,5 66 
9. Фінансова система 42,3 136 48,7 117 
10. Розмір ринку 63 47 62,7 47 
11. Динамічність бізнесу 57,2 85 55,3 86 
12. Інноваційні можливості 40,1 60 39 58 
Загальний показник ГКІ 57 85 57 83 

Джерело: побудовано за даними звітів Всесвітнього економічного форуму [1; 2]  
 
Індекс глобальної конкурентоспроможності відображає конкурентні переваги 

країни. Це дорога для потенційних іноземних інвесторів і урядів інших країн. Відмова у 
формуванні міжнародної конкурентоспроможності, перш за все, обумовлена відсутністю 
як загальних, так і секторних стратегій розвитку країни на довгостроковий період. 
Розробка довгострокової стратегії з урахуванням сильних і слабких сторін, заснованих на 
глобальному індексі конкурентоспроможності, дозволить сформулювати тактичні та 
стратегічні завдання для уряду України і буде сприяти інвестиційній привабливості 
України та поліпшити становище країни.  
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Основними умовами залучення інвестицій є стабілізація макроекономічного 
середовища та вдосконалення законів і нормативних актів. Найзначнішою перешкодою 
для іноземних інвесторів в Україні є недосконале законодавство. Спроби поліпшити 
законодавство України з метою збільшення іноземних партнерів привели до частих змін в 
українському законодавстві. Не існує єдиного законодавчого акту, який був би повним і 
всеосяжним, щоб бути універсальним.  

Отже, можна побачити, що Україна має досить великий потенціал покращувати 
свої показники та займати домінуючі позиції не тільки в рейтингу, а й у світі, але цього 
можна досягти за умови вдалого використання всіх наявних можливостей. 
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Production and provision of high quality food to the population is the main goal of socio-
economic development of society. Accordingly, the prospects for the development and operation 
of the country's food industry are always relevant and a priority. Ukraine's food industry is able 
to provide significant GDP growth and occupy one of the first positions in the world food 
market.  

In modern realities in Ukraine, the living standards of citizens are low, which leads to 
changes in the structure of population consumption of food in favor of cheap and low-quality 
food. Accordingly, one of the main directions of development of the Ukrainian food market 
should be the production of high quality products, but at a price acceptable to a wide range of 
consumers.  

State regulation of the food industry should focus on the development of production of 
high-tech innovative products with the maximum possible added value, which will increase the 
competitiveness of food products and the level of industrial and technological processing. To 
achieve this goal, the state must create favorable conditions for attracting investment [1]. 

In 2018, out of the total number of large and medium-sized enterprises in the food 
industry, only 17.8% were engaged in innovation activities, most of them spent money on the 
purchase of machinery, equipment and software. In general, the expenditures of large and 
medium-sized enterprises on innovative activities in the production of food, beverages and 
tobacco products amounted to 1402 million UAH, of which 1274.34 million UAH were own 
funds of enterprises, 113.29 million UAH – loans, and other funds – these are funds from local 
budgets and other sources. 
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Only 158 large and medium-sized enterprises in the food industry introduced innovations, 
of which 98 introduced innovative processes, 89 – innovative products, of which only 19 
companies introduced new products for the market. 117 large and medium-sized enterprises sold 
innovative products worth 4,711.87 million UAH, of which only 25 sold products that were new 
to the market in the amount of 436.25 million UAH. Outside Ukraine, in 2018, 37 companies 
sold innovative products worth 335.83 million UAH. 

In general, the level of innovation activity in the food industry is very low. Insufficient 
working capital, lack of proper government support and investment are reflected in the 
introduction of modern advances in science and technology, which, in turn, negatively affects the 
technical equipment, production capacity of producers and product quality. Thus, the most 
important reasons for insufficient intensification of innovation activities in domestic food 
industry enterprises are: lack of funds for the implementation of new innovative projects; high 
level of wear and tear of means of production and outdated technologies, which requires 
significant costs for updating the technical and technological base and attracting highly qualified 
specialists; long payback period, etc.  

In recent years, Ukraine has faced serious challenges due to economic and political shifts 
that have led to significant changes in trade and economic relations. The implementation of the 
Free Trade Agreement with the EU countries radically changes the direction of development of 
foreign trade relations, and trade preferences for Ukrainian enterprises contribute to the growth 
of food industry exports. 

Unfortunately, the preferential regime granted to Ukraine by the US authorities on June 
29, 2015, which provided for the possibility of importing more than 3,500 types of goods duty-
free, ended in late 2017. The argument of the abolition of trade preferences intellectual property. 
Accordingly, one of the important areas of action, both for the country as a whole and for 
individual industries, is to correct the situation with the settlement of license fees in favor of 
right holders. 

Duty-free tariff quotas for the supply of products to the European Union have been set for 
36 types of goods, and additional volumes have been set for four types. Ukrainian producers 
have the opportunity to enter the most powerful, protected market of EU member states and third 
country markets, winning in quality and price; increase of potential consumers of products; 
diversification of export flows in order to minimize risks due to inability to access other markets; 
involvement of modern technological and innovative solutions. This does not mean an automatic 
increase in food exports, but creates an opportunity to do so when certain requirements are met. 

According to the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, Ukrainian exporters 
have not been able to take full advantage of all tariff quotas. In 2018, the additional quota for 
poultry and semi-finished poultry meat products was insufficiently used – 59.2%, for eggs and 
albumin – 48.3%, for bran, waste and leftovers – 43.2%, processed cereal products – 40.1%, oats 
– 36.5%, milk powder – 24.1%, processed milk products – 22.1%, barley, barley flour and 
granules – 16.6%, other sugar products – 15.9% , milk, cream, condensed milk and yoghurts – 
15%, processed sugar products – 13.9%, ethanol – 10.4% and the basic tariff quota for sugar – 
85% [2]. 

The main reasons for this situation were the inability of domestic producers to meet the 
requirements for compliance with standards of sanitary and phytosanitary measures and food 
safety due to differences in the standards of the system of standardization and certification of 
food products; the complexity of the situation directly on the EU market due to Russia's 
sanctions regime against food imports and, accordingly, the oversaturation of domestic products. 
Therefore, the focus on increasing exports of food products should be extended not only to 
accessible markets in the CIS and EU, but also to the Middle East, Asia and Africa. For example, 
such dairy producers as PJSC Zolotonosha Butter Plant, PJSC Yahotyn Dairy Plant have been 
certified by the European Commission and supply their products to the EU, China, the UAE and 
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other countries. Today, Ukrainian producers supply products to the markets of almost 190 
countries. 

According to these factors, the prospects for the development of food industry enterprises 
are as follows: 

− reduction of costs for processing of raw materials, application of the newest 
technologies for increase of level of quality of foodstuff and decrease in the price for the final 
consumer; 

− creation of innovative products to generate additional income by the manufacturer, 
expanding the range of consumers of different contingent groups and maximum satisfaction of 
their needs; 

− formation of agro-industrial clusters, which would provide a continuous technological 
process of production, starting with the cultivation of agricultural products, their processing, 
manufacture and sale of food; 

− attracting foreign investment to expand the product range, update the material and 
technical base, modernize the production process, introduce resource-saving and low-waste 
industries and improve the performance of enterprises;  

− ensuring requirements for compliance with standards of sanitary and phytosanitary 
measures and food safety; introduction of the HACCP food safety system and other certification 
systems; orientation of domestic producers to foreign markets, increasing the competitiveness of 
products at the global level; 

− improvement of the national regulatory policy in the field of foreign trade 
relations to increase the competitiveness of food exports, continuation of the protectionist policy 
towards the domestic producer. The implementation of these tasks will contribute to the 
transition of the domestic food industry to a new level and sustainable development of the 
country, preserving the health of the Ukrainian nation, strengthening food security and 
increasing the competitiveness of the national economy. 
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Україна перебуває в глибокій економічній кризі, яка зумовлена політичною 
нестабільністю в державі, війною в зоні АТО, соціальною напруженістю через пандемію 
коронавірусної хвороби 2019-2020 рр. В результаті с.-г. підприємства знаходяться в 
умовах невизначеності, що передбачає високий рівень ризикованості їх господарської 
діяльності. Суб’єкти господарювання функціонують в конкурентній боротьбі і подальший 
розвиток діяльності є не можливим без пошуку шляхів мінімізації господарських ризиків. 
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Зауважимо, що ризики, які впливають на с.-г. підприємства та їхню 
конкурентоспроможність, за сферою виникнення можна розподілити на дві групи: 
зовнішні і внутрішні. 

Слід відмітити, що ризик можна розглядати як позитивний і негативний. 
Негативний ризик виникає в результаті дії різноманітних загроз. Так в аграрному секторі 
економіки до загроз необхідно віднести: постійне зростання цін на засоби виробництва, 
недостатній рівень державного фінансування, зниження якості виробленої продукції в 
результаті застосування неефективних технологій, зниження рівня мотивації персоналу; 
зміни кліматичних умов, що значно впливає на виробництво продукції рослинництва у 
відкритому ґрунті, а також виробництва продукції тваринництва (формування кормової 
бази). Позитивний ризик передбачає одержання суб’єктом господарювання додаткових 
доходів порівняно із заздалегідь визначеним їх розміром. 

Аналіз історії економічних вчень дав змогу виокремити дві найбільш поширені 
теорії ризику: класичну та неокласичну [7]. Якщо класична школа головну увагу акцентує 
на загрозі отримання збитків, то представники неокласичної – на можливості досягнення 
бажаних цілей, розглядаючи збиток лише як один із можливих наслідків діяльності (у 
випадку відхилення від поставленої мети) [5, c.164]. 

Незважаючи на активні наукові пошуки і вагомі здобутки у вивченні даного 
питання, єдині концептуальні засади розуміння сутності ризику на сьогоднішній день все 
ще не сформовано. В «Економічній енциклопедії» зустрічаємо тлумачення ризику як 
«атрибуту прийняття рішення у ситуації невизначеності» [2, с. 214]. Провідний 
вітчизняний науковець О.Устенко стверджує, що «ризик – це всепроникаючий феномен, 
те, що притаманне всім ринковим суб’єктам» [8, с. 31]. Закон України «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» визначає ризик як «…ступінь ймовірності певної негативної події, 
яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об’єкта підвищеної 
небезпеки і/або за його межами» [3]. 

На нашу думку, ризик як економічна категорія – це прогнозна характеристика 
діяльності суб’єкта господарювання, що передбачає прийняття альтернативних 
управлінських рішень, які можуть надати шанс діяти в системі небезпек та загроз з 
найменшим рівнем відхилення від очікуваної результативності господарювання. 

Відмітимо, що господарський ризик пов’язаний з веденням господарської 
діяльності, а тому його ще називають підприємницьким. Внаслідок цього 
підприємницький ризик характеризується як небезпека потенційно можливої, вірогідної 
втрати ресурсів або недоотримання доходів порівняно з варіантом, розрахованим на 
раціональне використання ресурсів у даному виді підприємницької діяльності. Інакше 
кажучи, ризик є загрозою того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових 
витрат понад передбачені прогнозом, або отримає доходи, нижчі за ті, на які він 
розраховував [1]. 

Самуельсон вказує, що рентабельність є безумовним доходом від чинників 
виробництва, як винагорода за підприємницьку діяльність, за вміння ризикувати в умовах 
невизначеності [4]. 

Зауважимо, що аналіз статистичних даних щодо рівня рентабельності с.-г. 
підприємств України свідчить про необхідність запровадження заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності їхнього функціонування (рис.1). Починаючи із 2015 р. до 2018р. 
рівень рентабельності усієї діяльності та від операційної діяльності с.-г. підприємств в 
Україні знижується. На нашу думку це є наслідком підвищення рівня ризикованості 
господарювання с.-г. підприємств. 
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Рисунок 1. Рівень рентабельності діяльності с.-г. підприємств в Україні, % 

Побудовано авторами з використанням даних Державної служби статистики України 
[6] 

 
Основне завдання аграріїв у сфері управління ризиками полягає у визначенні 

варіанту дій, що забезпечуватиме оптимальну для конкретної господарської діяльності 
комбінацію ризику та доходу, керуючись тим, що чим більший розмір прибутку 
приносить діяльність, тим вищий ступінь матиме ризик під час її реалізації. Для цього 
запропонуємо такі інструменти: страхування, лімітування, хеджування, диверсифікація, 
розподіл ризику, отримання більшої інформації про майбутній вибір і результати, 
резервування коштів на покриття непередбачених витрат. 
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РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 
 

Г.В. Шкуропат, д.е.н., професор 
Російська Академія Народного Господарства та Державної Служби при Президентові 

Російської Федерації 
 

Упродовж останніх 30 років у світі спостерігається тенденція по все більш 
активному застосуванню інтегральних індексів в державному управлінні. Такі індекси 
дозволяють в стислій формі вимірювати стан та зміни у соціально-економічному 
положенні країн і регіонів. Оскільки у сучасному світі ускладнюються процеси 
взаємовпливу різних чинників соціально-економічного розвитку, для загальної оцінки 
рівня досягнення формованих національних цілей і програм все частіше застосовуються 
інтегральні індекси, що дозволяють оцінювати багатовимірні явища. 

Найбільш актуальні роботи ґрунтуються на практичній реалізації основних 
концепцій Повістки цілей сталого розвитку ООН на період до 2030 року [1], яка служить 
глобальним орієнтиром для розробки конкретних національних цілей та стратегій для 
країн і їх регіонів. 

Методологія побудови інтегральних індексів включає наступні основні етапи: 
− концептуальний аналіз і формування змістовної моделі описуваного явища з 

точки зору нових теоретичних представлень, облік особливостей аналізованих об'єктів;  
− визначення основних чинників (компонентів) і їх структурних 

взаємозв'язків;  
− вибір і обґрунтування показників для опису чинників; 
− визначення граничних значень показників, що описують окремі сфери 

соціально-економічного сталого розвитку регіонів країни; 
− проведення процедур нормалізації визначених показників; 
− визначення вагових коефіцієнтів і агрегація відібраних показників як 

усередині окремих компонентів, так і в цілому для отримання інтегрованого індексу; 
− перевірка надійності інтегрального показника для оцінки стану 

досліджуваного явища. 
При цьому, для побудови нових індексів, як і для адаптації вже наявних, на 

кожному з методологічних етапів виникає досить багато дослідницьких проблем для 
вирішення. 

В результаті проведеного автором аналізу, виявлена тенденція усе більш активної 
розробки нових інтегральних індексів різними науковими інститутами, а також тенденція 
зміни концептуальних підходів при виділенні сфер і компонентів індексів як для оцінки 
окремих напрямів людського розвитку, так і при побудові комплексних узагальнювальних 
оцінок соціально-економічного положення країн і регіонів. 

Криза 2008 року та «коронакриза» 2020 року, активізували дискусії у світовій 
спільноті щодо врахування нових параметрів конкурентоспроможності, факторів 
соціального прогресу та врахування «зеленого» розвитку в соціально-економічній 
політиці. Серед нових напрямків – необхідність врахування елементів концепцій 
людського розвитку, добробуту [2], інклюзивности, гендерної рівності, свобод вибору для 
всіх, сталого розвитку та здатності протистояти шокам у кризах (resilience). Всесвітній 
економічний форум у 2018 році докорінно змінив свою оригінальну концепцію 
Глобального індексу конкурентоспроможності. Відбулося відмовлення від зв'язування 
факторів конкурентоспроможності для країн виключно з їх рівнем економічного розвитку. 
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Серед найбільш прикладних показників на базі нових концепцій: Індекс людського 
розвитку ООН [3], який з 2018 року був адаптований для регіонів [4]; Індекс кращого 
життя ОЕСР [5], який у 2014 році був адаптований для регіонів у формі оцінки 
Регіонального добробуту [6]; нові індекси Інклюзивного розвитку [7] та Глобальної 
конкурентоспроможності [8] Міжнародного економічного форуму. 

У міру зростання ролі регіональної політики популярні інтегровані індекси все 
частіше адаптуються до регіонального рівня [9]. Водночас важлива увага приділяється 
врахуванню нових теоретичних підходів регіональної економіки, економічного зростання 
та нових підходів до впливу соціальних параметрів на сталий соціально-економічний 
розвиток конкретних країн та регіонів. Найбільше практичне застосування на 
регіональному рівні отримали інтегральні індекси в ЄС, спочатку розроблені для рівня 
країн. Як приклади можна привести Регіональний індекс людського розвитку ЄС [10], 
Індекс регіональної конкурентоспроможності ЄС, [11] Індекс регіонального соціального 
прогресу ЄС [12], які адаптовані для регіонального рівня c урахуванням специфіки 
регіонів ЄС і використовуються для оцінки та вироблення регіональної політики. 

Розроблені автором на основі аналізу світового досвіду узагальнення і рекомендації 
по застосуванню методології інтегральних індексів служать основою для пропозицій по 
обґрунтуванню системи показників для досягнення національних цілей розвитку країни в 
територіальному розрізі, і формування відповідної інформаційної бази комплексної 
інтегральної оцінки соціально-економічного положення для регіонів країни. Важливо 
зазначити, що незважаючи на широке визнання у світовій експертній спільноті факту 
необхідності розвитку нових підходів і показників для виміру інклюзивного економічного 
зростання, конкурентоспроможності та добробуту країн і окремих регіонів, для 
вироблення ефективнішої державної політики, тільки наявності таких нових оцінок 
недостатньо. Важливо також знайти їм місце в політичному процесі для ефективної 
реалізації на практиці. 
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В інституційному плані органічне виробництво це перспективна модель реалізації 
Цілей сталого розвитку і зокрема впровадження засад «зеленої» економіки. Зазначений 
контекст оцінки проблеми означає загальні контури інституційної моделі, яка поступово 
вимальовується, адже якщо орієнтуватися на тренди розвитку успішних європейських 
країн, то нині екологічні продукти там понад усе відзначено у забезпеченні здоров’я 
націй. 

Органічне виробництво як особливий сектор (підсектор) вітчизняного аграрного 
комплексу перебуває на етапі становлення, але вже демонструє відчутні результати 
економічного (прибутковість) і соціального ефекту (зайнятість). Вироблена продукція 
органічного складу відзначається високою доданою вартістю, динамічним розширенням 
асортименту та експортоорієнтованістю. Згідно щорічного звіту Європейської Комісії 
«Імпорт органічних агропродовольчих товарів в ЄС: ключові зміни в 2019 році» за 
підсумками 2019 року Україна посіла 1 місце в Європі та 2 місце у світі із 123 країн за 
обсягами імпортованої органічної продукції до ЄС [1]. 

Органічне виробництво як сучасний глобальний тренд розвитку сільського 
господарства, виробництва харчових продуктів є всеохопним за значимістю у 
забезпеченні впровадження моделі сталого розвитку і зокрема одним із пріоритетних 
видів «зеленого» аграрного бізнесу. Погоджуємось із думкою, що органічні методи 
ведення сільського господарства сприяють поліпшенню якості води, заощадженню 
енергоресурсів, збільшенню біорізноманіття, покращенню якості ґрунту [2]. Органічне 
господарювання переважно відповідає Цілям сталого розвитку, які прийняті на 
глобальному рівні – Цілі сталого розвитку до 2030 року. У спрощеному формулюванні 
суті сталого розвитку його слід інтерпретувати як інституційну модель відносин з 
гармонізації таких складових суспільно-економічного розвитку, як: економічне зростання, 
соціальна інтеграція та охорона навколишнього середовища. 

Всього на внутрішньому ринку за оціночними даними реалізовано 7350 тонн 
органічної продукції на суму 575 млн грн (еквівалент 24,3 млн дол. США за курсом НБУ 
на 31.12.2019р.) (табл. 1) [3].  

З таблиці 1, ми бачимо що українці найчастіше купують органічну молочну 
продукцію, вартість її у 2019 році склали 320 млн грн. Круп’яні і зернові вироби, 
борошно, насіння займають друге місце на внутрішньому ринку органічної продукції, їх 
обсяг становив 1240 тонн у 2019 році. Внутрішній ринок органічних продуктів дорівнює 
експорту її лише у Німеччину. 
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Таблиця 1 – Внутрішній ринок органічної продукції у 2019 році 
Вид продукції Кількість, тонн Вартість, млн грн 

Молочна продукція 4640 320 
Круп’яні і зернові вироби, борошно, насіння 1240 115 
Овочі та фрукти 990 35 
Соки, напої, пасти 120 15 
М’ясна продукція 90 30 
Прянощі та спеції, цукор 80 10 
Морозиво 45 15 
Інша продукція (хлібобулочні та макаронні 
вироби, яйця, олія, мед, шоколад, чай, кава) 145 35 

Джерело: сформовано авторами на основі [3] 
 
В нашій державі споживання органічної продукції поступово збільшується, проте 

наразі переважає експорт української органіки за межі нашої держави. Це свідчить про 
недостатність інституційних стимулів для реалізації якісної органічної продукції на 
території нашої країни. Сімейні фермери відповідальні за збереження потенціалу 
територій, на яких відбуваються виробничогосподарські процеси, тобто є значимими 
модераторами практики сталого розвитку [4]. У зв’язку зі змінами в управлінні сільськими 
територіями (децентралізація) актуальним є питання подальшого розвитку особистих 
селянських господарств на основі єдності економічних, соціальних і екологічних інтересів 
та активізації підприємницької діяльності в частині зростання доходів, зайнятості й 
соціального захисту шляхом розвитку сімейних ферм [5].Тому, на нашу думку необхідним 
є перехід малих сімейних ферм на органічне виробництво, оскільки органічну продукцію 
переважно виробляють в Україні лише представники середнього та великого бізнесу.  

Це дозволить простим фермерам отримувати значно вищі доходи ніж від 
традиційних сільськогосподарських продуктів як у рослинництві, так і в тваринництві. 
Тим більше нині в Україні прийнята необхідна законодавча база [6] для регуляцій 
позиціонування органічних видів продовольства на ринку, а також для забезпечення 
розвитку органічного сільського господарства. 

 
Список використаних джерел: 
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6. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ЯК 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 

О.М. Шульга , магістр 
Сумський національний аграрний університет,  

м. Суми 
 

В Україні започаткована комплексна реформа системи охорони здоров’я з метою 
забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою пілотне 
відпрацювання якої проводиться в пілотних регіонах.  

В організації надання високоспеціалізованої медичної допомоги в умовах 
реформування системи охорони здоров’я на рівні обласної лікарні постає низка нових 
завдань. Це запровадження системи ефективного менеджменту при функціонуванні 
наглядової ради, системи безпечного перебування пацієнтів в закладі охорони здоров’я, 
стратегічне планування розвитку закладу охорони здоров’я в умовах конкуренції з 
приватними закладами охорони здоров’я. Отже стоїть задача реорганізації частини 
закладів охорони здоров’я третинного рівня медичної допомоги шляхом об’єднання їх з 
обласними лікарнями. 

Постає питання до кадрової політики на рівні обласної лікарні. При цьому 
медичний персонал має бути мотивованим до якісної та ефективної праці. Це може бути 
забезпечено шляхом усунення жорсткого централізованого нормування штатного розпису; 
впровадження економічних механізмів оплати праці, що може забезпечити їх професійну 
конкуренцію. 

Інновацією кадрової політики може стати персоніфікований автоматизований облік 
діяльності кожного медичного працівника лікарні за визначеними критеріями. 

Оптимізація діяльності обласної лікарні має здійснюватися на основі наукового 
аналізу та прогнозу розвитку медико-демографічної ситуації в регіоні та прогнозу потреби 
в високоспеціалізованій медичній допомозі з урахуванням проведення запланованих змін 
на первинному та вторинному рівнях медичної допомоги. 

Характеристика складових інноваційного розвитку обласної клінічної лікарні 
полягає в наступному. 

Оптимізація структури та потужності лікарні. Перш за все треба наголосити на 
тому, що мають бути затверджені на галузевому рівні структура та перелік захворювань та 
станів при яких повинна надаватися високоспеціалізована медична допомога населенню за 
державний кошт в плановому та ургентному порядку.  

Оптимізація системи взаємодії з закладами охорони здоров’я, які функціонують в 
регіоні і надають медичну допомогу дорослому населенню та клініками державного рівня. 
На рівні регіону встановлюється порядок скерування пацієнтів для отримання планової, як 
консультативної та діагностичної так і стаціонарної допомоги третинного рівня. При 
створенні на рівні регіону єдиного інформаційного медичного простору реєстрація 
пацієнтів для отримання планової (любого виду) медичної допомоги проводиться в 
електронному режимі з визначення її дати і часу. При скеруванні пацієнта в стані, який 
потребує екстреної інтенсивної медичної допомоги, через мережу єдиного інформаційного 
медичного простору обласна лікарня інформується про скерування та можливий час 
доставки відповідного пацієнта з метою готовності останньої до надання інтенсивної 
медичної допомоги. 

Підвищення рівня кваліфікації лікарського та середнього медичного персоналу 
лікарні. Рівень кваліфікації медичного персоналу в повній мірі, поряд з застосуванням 
сучасних клінічних технологій та ресурсним забезпеченням лікарні, визначає якість та 
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ефективність медичної допомоги. Важливою складовою оптимізації кадрової політики в 
лікарні є обґрунтований на реальній потребі, а не жорсткому централізованому нормативі, 
штатний розпис з диференційованим підходом, за визначеними критеріями, до оплати 
праці медичних працівників, що стає критерієм професійної конкуренції між ними. 

Впровадження ефективних медичних технологій діагностичного та лікувального 
процесів, які базуються на даних з доведеною ефективністю. 

На першому етапі оптимізації діяльності обласної лікарні має бути проведене 
інформування медичних працівників лікарні про затвердженні клінічні протоколи та 
здійснена розробка локальних клінічних протоколів. В подальшому, шляхом стажування 
медичних працівників в провідних клініках країн світу. Технічне переоснащення лікарні – 
це конструктивне управлінське рішення, яке скероване на наближену та віддалену 
перспективу використання сучасних діагностичних та лікувальних технологій. 
Переоснащення лікарні має бути здійснено на рівні світових підходів. Це впровадження 
сучасних комплексів променевої діагностики, лабораторних досліджень, функціональної 
(інструментальної) діагностики, комплексів для здійснення малоінвазивної хірургії та 
проведення інтенсивної терапії і моніторингу за станом пацієнтів. 

Забезпечення сталого фінансового розвитку лікарні та впровадження сучасних 
ефективних методів фінансового менеджменту – є безумовною складовою розвитку 
закладу охорони здоров’я. Основними джерелами фінансування лікарні є бюджетні 
асигнування та кошти державних та регіональних цільових програм. Додатковими 
джерелами фінансових надходжень мають стати: благочинна допомога та кошти грантів; 
кошти добровільного медичного страхування; оплата лікарні за надані послуги за 
угодами; надходження за послуги, які надає лікарня поверх нормативів надання 
безоплатної медичної допомоги; за послуги наданні пацієнтам за їх особистої ініціативи; 
добровільні внески та пожертви, та інші джерела, що не заборонені чинним 
законодавством. 

Професійна та наукова співпраця з вищими медичними навчальними закладами. 
Надзвичайно складне правове питання, але при цьому користь такої медичної, навчальної 
та наукової співпраці є очевидною.  

Впровадження системи безпеки пацієнтів при перебуванні в закладі охорони 
здоров’я. В кожній обласній лікарні має бути розроблено відповідний план впровадження 
принципів та практичних кроків забезпечення безпеки перебування пацієнтів в 
лікувальному закладі і забезпечене поетапне його впровадження. Забезпечення безпеки 
пацієнтів в лікувальному закладі має бути критерієм акредитації лікарень. 

Підвищення рівня інформаційної підтримки процесів управління лікарнею та 
прийнятті лікарських рішень в клінічній практиці. 

Перш за все необхідно провести комплексну комп’ютеризацію закладу охорони 
здоров’я з створення автоматизованих робочих місць лікарів в усіх структурних 
підрозділах лікарні та автоматизованих робочих місць в допоміжних закладах включаючи 
економічний відділ та бухгалтерію, відділ кадрів, діагностичні служби тощо. 

Моніторинг та оцінка діяльності закладу в цілому, структурних підрозділів та 
персонального кожного медичного працівника лікарні. Інноваційний розвиток обласної 
лікарні має проводитися комплексно і поетапно, він охоплює всі сфери діяльності лікарні і 
скерований на підвищення якості та ефективності надання високоспеціалізованої 
медичної допомоги. 
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ПOДAТКOВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ВАЖЛИВА CКЛAДOВА 

ФIНAНCOВOГO ПЛAНУВAННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Р.К. Шурпенкова, к.е.н., доцент 
Університет банківської справи,  

м. Львів 
 

Зa cвoїм змicтoм, меxaнiзм пoдaткoвoгo менеджментy пеpедбaчaє aнaлiз cтaнy 
фyнкцioнyвaння cиcтеми oпoдaткyвaння, виявлення йoгo недoлiкiв, a тaкoж poзpoблення 
пpoпoзицiй щoдo їx ycyнення. Зa poки незaлежнocтi в Укpaїнi cтвopенo пoдaткoвy cиcтемy 
iз зoвнiшнiми oзнaкaми цивiлiзoвaнoгo yпpaвлiння: пoтyжнy пoдaткoвy aдмiнicтpaцiю, 
cиcтемy пoдaткoвиx cтaвoк, зaкoнoдaвчy бaзy. Пpoте нaцioнaльнa пoдaткoвa cиcтемa 
фopмyвaлacя шляxoм пpoб i пoмилoк, i нaтепеp немaє ефективнoгo меxaнiзмy її pеaлiзaцiї 
i, як нacлiдoк, poзвиненoгo кopпopaтивнoгo пoдaткoвoгo менеджментy [1]. 

Cучacний пoдaткoвий менеджмент пoтpебyє пoкpaщення шляxoм: 
− yдocкoнaлення зaкoнoдaвчoї бaзи;  
− впpoвaдження ефективнoї cиcтеми yпpaвлiння;  
− зaлyчення квaлiфiкoвaниx кaдpiв; 
− фiнaнcoвиx pеcypciв для екoнoмiчнoгo poзвиткy пiдпpиємcтвa.  
Виклaденi вище пpoпoзицiї щoдo oптимiзaцiї пoдaткoвиx зoбoв’язaнь cпpиятимyть 

фopмyвaнню ефективнoї пoдaткoвoї пoлiтики пiдпpиємcтвa тa ухваленню звaжениx 
yпpaвлiнcькиx piшень. 

Пoдaткoвий менеджмент є нaйвaжливiшoю cклaдoвoю фiнaнcoвoгo плaнyвaння нa 
пiдпpиємcтвi. Ocкiльки, фiнaнcoвa cтiйкicть пiдпpиємcтвa, зaлежить вiд нaлежнo 
opгaнiзoвaнoгo пoдaткoвoгo менеджментy, aдже вiн зaбезпечyє yзгoдженicть фiнaнcoвo-
гocпoдapcькoї дiяльнocтi з oпoдaткyвaнням. Зaгaлoм, пoдaткoвий менеджмент, мoжнa 
poзглядaти як чacтинy yпpaвлiнcькoгo пpoцеcy cyб’єктa гocпoдapювaння. У ринковому 
середовищі, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється на 
принципах самофінансування, а при нестачі власних фінансових ресурсів – за рахунок 
позикових коштів, дуже важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності 
підприємства від зовнішніх джерел. Запас джерел власних коштів – це запас фінансової 
стійкості підприємства за умови, що його власні кошти перевищують позичені. 

Фінансова стійкість оцінюється на підставі співвідношення власних і позикових 
коштів в активах підприємства, шляхів нагромадження власних коштів внаслідок 
господарської діяльності, співвідношення довготермінових і короткотермінових позик, 
достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами. 

На стійкість підприємства мають вплив різні фактори: 
− стан підприємства на товарному ринку; 
− залежність від зовнішніх кредиторів і інвесторів; 
− наявність платоспроможних дебіторів; 
− виробництво дешевої продукції, що користується попитом; 
− ефективність господарських та фінансових операцій тощо [2, c.78]. 
Пoдaткoвий менеджмент, бyдyчи opгaнiчнoю чacтинoю менеджментy фiнaнciв 

кpaїни, зaбезпечyє нayкoве пеpедбaчення poзвиткy i визнaчення шляxiв здiйcнення 
poзшиpенoгo пoдaткoвoгo вiдтвopення. Пpи цьoмy ефективнicть йoгo знaчнo пiдвищyєтьcя 
зa yмoви пpaвильнoї i цiлеcпpямoвaнoї opгaнiзaцiї. Це в cвoю чеpгy, пoтpебyє визнaчення 
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цiлей i зaвдaнь пoдaткoвoгo плaнyвaння. Виpiшення пpoблем i недoлiкiв вiтчизнянoї 
cиcтеми пoдaткoвoгo менеджментy cпpиятиме cтимyлювaнню пiдпpиємницькoї 
виpoбничoї дiяльнocтi, пiдвищенню дiлoвoї тa iнвеcтицiйнoї aктивнocтi гocпoдapюючoгo 
cyб’єктa, a тaкoж cтимyлювaнню нayкoвo-теxнiчнoгo пpoгpеcy, теxнoлoгiчнoгo oнoвлення 
виpoбництвa i, як нacлiдoк, виxoдy вiтчизнянoгo тoвapoвиpoбникa нa cвiтoвий pинoк 
виcoкoтеxнoлoгiчнoї пpoдyкцiї [3, c.3-10]. 

Ocнoвним зaвдaнням для пiдпpиємcтв є opгaнiзaцiя cиcтеми пpaвильнoгo й 
cвoєчacнoгo зacтocyвaння iнcтpyментiв пoдaткoвoгo плaнyвaння, яке є iнcтpyментoм 
пoдaткoвoгo менеджментy. У paмкax цiєї cиcтеми пoвиннi бyти poзpoбленi cxеми 
oптимaльнoї cтpyктypи opгaнiзaцiї гocпoдapcькoї дiяльнocтi з ypaxyвaнням вимoг чиннoгo 
пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa, oднoчacнoгo викopиcтaння нaдaниx y paмкax йoгo дiї 
мoжливocтей. Тiльки викoнaння пoвнoгo cпектpa poбiт дoзвoлить нaйефективнiше 
opгaнiзyвaти пoдaткoвий менеджмент нa пiдпpиємcтвax [4, c.59]. 

Тaкoж вapтo зaзнaчити, щo в opгaнiзaцiї пoдaткoвoгo менеджментy виникaють 
певнi тpyднoщi. Це пoяcнюєтьcя тим, щo бiльшicть пoдaткiв тa пopядoк їx aдмiнicтpyвaння 
aвтoмaтичнo пеpенеcенi iз зapyбiжнoї пpaктики oпoдaткyвaння, пpи цьoмy пopядoк 
aдмiнicтpyвaння циx пoдaткiв не вiдпpaцьoвaнo нa нaлежнoмy piвнi, щo пpизвoдить дo 
пpoтиpiч пpи веденнi бyxгaлтеpcькoгo тa пoдaткoвoгo oблiкy. Ще oдним фaктopoм, який 
ycклaднює opгaнiзaцiю пoдaткoвoгo менеджментy нa пiдпpиємcтвi, є вiдcyтнicть чiткoї 
cиcтеми зaбезпечення тaкoгo плaтникa iнфopмaцiєю пpo змiни y пoдaткoвoмy 
зaкoнoдaвcтвi, a тaкoж пoяcнень вiднocнo oкpемиx acпектiв нapaxyвaння, oблiкy тa 
звiтнocтi зa деякими пoдaткaми. Не менш вaжливим пpoблемним питaнням є вiдcyтнicть 
кoopдинaцiї мiж oкpемими poздiлaми тa нетoчнicть фopмyлювaнь Пoдaткoвoгo кoдекcy. 
Внacлiдoк цьoгo виникaє двoяке тpaктyвaння пopядкy визнaння пoдaткoвиx зoбoв’язaнь, 
щo cпpичиняє cyдoвi cпopи тa cпpияє злoвживaнням з бoкy плaтникiв пoдaткiв [5, c.116]. 

Виpiшення пpoблем i недoлiкiв вiтчизнянoї cиcтеми пoдaткoвoгo менеджментy 
cпpиятиме cтимyлювaнню пiдпpиємницькoї виpoбничoї дiяльнocтi, пiдвищенню дiлoвoї тa 
iнвеcтицiйнoї aктивнocтi гocпoдapюючoгo cyб’єктa, a тaкoж cтимyлювaнню нayкoвo-
теxнiчнoгo пpoгpеcy, теxнoлoгiчнoгo oнoвлення виpoбництвa i, як нacлiдoк, виxoдy 
вiтчизнянoгo тoвapoвиpoбникa нa cвiтoвий pинoк. 

Оцінка ефективності податкового планування проводиться з метою визначення 
досягнутих результатів з оптимізації оподаткування. Організаційні форми аналізу 
ефективності податкового планування на підприємстві можуть бути різними і 
визначаються його розмірами, організаційно-правовою формою, галузевою специфікою. 
Успішне проведення такого аналізу залежить від ретельно спланованої роботи щодо його 
проведення. Крім цього важливу роль відіграє інформаційна база, тому перед початком 
аналізу необхідно перевірити її повноту, якість та достовірність. Результати дослідження 
ефективності податкового планування дозволяють порівняти затрати понесені у зв'язку з 
запровадженням системи податкового планування та фінансову економію, отриману 
внаслідок оптимізації оподаткування.  
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СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 
 

А.В. Якимовська, аспірантка 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ 
 

Інколи трапляються суперечності між економічною, екологічною та соціальною 
ефективністю виробництва. Для уникнення таких випадків необхідно застосовувати 
систему управління, яка дасть змогу обґрунтовано розставити пріоритети і збалансувати 
економічні потреби сільськогосподарських підприємств і соціальні потреби населення на 
засадах сталого розвитку для отримання позитивного результату.  

Управління земельними ресурсами – це комплексна науково- обґрунтована система 
розподілу земельних ресурсів за адміністративними поділами, галузями виробництва та 
соціально- економічним їх використанням у кожній країні світу. 

Ця система передбачає чітке відображення земельних ресурсів у розрізі 
адміністративних поділів, за напрямом цільового та функціонального використання, 
встановлення територіальних, науково обґрунтованих напрямів природоохоронного 
використання земель, визначення форм власності й умов використання земельних 
ресурсів. 

Земельні відносини мають розвиватися за державною програмою, яка передбачає 
єдність форм власності на земельні ресурси, створює планову основу їх використання. 
Державна програма включає систему реформ, що мають політичне, економічне, технічне 
та природоохоронне спрямування. 

Нині постала гостра потреба переходу до науково і економічно обґрунтованого 
управління земельними ресурсами. Для цього слід розробити сучасну його модель, яка 
вирішуватиме весь комплекс питань раціональної організації використання землі, 
незалежно від форм власності та господарювання як головного засобу виробництва у 
сільському господарстві [1]. 

Поняття «управління» має декілька трактувань: 
− управління – це об’єктивний процес 

упорядкування систем, суть якого полягає в забезпеченні заданого режиму діяльності і 
досягнення мети шляхом обміну інформацією між їхніми підсистемами (керованою і 
керуючою) по каналах прямого і зворотного зв’язку; 

− управління – це цілеспрямований 
програмований чи довільний, вплив на об'єкти задля досягнення кінцевої мети за 
допомогою явищ, процесів, коли з ними є взаємодія в режимі детермінованої чи довільної 
програми/регламенту [2]. 

Оскільки управління – це дія, то обов’язково має бути результат. Таким 
результатом, що показує правильність прийняття тих чи інших рішень, є ефективність 
проведених заходів. Основою ефективних управлінських дій є інформація. 
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На сьогодні в Україні, як і в більшості країн з ринковою економікою, розрізняють 
два напрямки здійснення управління: державне та ринкове. 

Державне управління земельними ресурсами виконує ряд функцій (рис.1).  
Очевидно, що державне управління земельними ресурсами в основному 

зосереджується на контрольних та законодавчих функціях. Відповідно виробнича сфера 
підпорядковується законам ринку. 

Крім того до повноважень ринкової системи управління земельними ресурсами 
слід віднести і формування та функціонування ринку земель, де основним чинником 
ціноутворення виступає не лише нормативна грошова оцінка земельних ділянок, а 
передусім система взаємозв'язку попиту і пропозиції на землю. Цікавим фактором при 
цьому виступає саме пропозиція з урахуванням того, що земля є обмеженою у просторі. 
Але не менш важливим чинником буде і попит. Адже в умовах ринку необхідно знайти 
саме ту «золоту середину», коли обидва ці показники врівноважаться. 

Система управління земельними ресурсами –це єдина просторова система, яка 
застосовується як регулятор показників законодавчих дій, доходності й використання 
природних факторів. Управління земельними ресурсами здійснюється у двох напрямах: 
безпосередньо й опосередковано. Перше пов'язане зі створенням конкретних форм 
(земельних ділянок, інженерних споруд, поселень, виробничих і рекреаційних центрів) та 
умов землекористування (зміна стану земель) і має дискретний характер. Друге створює 
рамки (межі) у використанні землі шляхом створення нормативно-правової бази. 
Опосередковане управління, на відміну від безпосереднього, здійснюється постійно [3]. 

 

Рисунок 1. Функції державного управління земельними ресурсами 
*Розроблено автором 

 
В умовах ринкової економіки основними принципами управління земельними 

ресурсами будуть: поєднання демократизму і доцільного економічного централізму; 
самоуправління; науковість управління; стимулювання; єдиноначальність у поєднанні з 
колегіальністю; зворотній зв'язок; об'єктивність; єдність гілок влади; відповідність; 
врахування особливостей регіону; пріоритет загальнодержавних інтересів; врахування 
людською чинника та ін. [3]. 

Удосконалення управління земельними ресурсами, і особливо землями 
сільськогосподарського призначення, наразі є нагальною необхідністю для збереження 
насамперед селян і села. Для цього потрібно забезпечити ефективне використання земель 
та прибутковість галузі сільського господарства, що загалом призведе до підвищення 
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результативності. Це можливо лише за правильного управління сільськогосподарським 
виробництвом, особливо в аспекті управління земельними ресурсами, організації різних 
форм господарювання. 
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Особливо велике значення в сучасний період набуває проблема взаємодії держави і 
місцевого самоврядування, теоретичного осмислення різних аспектів цієї взаємодії і 
втілення їх в законодавчу практику. Таким чином, вирішення завдань, що стоять перед 
державою, неможливе без послідовного вдосконалення системи влади в державі, в тому 
числі уточнення компетенції владних рівнів, упорядкування міжбюджетних відносин, 
формування механізмів ефективного контролю за діяльністю органів влади. Цей процес 
повинен торкнутися і місцевого самоврядування, яке, будучи одним з елементів загальної 
системи влади, може як сприяти, так і перешкоджати вирішенню загальних завдань. 

Конституція і Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [3] 
передбачають, що право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється 
громадою як безпосередньо з використанням різних форм прямої демократії (місцевий 
референдум, місцеві вибори, загальні збори і т. п.), так і через діяльність виборних та 
інших органів місцевого самоврядування. Право на місцеве самоврядування мають тільки 
територіальні громади адміністративно-територіальних одиниць, які виникають 
природним шляхом.  

У сучасній конституційно-правовій літературі немає однозначного ставлення до 
питання взаємодії державного управління і місцевого самоврядування. Погляди 
дослідників місцевого самоврядування на питання щодо правової природи влади, яка 
здійснюється на місцевому рівні, – громадська або державна, – мають діаметрально 
протилежний характер. Деякі вчені вважають, що влада місцевого самоврядування – це 
різновид державної влади. Інша група вчених займає компромісну позицію: ними 
визнається дуалістична природа влади місцевого самоврядування. В результаті аналізу 
природи місцевої влади дані автори роблять висновок про те, що місцеве самоврядування 
є конгломератом двох начал: громадського і державного. Третя, на наш погляд, найбільш 
переконлива позиція полягає в розумінні місцевого самоврядування як самостійної та 
незалежної від держави виду публічної влади – муніципальної влади [1, с. 17]. 

Місцеве самоврядування, на відміну від державної влади, має займатися переважно 
місцевими справами, не роблячи спроб приймати участь у вирішенні державних і 
регіональних справ, якщо вони не пов'язані з вирішенням проблем місцевих. Державна 
влада, в свою чергу, як би ясно не усвідомлюється для управління громадськими 
справами, вирішує головним чином не проблеми окремих осіб, а типові ситуації. 

Адміністративно-територіальна реформа в Україні на сучасному етапі ставить нові 
завдання для реалізації потенціалу окремих регіонів, умов їх сталого розвитку на основі 
єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації в 
здійсненні державної влади. У сучасних дослідженнях з адміністративного права 
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децентралізацію визначають, як такий спосіб організації публічної влади в державі, при 
якому адміністративно-територіальні одиниці або інші територіальні інститути мають 
право самостійно вирішувати питання місцевого значення та реалізовувати власні 
завдання в межах, встановлених законодавством і під відповідальність уповноважених 
органів і посадових осіб, а втручання в їх діяльність може відбуватися виключно з метою 
нагляду за законністю в передбачених законом випадках і відповідних формах.  

Від характеру і обсягу взаємодії органів державної влади з органами місцевого 
самоврядування та його посадовими особами залежить ефективність здійснення не тільки 
муніципальної та регіональної, а й державної політики. Адже на місцевому рівні 
вирішуються питання соціального обслуговування населення, соціально-економічні, 
політичні та гуманітарні проблеми, і від того, як вони будуть вирішуватися – будуть 
реалізовуватися державні та загальнонаціональні завдання: зміцнення основ 
народовладдя, створення умов для забезпечення життєвих інтересів населення, 
проведення заходів по соціальному захисту населення, стабілізації політичної системи [2]. 

Процес децентралізації функцій між центральним і місцевим урядами надзвичайно 
складний. Він стосується аспектів фінансів, адміністрації, контролю, регулювання, 
звітності та підзвітності, які фактично є елементами взаємин між різними рівнями уряду. 
Крім того, здійснення децентралізації, на жаль, проходить не дуже рівномірно. 
Незважаючи на спільні зусилля політичних і економічних чинників, які породжують 
потребу в децентралізації, нерідко між реальним станом речей і цілями існують 
прогалини, причиною яких може бути політика і законодавство. 

Так, за органами місцевого самоврядування, які входять в централізовану систему 
органів виконавчої влади, повинні бути збережені повноваження з контролю над 
законністю актів місцевого самоврядування і по координації діяльності територіальних 
органів виконавчої влади, які не входять до складу органів місцевого самоврядування. 

Виходячи з викладеного, в будь-якому випадку, децентралізація влади на користь 
органів місцевого самоврядування та інших уповноважених суб'єктів не може мати 
абсолютний характер, все залежить від державного устрою, державної політики, а також 
певних критеріїв ефективності діяльності публічної адміністрації. 

В рамках демократичної системи управління вважається, що місцеві проблеми 
доцільніше і ефективніше вирішувати не з центру за допомогою державних чиновників, 
які працюють на місцях, але, перш за все, шляхом підтримки та активізації діяльності 
територіальних громад. Власне, цінність місцевого самоврядування полягає в тому, що, 
будучи рівнем публічної влади, найбільш наближеним до людини, воно краще обізнане з 
повсякденними проблемами життєдіяльності жителів. Отже, однією з найважливіших 
передумов успішної децентралізації публічної влади в державі як основи її демократизму 
є визнання і нормативне відображення діяльності місцевого самоврядування. 

На основі вищесказаного можна зробити наступні висновки: 1) взаємодію між 
суб’єктами державного управління та органами місцевого самоврядування у розв’язанні 
проблем соціально-економічного розвитку доцільно здійснювати на постійній системній 
основі, що можливо лише за наявності спеціального робочого механізму з питань 
взаємодії та координації державних органів влади з місцевими органами самоврядування; 
2) найголовнішим інститутом самоорганізації населення є місцеве самоврядування, владні 
інститути якого є засобами самовираження індивідів, їх самоорганізації та самостійної 
реалізації ними власних інтересів; 3) від суб’єктів державного управління має 
делегуватися більше повноважень органам місцевого самоврядування, але при цьому 
необхідно забезпечити суворий контроль за дотриманням законності, за врахуванням 
інтересів держави і суспільства. 
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Україна, ступивши на шлях євроінтеграції, розпочала реформу децентралізації в 

2014 році. На сьогоднішній день її також можна трактувати як реформу місцевого 
самоврядування, тому що означає передачу функцій саме на місцевий рівень для того, 
щоб органи, які найбільш наближені до населення, мали якомога більше повноважень, які 
можна реалізувати успішно. Головним завданням реформи децентралізації є забезпечення 
доступу та якості послуг, саме про це й сформовано в Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.04.2014р. №333-р [1]. 

Нормативним документом визначено також правові засади реалізації прав, свобод і 
законних інтересів як фізичних, так і юридичних осіб у сфері надання адміністративних 
послуг. Центральним моментом реформи децентралізації на сьогоднішній день є 
створення центрів надання адміністративних послуг, скорочено ЦНАПів. Перелік послуг, 
які надають ЦНАПи залежить від інституційної спроможності громади. Наприклад, якщо 
це громада на базі міст, тоді ЦНАПу таких громадах зобов’язані надавати максимально 
повний спектр послуг. В законі зазначено, що перелік адміністративних послуг, які 
надаються через ЦНАП, буде визначатися органом, який прийняв рішення про створення 
такого центру.  

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на 
1.10.2020 р. в Україні діє 796 ЦНАПів, на рис. 1 зображено розподіл кількості діючих 
ЦНАПів по областях України. 

Як видно з рисунку, найбільша кількість центрів надання адміністративних послуг 
утворена в Дніпропетровській області, адже тут зосереджено 60 ЦНАПів. Найменша 
кількість таких центрів утворена в Чернівецькій області – 18.  

У великих містах працівники ЦНАПів надають більше 100 адміністративних 
послуг. В Івано-Франківську надають близко 240 послуг, які можливо замовити «online». 
Також додатково можуть надаватись супутні послуги: копіювання, сканування, друк, 
виготовлення печаток), функціонує каса банку, є платіжні термінали самообслуговування 
та банкомат. ЦНАП у Козятині Вінницької області інтегрував понад 330 послуг в одному 
спільному з райдержадміністрацією ЦНАП. Тепер понад 60 тисяч мешканців міста та 
району мають доступ до найнеобхідніших послуг, включно з реєстрацією актів цивільного 
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стану, місця проживання, юридичних і фізичних осіб-підприємців, послугами соціального 
захисту, а також видачу закордонного паспорта та ID-картки тощо. Чим більше послуг 
інтегрує місцевий ЦНАП, тим зручніше це буде для мешканців громади. Маючи ЦНАП у 
громаді, людям не треба їхати до районного центру, щоб подати заяву на одержання 
субсидії чи отримати закордонний паспорт. Усі послуги, необхідні в різних життєвих 
ситуаціях (народження, зміна місця проживання, шлюб, реєстрація нерухомості, бізнесу 
тощо), можуть надаватися в ЦНАП, що поруч [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. – Розподіл кількості діючих ЦНАПів по областях України в 2020 р. 
 

В Україні до сьогодні триває складний процес перетворень. Вже зараз населення 
може отримати майже будь-яку послугу відразу в одному місці: від реєстрації місця 
проживання до подачі документів аби зареєструвати бізнес. Планується ще розширити 
спектр функцій та повноважень від органів державної влади.  

Процеси реформування, які відбуваються зараз в Україні, виводять державу на 
шлях схожості з провідними світовими системами надання адміністративних послуг. Зараз 
багато чого залежить від місцевої влади, адже тільки від її рішень залежить, наскільки 
раціонально будуть передані та використані її повноваження та ресурси.  

Але, поряд із позитивними процесами, є й проблеми у роботі ЦНАПів, зокрема: 
недостатній рівень забезпечення приміщеннями, відсутність висококваліфікованих кадрів 
в окремих районах, головною проблемою є відсутність відповідного фінансування. На 
мою думку, реформа сфери надання адміністративних послуг за умов процесів 
децентралізації влади здатна сприяти більшості реформ, які реалізує держава [3].  

Отже, можна зробити висновок, що сьогодні лише триває процес розвитку мережі 
становлення центрів надання адміністративних послуг в усіх регіонах України. З одного 
боку, в умовах децентралізації влади багато уваги зосереджено на створенні та організації 
роботи ЦНАПів в ОТГ, але, з іншого – спостерігається ряд проблем та недоліків, які 
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стримують розвиток цих центрів. Такими проблемами є: недостатнє фінансування 
ЦНАПів, відсутність контролю якості наданих послуг, проблема черг досі є невирішеною 
в час діджиталізації, тривалість строку розгляду заяв суб’єктів звернення. Саме тому 
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування слід проаналізувати всі 
недоліки та вжити необхідних заходів для оптимізації роботи центрів надання 
адміністративних послуг. 
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Стосунки громадянського суспільства становлять фундамент як соціальної, так і 

державної організації. Вони опосередковують глибинні пласти життєдіяльності як окремо 
взятого індивіда, так і суспільства й держави в цілому. Таким чином, становлення 
громадянського суспільства відображає історичний перехід людей від їх природного 
стану, ізольованого існування в напрямку до цивілізованих форм соціального спілкування. 

У свою чергу держава як система публічних відносин в загальнонаціональному 
масштабі виступає відносно відокремленою від елементарних між людських стосунків, а 
тому й більш віддаленою від індивіда, вторинною, складнішою формою соціальної 
інтеграції, яка отримує внаслідок цього не тільки додаткові ресурси владного впливу на 
суспільні відносини, але й певні можливості для узурпації владних повноважень [1]. 

Актуальність цієї теми в тому, що громадянське суспільство та політична культура 
з плином часу втрачає власну винятковість та беззаперечність. Минуле та сьогоденність 
демонструють кожен раз все більше лазівок у раніше цілісній та непорушній ідеї бачення 
політичної культури на теренах України. Тож постає потреба у відновленні таких понять, 
як політична культура та громадянське суспільство з наступним закріпленням фундаменту 
політичної культури в громадянському суспільстві. Задля виконання даного завдання буде 
побудований інформаційний масив на базі істинного значення цих вкрай важливих 
термінів з доведенням їх ідейного значення для широких мас населення. Ця потреба 
викликана тим, що не маючи сильних даних факторів про реальну політико-управлінську 
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альтернативу, яка є вкрай важливо для побудови міцної розвинутої держави, розмовляти 
не можна, перш за все при сучасних політично-соціальних обставинах це актуально, як 
ніколи раніше [2]. 

Політична система суспільства – цілісна, інтегрована сукупність відносин влади, 
суб'єктів політики, державних та недержавних соціальних інститутів, структур і відносин, 
покликаних виконувати політичні функції щодо захисту, гармонізації інтересів соціальних 
угруповань, спільнот, суспільних груп, забезпечувати стабільність і соціальний порядок у 
життєдіяльності суспільства. 

Основними ознаками політичної системи є: 
− взаємозв'язок групи елементів; 
− утворення цими елементами певної цілісності; 
− внутрішня взаємодія всіх елементів; 
− прагнення до самозбереження, стабільності та динамізму; 
− здатність вступати у взаємовідносини з іншими системами. 
Система – одне з основних понять політології, яке дає змогу скласти уявлення про 

суспільство у вигляді його абстрактної, спрощеної моделі чи окремих елементів. Поняття 
це запозичили з електроніки й кібернетики американські вчені Г. Алмонд, Д. Істон, В. 
Мітчел, вважаючи його універсальною категорією наукового аналізу, яка охоплює певну 
кількість взаємопов'язаних елементів, що утворюють стійку цілісність, мають певні 
інтегративні особливості, притаманні саме цій спільноті, дотичних до вироблення 
політичних рішень. 

Політична система виникла з поділом суспільства на класи та появою держави. У 
процесі еволюції державно організованого суспільства вона все більше ускладнювалася та 
розгалужувалася. Тому структура, механізм її функціонування завжди мають конкретно-
історичний характер, зумовлені рівнем економічного, соціального, духовного розвитку 
суспільства та іншими чинниками. Політична система тісно пов'язана із середовищем, у 
якому вона функціонує і розвивається, що зумовлює способи реалізації влади, сукупність 
прийомів, засобів і методів здійснення. Україна, як й інші постсоціалістичні країни, 
перебуває на етапі трансформації своєї суспільно-політичної системи. Йдеться про 
перехід від авторитарно-тоталітарного суспільно-політичного устрою до демократичної, 
соціальної, правової держави, а в майбутньому – до високорозвиненого громадянського 
суспільства [3]. 

Що ж стосується зворотного зв’язку в умовах сучасної політичної системи, для 
нього характерним є, по-перше, наявність негативного зворотного зв’язку, який 
проявляється в мітингах, як на державному, так і на регіональному (місцевому) рівнях. 
Яскравим прикладом прояву негативного зворотного зв’язку на національному рівні є 
такий суспільний феномен як Помаранчева революція 2004 року. Можна сказати, що саме 
в цей момент суспільство спробувало продемонструвати здатність вирішення проблеми 
толерантним шляхом, без застосування сили. Якби ж дана спроба все ж перейшла у 
відкриту сутичку, можна було б говорити про прояв позитивного зворотного зв’язку (і в 
такому разі відбулася б деструкція існуючої системи). Крім цього, в політичному 
управлінні української держави відсутня чітко прописана процедура здійснення 
зворотного зв’язку, але при цьому присутній її латентний характер. І, як було зазначено 
нами раніше, це призводить до кризи влади (коли немає зв’язку між центральними та 
регіональними органами влади, коли немає взаємин, зворотного зв’язку між гілками 
влади), з одного боку. А з іншого боку, відсутність діалогу між громадянами і владою. А 
відсутність такого діалогу призводить не тільки до відкритих форм вираження 
невдоволення владою (мітинги, демонстрації), але в подальшому і до маргінального 
відношення до політики взагалі. У такому випадку це може мати такі наслідки як 
відсутність консолідації, не буде національної ідентичності й державної єдності, що є 
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однією з важливих умов ефективного розвитку демократії в перехідних суспільствах, а 
також функціонування кібернетичних механізмів політичного управління в них [4]. 

Якщо узагальнити, то політична система України характеризується як: перехідна 
від не правового до правового типу; легітимна для більшості населення; перехідна до 
втілення консесуальної моделі соціальних конфліктів (але при збереженні можливості на 
практиці суто конфронтаційної моделі); миролюбна, неагресивна; позбавлена власної 
глобальної (загально планетарної) системи забезпечення національних інтересів; система, 
яка поки що нездатна забезпечити зростання рівня й якості добробуту усіх основних 
верств населення, але яка зберігає елементи «соціальної держави»; світська (на відміну від 
релігійної чи атеїстичної); етатизована (одержавлена); система з недостатньо високим 
інтелектуальним рівнем політики; система з політичним домінуванням певних соціальних 
верств «реформованої традиційної номенклатури», нової «номенклатури» та ін. [5]. 

Основними напрямками формування і розвитку політичної системи України є: 
побудова демократичної соціальної правової держави; утвердження громадянського 
суспільства; подальший розвиток й вдосконалення політичних відносин, політичних 
принципів та норм; зростання політичної свідомості та політичної культури суспільства і 
особи; вдосконалення діяльності засобів масової інформації. 

Можна зробити висновок, що основна ідея громадянського суспільства, що дана 
проблема має свої особливості, які обумовлені сучасною політичною системою країни та 
пов’язані з інституційним рівнем його здійснення. Особливого значення для 
удосконалення механізму політичного управління набуває громадянське суспільство та 
його подальша розбудова. 
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Влада – одна з фундаментальних засад суспільства. Вона існує скрізь, де є усталені 

об’єднання людей: у сім’ї, у виробничих колективах, різних організаціях і закладах, у 
державі. Влада – це здатність системи забезпечити виконання її елементами прийнятих 
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зобов’язань, спрямованих на реалізацію колективних цілей. Бертран Рассел: «Влада може 
бути визначена як реалізація намічених цілей» [1].  

У сучасній політології поняття «політичний режим» – одне із загальноприйнятих. 
Його застосовують для характеризування способів, форм, методів та засобів реалізації 
політичної влади. Також для оцінювання сутності держави, оскільки в межах однієї форми 
правління на різних етапах її розвитку політичне життя може суттєво видозмінюватися. 
Держава й суспільство можуть бути: закритими, відкритими, проміжними. Вони 
поділяються на демократичні, авторитарні та тоталітарні.  

Основні тлумачення «політичного режиму»: 
− система засобів і методів здійснення політичної влади; 
− модель, форма взаємодії державно-владних структур і населення; 
− сукупність характерних для певного типу держави політичних відносин, 

засобів і методів реалізації влади, наявних стосунків між державною владою та 
суспільством, панівних форм ідеології, соціальних і класових взаємовідносин, стану 
політичної культури суспільства.  

Вони визначаються основними чинниками: процедурами і способами організації 
владних інститутів та безпосереднім здійсненням у влади; стилем ухвалення суспільно-
політичних рішень; відносинами між політичною владою та громадянами. 

Це поняття охоплює: процедурами і способами організації владних інститутів та 
безпосереднім здійсненням у влади; стилем ухвалення суспільно-політичних рішень; 
відносинами між політичною владою та громадянами. 

Політичний режим залежить від наступного: співвідношення політичних сил у 
суспільному організмі; встановленої правової системи, її особливостей та характеру; 
особистості загальнонаціонального лідера та особливостей правлячої еліти; історичних і 
соціокультурних традицій, звичаїв народу; політичної культури населення [2]. 

Політичний режим не може бути встановлений конституціями або іншими 
законами, бо формується спонтанно внаслідок спільних зусиль багатьох суб'єктів i 
політичного процесу. Найпоширеніша тричленна класифікація режимів на: тоталітарні; 
авторитарні; демократичні. 

Тоталітаризм (лат. totus – увесь, повний; фр. totalite – сукупність, повнота) – це 
спосіб організації суспільства, що характеризується всебічним і всеохоплюючим 
контролем влади над суспільством, підкоренням суспільної системи державі, 
колективними цілями, загальнообов'язковою ідеологією, репресіями щодо опозиції та 
інакодумців [3]. Цьому політичному режиму властиві такі риси: наявність 
загальнообов'язкової ідеології, яка доводить необхідність існування даного режиму; 
загальна ідеологізація, заперечення минулого й сьогодення задля «світлого» майбутнього; 
ігнорування особистих цілей та інтересів заради загальних цілей режиму; контроль 
політичної влади над усіма сферами життя суспільства в цілому і кожної особи зокрема; 
відсутність легальної опозиції; поглинання державою сфери громадянського суспільства; 
відсутність плюралізму; концентрація влади в руках одного лідера чи партії, які 
представляють законодавчу і виконавчу владу; державний монополізм в сфері економіки 
підпорядкування інформаційного простору політичному лідерові чи партії. 

Авторитаризм (від лат. autoritas – цілковита влада, вплив) – тип політичного 
режиму, який характеризується субординацією суб'єктів політичних відносин, наявністю 
сильного центру, що має концентровану владу, звуженням політичних прав і свобод 
громадян та їх об'єднань, суворою регламентацією їхньої активності, можливістю 
застосування насильства чи примусу [4].  

Основні ознаки авторитаризму: 
− перевага в діяльності державних органів методу адміністрування, диктату; 
− сильна виконавча влада; 
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− концентрація влади в руках одного чи декількох державних органів; 
− здійснення органами виконавчої влади нормотворчих функцій; 
− звуження сфери гласності та виборності державних органів; відчуження народу 

від влади;  
− опора на силу й готовність влади в будь-який час застосувати масові репресії; 
− при боротьбі за владу використовуються як законні, так і незаконні методи; 
− обмеження чи заборона діяльності опозиційних до існуючого режиму об'єднань 

громадян; 
− органи влади діють на власний розсуд (часто порушуючи при цьому закон), 

керуючись власним баченням політичної доцільності. 
Демократичний режим – це форма організації суспільно-політичного життя, 

заснованого на принципах рівноправності його членів, періодичної виборності органів 
державного управління і прийняття рішень у відповідності з волею більшості [5]. 

Основними ознаками демократичного політичного режиму є: наявність 
конституції, яка закріплює повноваження органів влади й управління, механізм їх 
формування; визначено правовий статус особистості на основі принципу рівності перед 
законом; поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову з визначенням функціональних 
прерогатив кожної з них; вільна діяльність політичних і громадських організацій; 
обов'язкова виборність органів влади; розмежування державної сфери та сфери 
громадянського суспільства; економічний та політичний, ідеологічний плюралізм 
(заборони торкаються лише анти-людських ідеологій). 

Будь-який демократичний режим визнається справедливим з точки зору права. При 
цьому під справедливістю кожне суспільство розуміє своє. Якщо справедливість розуміти 
як свободу, то це – ліберально-демократичне трактування; якщо ж справедливість 
розуміти, як рівність, то це – соціал-демократичне трактування. Суть першого підходу 
полягає в тому, що право є вираженням рівності людей або рівності свобод. Це – 
ліберально-демократична концепція. Соціал- демократична концепція виступає проти 
рівності, як формальної рівності людей і прагне доповнити її рівністю економічною. 

Залежно від того, який тип справедливості домінує у праві певної країни, вона 
може мати: ліберально-демократичний режим, який на перше місце ставить свободу, у 
тому числі свободу підприємницької діяльності; соціал-демократичний режим, який на 
перше місце ставить рівність, навіть якщо для цього потрібно обмежити свободу. 

Політична влада – це здатність і можливість однієї особи, групи людей здійснювати 
визначальний вплив на політичну діяльність і політичну поведінку громадян та об’єднань 
за допомогою різних засобів – волі, 3 авторитету, права, насильства. Суть її визначають 
відповідні функції: формування політичної системи суспільства, управління справами 
суспільства й держави, створення відповідно 
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Важливим і невід'ємним елементом структури державного апарату є орган 

держави. Саме від рівня розвитку державних органів, їх взаємодії, чіткості повноважень 
залежить рівень розвитку і ефективність державного апарату. 

Орган держави – це структурний елемент апарату держави, створений державою чи 
обраний безпосередньо народом колектив державних службовців або один державний 
службовець, які наділені державно-владними повноваженнями та необхідними 
матеріально-технічними засобами для виконання завдань і функцій держави [1]. 

До кожного державного органу входять особи, які здійснюють керівництво, у 
відповідності до покладених на них обов'язків і надання їм повноважень, а також 
спеціалісти та інші особи, які забезпечують технічні умови здійснення керівних 
управлінських функцій. 

Один із найважливіших принципів організації і діяльності державного апарату є 
принципи розподілу влади. Відповідно до нього передбачається, що для чіткого 
функціонування держави в ній мають існувати, незалежно одна від одної, законодавча, 
виконавча та судова влада. У теперішній час за вказаним принципом побудовані 
конституції багатьох держав [2]. 

Органи держави відрізняються від державних підприємств, установ, а також від 
недержавних структур тим, що вони: 

− є структурним елементом апарату держави; 
− мають певну економічну і організаційну відокремленість і самостійність; 
− створюється державою чи обирається безпосередньо народом; 
− наділені нормативно закріпленими державно-владними повноваженнями; 
− характеризуються відповідною організаційною структурою; 
− мають територіальні межі діяльності; 
− здійснюють свої функції від імені держави; 
− використовують символи держави у офіційному порядку; 
− мають відповідну компетенцію, приймають юридично обов'язкові 

нормативні та індивідуальні акти; 
− характеризуються певними особливостями підпорядкування у процесі 

взаємодії з іншими державними органами і установами; 
− спираються у процесі реалізації повноважень на організаційну, матеріальну 

та примусову силу держави; 
− забезпечують державно-владні повноваження шляхом застосування засобів 

виховання, переконання, заохочення, а в певних випадках – заходів примусу; 
− характеризуються особливим порядком утворення, видами діяльності, 

характером та обсягом повноважень, формами і методами виконання функцій. 
До кожного державного органу входять особи, які здійснюють керівництво, у 

відповідності до покладених на них обов'язків і надання їм повноважень, а також 
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спеціалісти та інші особи, які забезпечують технічні умови здійснення керівних 
управлінських функцій. 

Державні органи можуть бути класифіковані за різними критеріями: 
1) За місцем у системі державного апарату: первинні (формуються безпосередньо 

народом як джерелом влади і мають представницький характер); вторинні (формуються 
первинними органами, походять від них і підзвітні їм). 

2) За способом утворення: виборні (обираються населенням чи представницькими 
органами); призначувані (призначаються главою держави чи вищими органами); 
успадковані (передаються монархом у спадщину). 

3) За часом функціонування: постійні (створюються без обмеження строку дії для 
виконання основних завдань держави); тимчасові (створюються для вирішення 
невідкладних завдань, викликаних надзвичайними обставинами). 

4) За способом прийняття рішень: одноособові (рішення приймаються керівником 
особисто, який несе за нього персональну відповідальність); колегіальні (рішення 
приймаються після обговорення шляхом голосування). 

5) За територіальними межами діяльності: центральні (рішення яких поширюються 
на всю територію та населення держави); федеральні (рішення яких поширюються на її 
суб'єктів); місцеві (рішення яких поширюються на певну адміністративно-територіальну 
одиницю). 

6) За змістом, напрямом діяльності: законодавчі органи (мають представницький 
характер та правотворчі функції); виконавчі органи (здійснюють виконавчо-розпорядчі 
функції); судові органи (мають незалежний характер, підкоряються лише закону і 
здійснюють функції правосуддя); контрольно-наглядові органи (здійснюють контрольно-
наглядові функції) [3]. 

Під формою правління будь-якої держави розуміється структура і повноваження 
вищих органів державної влади, порядок їх формування і характер взаємовідносин між 
ними, ступінь і форми участі громадян у формуванні вищих органів влади, ступінь впливу 
населення на прийняття державних рішень, тривалість повноважень і характер 
змінюваності вищих органів влади, способи легітимізації державної влади. Тобто дану 
категорію можна розглядати як своєрідний спосіб життя сучасної держави, який показує 
хто і як править у державі та в чиїх інтересах здійснюється влада. Залежно від правового 
статусу глави держави та порядку заміщення цієї посади розрізнюють дві основні форми 
державного правління – монархію і республіку [4]. 

Монархія є найстародавнішою формою державного правління, яка існувала 
впродовж багатьох століть. Незважаючи на те, що монархія є пережитком феодальної 
системи, вона зберігається майже в одній шостій частині держав світу. Монархія – це 
форма державного правління, за якої глава держави є монарх, що отримує владу в порядку 
престолонаслідування і здійснює її за власним правом довічно. Влада монарха не є 
похідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборців. Прерогатива монарха пронизує 
всю державно-правову систему. Все державне правління країни здійснюється від імені 
монарха. 

Загальна тенденція розвитку держав світу свідчить про перехід від монархії до 
республіки, як більш демократичній формі державного правління. Республіка – це форма 
державного правління, за якої державна влада здійснюється представницькими органами 
(парламентом, президентом), що обираються населенням країни на певний, чітко 
визначений законодавством строк. В історії держав світу існували різні види республік: 
антична, середньовічна (феодальна), буржуазна, соціалістична. На сьогодні республіка є 
домінуючою формою державного правління, на разі у світі понад 150 держав є 
республіками. Джерелом влади в республіках є народ, який на певний, чітко визначений 
строк обирає найвищі представницькі органи держави. Республіка, як форма правління, є 
найзручнішою і досконалою формою здійснення державної влади. 
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Отже, державний орган є основним структурним елементом державного механізму, 
першоосновою державного апарату. Завдання і функції української держави реалізуються 
через діяльність відповідних державних органів, правовий статус яких закріплюється в 
Конституції України та інших нормативно-правових актах. 
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Право та мораль – соціальні регулятори, структурно-функціональна характеристика 

яких розкривається через поняття нормативності, невід’ємне від соціальної діяльності 
людей, їх суспільних відносин і буття. Соціальні норми виникають з об’єктивної потреби 
соціальних систем в саморегуляції, підтриманні стабільності та порядку; норма виникає в 
процесі діяльності людей, котра об’єктивно зумовлена способом виробництва; норма 
невіддільна від відносин обміну, характер яких також детермінований способом 
виробництва та розподілу; матеріальні та духовні блага, які є об’єктом обмінних відносин, 
не довільні, а задані існуючими економічними й соціально-культурними умовами [1]. 

Мораль – система історично визначених поглядів, норм, принципів, оцінок, 
переконань, які знаходять вираження у вчинках та діях людей, регулюють їх ставлення 
один до одного, до суспільства, певного класу, держави і підтримуються особистими 
переконаннями, традиціями, вихованням, силою громадської думки. Їх критеріями 
постають категорії добра, зла, чесності, благородства, порядності, совісті. З таких позицій 
даються моральна інтерпретація та оцінка всіх суспільних відносин, вчинків та дій людей. 
Спільність права і моралі визначається їх структурною характеристикою.  

Правова і моральна системи – багатомірні утворення, тому їх соціальна дія 
розкривається в єдності всіх елементів, що до них входять: суспільних відносин, 
суспільної свідомості, норм. Г. В. Мальцев переконаний, що нормативно-регулятивні 
системи мають «складну і динамічну структуру, яка об’єднує 3 відносини, норми та ідеї в 
комплекс, котрий, власне, і складає зміст цих систем» [2]. 

Досліджуючи питання про взаємодію права і моралі, більшість правознавців 
дотримуються думки, що все, регульоване правом, так чи інакше підлягає моральній 
оцінці. Іншою була позиція П. Є. Недбайла, який вважав, що «існують такі сфери 
суспільних відносин, регулювання яких є байдужим в моральному відношенні в силу того, 
що вони не вимагають моральної оцінки, де достатнім є лише правовий вплив. До них 
належать, наприклад, порядок огляду місця події, правила ведення судових протоколів, 
нотаріальне посвідчення документів, процесуальні строки, строки скликання сесій Ради, 
багато дій з управління та ін.» [3].  
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Мораль і право – головні регулятори поведінки людей. Співвідношення між ними 
складне і включає взаємозв'язок єдності та відмінності.  

Єдність права і моралі полягає в наступному: 
1) системність. Право і мораль — це системи соціальних норм; 
2) єдина мета. Право і мораль переслідують одні й ті ж цілі – впорядкування 

суспільних відносин, утвердження свободи, рівності, гуманізму і справедливості; 
3) збіг приписів. Приписи права і моралі багато в чому збігаються. Одні й ті ж акти 

поведінки право і мораль забороняють або рекомендують; 
4) однакове коло адресатів. Право і мораль адресуються одному колу осіб; 
5) єдині цінності. Право і мораль виникають як фундаментальні загальнолюдські 

цінності, як показники соціального і культурного прогресу суспільства. 
Відмінність права і моралі полягає в наступному: способи встановлення; методи 

забезпечення; форма виразу; оцінні поняття; різний характер відповідальності за 
порушення і різний порядок реалізації відповідальності; сфери дії; зміст. 

Однак при з’ясуванні спільного між правом й мораллю слід брати до уваги головну 
закономірність: мораль невіддільна від права і є одним із аспектів правових відносин. 
Право як явище, що протистоїть беззаконню та безладдю, виконує соціальну місію 
впорядкування суспільних відносин. Воно виникає тоді, коли формуються нові виробничі 
відносини, при яких моральне регулювання не здатне скоординувати відносини 
особистості й суспільства і з’являється потреба в жорстких формах впливу на них. Ця 
історично необхідна форма соціального регулювання за своєю природою є не лише 
правовою, а й моральною, оскільки юридична регламентація суспільних відносин є 
виразом справедливості, в якій конкретизуються універсальні категорії добра і зла. 

Право та мораль як соціальні регулятори незмінно мають справу з проблемами 
вільної волі індивіда та його відповідальності за власні дії. «Свобода волі» – так 
традиційно визначається ця проблема, що має важливе значення для з’ясування ставлення 
людини до зовнішнього світу, її орієнтації в сфері моралі та права. В правовій площині 
свобода волі це здатність і можливість особи здійснювати власний вибір і поводитись у 
відповідності з особистими інтересами і цілями за умови реалізації певних прав, 
дотримання обов’язків та несення відповідальності. Подібний вибір завжди здійснюється 
в умовах дії невизначеної кількості факторів (матеріального і нематеріального характеру), 
неповнота знань про які виявляє себе в цій ситуації як реальне обмеження поведінки. Що 
стосується визначального характеру впливу таких факторів, то він зумовлений: «по-
перше, об’єктивними можливостями процесу задоволення індивідуальних потреб та 
інтересів; по-друге, офіційними вимогами діючого юридичного акта; по-третє, вимогами 
моралі, громадського порядку та спільного блага» [4]. 

Право – це дзеркало людської природи. В ньому є все, що є в людині, – раціональне 
й ірраціональне, те, що людину вивищує над собою і нице, соціальне духовне та ще 
багато-багато іншого. Право пов’язане каузальними залежностями і з соціумом, і з 
людиною. В природі останньої обов’язково мають бути присутні вихідні проформи, 
першофеномени чи архетипи тих нормативно-ціннісних конструкцій, які визначають її 
морально-правову поведінку. Якби соціально-правові норми не відповідали людській 
природі, вони ніколи не змогли б закріпитися в антропосоціосфері. Коли люди створюють, 
відтворюють, зміцнюють чи, навпаки, руйнують соціально-правову реальність, роблячи це 
то свідомо, то не усвідомлено, вони безумовно виходять із закономірностей своєї 
людської природи, спираються на власні сили в бутті. Діяти по-іншому та спиратися на 
щось інше вони просто не можуть [5]. 

Отже, взаємодія права і моралі в суспільстві – це складний та багатогранний 
процес. Активно впливаючи на мораль, право сприяє глибшому її вкоріненню в 
суспільстві, одночасно під впливом моральних вимог право постійно збагачується, зростає 
його роль як соціального регулятора суспільних відносин. Право і мораль мають загальне 
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для них цільове призначення – це вплив на поведінку суб'єктів; функціонування права та 
моралі предметно не обмежене певною сферою соціальних відносин, вони діють в 
єдиному полі соціальних зв'язків; право та мораль мають загальне функціональне 
призначення, вони формують еталони поведінки, ціннісно-нормативну орієнтацію 
суспільства; вони характеризуються структурною єдністю, оскільки формують власні 
системи, у які включають суспільні відносини, суспільну свідомість та норми, право та 
мораль засновані на спільності соціально-економічних інтересів, культури суспільства, 
прихильності людей до ідеалів свободи і справедливості, вони мають єдину духовну 
природу, єдиний ціннісний стрижень – справедливість. 
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Досвід розвинених зарубіжних країн свідчить, що важливою передумовою 

економічного зростання країни є ефективно діючий механізм фінансової незалежності 
органів місцевого самоврядування. Розвиток України як незалежної держави з 
європейськими цінностями потребує підвищення якості державного управління у різних 
сферах економіки, формування ефективного місцевого самоврядування на засадах 
децентралізації влади та бюджетної системи.  

Досвід зарубіжних країн дає змогу стверджувати, що під час визначення заходів 
щодо децентралізації необхідним є врахування принципу субсидіарності, який значною 
мірою характеризує та розкриває зміст цього процесу на сучасному етапі розвитку 
суспільства.  

Цей принцип створює підґрунтя для децентралізації повноважень публічної влади, 
оскільки передбачає передачу повноважень на прийняття рішень із центрального на нижчі 
організаційні рівні. Реалізація зазначеного курсу має стати одним із вимірів гармонізації 
підходів до організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 
України відповідно до стандартів і принципів країн розвинутої демократії [1].  

Вирішення проблеми розподілу повноважень між органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування відповідно до сутності правової, демократичної 
держави і громадянського суспільства дасть можливість досягти балансу інтересів у 
системі відносин «держава – регіон – територіальна громада».  

Також у реформуванні місцевого самоврядування важливим є усвідомлення 
необхідності розширення прав територіальних громад щодо вирішення проблем їхнього 
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життєзабезпечення. Адже повноваження місцевого самоврядування, по суті, є 
повноваженнями територіальних громад.  

Це питання розглядається в нерозривній єдності з реформою адміністративно-
територіального устрою. Відповідно, під час розгляду проблеми децентралізації 
виокремлюється важливе питання, яке потребує вирішення, – конкретизація статусу 
територіальної громади як базового елемента місцевого самоврядування в Україні.  

Подальша реалізація реформи фінансової децентралізації та забезпечення 
ефективності механізму бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку 
потребує розширення прав місцевих органів влади, зміцнення їх бюджетної самостійності 
та визначення відповідальності.  

Досвід Європейських країн показує, що розширення податкової автономії місцевих 
бюджетів поглиблює міжрегіональні відмінності у доходах, а отже і у рівні та якості 
бюджетних послуг. З одного боку, це може призвести до необхідності збільшити 
трансферти з державного бюджету та погіршення стану системи державних фінансів. З 
іншого боку, для багатих регіонів і територіальних громад існує загроза того, що 
зростання податкових надходжень дасть поштовх зростанню видатків, яке потім буде 
складно загальмувати, що, у свою чергу, може ускладнити фінансування місцевих 
видатків у періоди погіршення економічної ситуації [3]. 

Реформа децентралізації також позитивно вплинула і на розвиток місцевого 
самоврядування на міжнародному рівні, тому що тепер органи місцевого самоврядування 
можуть за спрощеною процедурою надавати місцеві гарантії та брати запозичення 
міжнародних фінансових організацій з метою розвитку соціальної інфраструктури завдяки 
залученням додаткових інвестицій.  

Розширення рівня місцевого самоврядування в Україні до європейських стандартів 
приведе до демократизації нашого суспільства, залучення мільйонів громадян до 
управління регіонами і державою взагалі, прискорення реформи і виходу держави із 
затяжної економічної кризи [4].  

Для подальшої реалізації реформи бюджетної децентралізації та забезпечення 
ефективності системи місцевого самоврядування необхідно здійснити такі заходи:  

1) удосконалити законодавчу базу щодо децентралізації владних повноважень 
у всіх галузях та сферах надання послуг;  

2) державним органам виконавчої влади привести концептуальні засади 
реформування,;  

3) забезпечити прямі міжбюджетні відносини об’єднаних територіальних 
громад із державним бюджетом та здійснити перехід від триступеневої до двоступеневої 
бюджетної системи; 

4) підвищити ефективність місцевих податків і зборів шляхом удосконалення 
механізму їх адміністрування та формування єдиної бази даних;  

5) удосконалити систему планування регіонального розвитку шляхом розробки 
методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу та оцінки результативності 
регіональних стратегій щодо формування спроможних об’єднаних територіальних громад 
.  
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м. Київ 
 

Стрімкі соціально-економічні, політичні та культурні зміни як глобального, так і 
національного характеру зумовлюють постійні новітні виклики для сучасних держав. 
Держава мусить вступати у взаємодії з іншими суб’єктами, щоб ефективно розв’язувати 
назрілі суспільні проблеми, орієнтуючись при цьому на принципи функціональності, 
проектності, конкурентності та соціальної відповідальності. Відповідно взаємодія 
держави, громадянського суспільства та бізнесу у виробленні політики держави, взаємна 
відповідальність за прийняті рішення та водночас відповідальність один перед одним 
стають трендами розвитку сучасних суспільств. Продуктом цих складних взаємодій є 
публічна політика, що здійснюється у публічної сфері. 

Питання публічного адміністрування були предметом досліджень С. І. Вирового, 
А. М. Волкова, Н. Л. Гавкалової, А. М. Гоголева, В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової, С. І. 
Чернова та ін. 

Метою дослідження є визначення сутності публічної сфери як державно-
політичного явища. 

Публічну сферу слід аналізувати як політичне явище, що являється правовим 
феноменом. В англійській мові відсутня різниця між словами «державний» і 
«суспільний», обидва ці слова виражені терміном – «public». Це є показовим, тому що 
держава – це не тільки чиновники і політики, держава і влада – це суспільство, яке 
впливає на процеси, які відбуваються у країні. Школа публічної політики ставить своєю 
метою удосконалення того, що називається «policy», а не «politics». «Public policy» 
передбачає узгодження суспільних інтересів, а не боротьбу чи конкуренцію і цим вона 
принципово відрізняється від партійної політики. «Public policy» передбачає сумісну 
роботу представників уряду, місцевих влад, суспільних організацій, незалежних 
дослідників, експертів тощо, а не протиставлення їх один одному [1, с. 53].  

А. Ф. Колодій вважає, що «публічна сфера суспільного життя» («публічна сфера» у 
широкому сенсі) охоплює все, що не належить до приватного життя людини. У часи 
античності поняття публічного як такого, що стосується усіх, загалу, широкої публіки, 
вміщало в собі значення і суспільного, і державного. Латинське словосполучення можна 
перекласти і як «публічна», і як «державна» влада. У марксизмі виникнення держави 
трактується саме як виокремлення й інституціалізація публічної (державної) влади. У 
багатьох підручниках та словниках, автори яких і далі перебувають під впливом 
марксистської парадигми, публічна влада усе ще трактується тільки як державна. Тим 
часом «публічне життя» суспільства – це і державне, і політичне недержавне, і громадське 
життя; це усі форми життєдіяльності, що стосуються народу, держави, громади та не є 
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приватною справою окремих громадян [2, с. 23]. Отже, «рublic policy» здійснюється за 
рахунок розгортання процесу аналізу державної політики як єдності економічної, 
соціальної і політичної сфер, направлених на вирішення суспільно-значущих проблем. 

Публічне управління, на відміну від державного управління, основними засобами 
якого є «вказувати та контролювати», зобов’язує менеджерів публічного сектору 
заохочувати й стимулювати працівників, а також представників широкої громадськості та 
окремих організацій, працювати разом для досягнення бажаних результатів та може 
вживатися у щонайменше трьох основних значеннях: діяльність державних службовців і 
політиків; структури і процедури органів державної влади; системне вивчення діяльності, 
структури та процедур. Отже, публічне управління як діяльність, що забезпечує ефективне 
функціонування цілої системи органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, передбачає широке залучення різних зацікавлених сторін до розробки та 
реалізації державної політики. 

По суті, публічна сфера (політика й управління) – це спосіб забезпечення в 
суспільстві клімату співпричетності і демократизму. Його зміст полягає в тому, щоб 
підтримувати та розвивати участь самого суспільства в управлінському процесі, 
стимулювати пошук таких рішень суспільних проблем, які дають оптимальні варіанти 
поєднання приватних інтересів з публічним, тобто інтересом суспільства як цілого. На 
противагу звичній практиці державного управління, яка спирається на ієрархії та 
передбачає безумовне виконання наказів та розпоряджень, головними параметрами 
публічної політики та управління стають згода і договір. Традиційна адміністративно-
управлінська діяльність приділяє увагу переважно праву та регламентам, публічна – 
колективним рекомендаціям, пропозиціям, моральним угодам. Традиційна влада 
здійснювалась урядом, бюрократією і парламентом, публічна все більше залучає до своєї 
орбіти комісії, форуми, великі демократично організовані групи. Якщо в системі 
державно-управлінських відносин інформація традиційно ще централізована та багато у 
чому закрита, то в публічній сфері вона відкрита і доступна для всіх. Реалізуючись за 
допомогою переговорів між державними, приватними та громадськими структурами, які 
зацікавлені в спільних зусиллях для досягнення взаємоприйнятих результатів, публічна 
політика та управління здатні більш ефективно задовольняти суспільні потреби, тобто 
виробляти соціально значущі рішення. Отже, модель публічного урядування, при якій 
визначення напрямку розвитку, прийняття та реалізація загальнозначущих рішень, 
вироблення та реалізація публічної політики все більше переходить до суспільства, 
потребує також і публічного адміністрування як професійної складової процесу 
управління. 

Отже, проведений аналіз свідчить, що концепт «публічна сфера» є багатовимірним 
поняттям, дослідження якого ускладнюється наявністю різних наукових шкіл, методів та, 
відповідно, інтерпретацій змісту. Значною мірою на сьогодні публічну сферу можна 
розглядати і як окреме явище. 

Найчастіше під публічною сферою мається на увазі та сфера, у межах якої 
реалізуються відносини між громадянським суспільством як системою здебільшого 
горизонтально вибудуваних структур, що слугують для формування та захисту групових 
інтересів, і політичною владою, її юридичними, силовими й адміністративними 
інститутами. Основною ознакою «публічності» є наявність публічного інтересу як 
сумарного, узагальненого соціального інтересу в кожній зі сфер – економічній, соціальній 
та інших. Отже, публічна сфера – простір, у межах якого реалізуються відносини між 
громадянським суспільством як системою здебільшого горизонтально вибудуваних 
структур, які слугують для формування та захисту групових інтересів і політичною 
владою, її юридичними, силовими й адміністративними інститутами. 

На противагу звичній практиці державного управління, яка спирається на ієрархії 
та передбачає безумовне виконання наказів та розпоряджень, головними параметрами 
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публічної сфери стають згода і договір. Зокрема, сучасна теорія державного менеджменту 
втілюється шляхом публічного урядування, при якому зменшується державний тиск та 
вилив на суспільні процеси, змінюється стиль урядової діяльності: від «вказувати» до 
«скеровувати». 
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Сельскохозяйственный потенциал Демократической Республики Конго (ДРК) 

широко признан всеми исследователями, площадь, обрабатываемой территории 
оценивается приблизительно в 75 млн гектаров, из которых используются менее 10 млн 
используются.  

Доступная земля и огромные водные ресурсы страны в долине Конго помогают 
поддерживать надежду на построение продовольственной независимости, которую 
требует народ. 

В этом контексте развитие аграрного сектора ДРК долгое время рассматривалось 
как фактор, который может способствовать экономическому взлету страны. Страна, 
которая имеет значительные природные ресурсы, не может воспользоваться ими в пользу 
населения. Демократическая Республика Конго до сих пор не оправилась от многолетней 
войны и политических потрясений.  

Она продолжает сталкиваться с серьезными гуманитарными проблемами. Поэтому 
необходимо рассмотреть социальные, культурные, экономические и институциональные 
факторы, которые отрицательно влияют на развитие предпринимательства в сельском 
хозяйстве Демократической Республики Конго. [1] 

1.Социальные факторы. 
Большая часть участников экономических процессов не имеют подготовки к 

землепользованию, в то время как страна нуждается в предпринимателях, способных 
создавать и развивать бизнес, чтобы возродить аграрный сектор, и, следовательно, 
национальную экономику. 

Система образования в ДРК, таким образом, может играть ключевую роль в 
побуждении и подготовке молодых людей к сельскохозяйственному 
предпринимательству. 

С момента обретения независимости, большинство африканских стран (в том числе 
ДРК) продолжают испытывать политическую нестабильность и неэффективное 
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управление, что привело к увеличению бедности и росту безработицы, особенно среди 
молодых людей.  

Гражданская служба, армия и неправительственные организации (НПО) стали 
первыми поставщиками вакансий. Кроме того, система образования не обеспечивала 
должный уровень подготовки, который способствовал бы развитию предпринимательства, 
был бы адаптирован к потребностям рынка и управлению сельскохозяйственными 
рисками.  

Формальное частное предпринимательство было бы альтернативой в создавшемся 
положении. 

Кроме того, имеют значение многие предпринимательские инициативы, 
разработанные в неформальном секторе. Эти инициативы обусловлены инстинктом 
выживания самих фермеров. Эта ситуация, кажется, тесно связана с традиционной 
культурой обмена, традиционной импортной торговлей (готовая продукция) и экспортом. 

Возможность испытать на себе предпринимательскую деятельность, привело бы к 
капитализации их знаний, однако их опыт ограничивался экономическим обменом из-за 
оккупации. 

Они (колонии) были исполнителями, пассивными потребителями, которые даже 
были вынуждены участвовать в механизме и институциональной организации, в которой 
колонист-владелец (и торговец) экспроприировал земли, экспортируя в Европу и Америку 
сырье из сельскохозяйственных земель или добывая полезные ископаемые.  

Взамен они получали импорт готовой продукции (продукты питания, одежда, 
ювелирные изделия и другие товары) из Европы, и конечно же изысканные товары, о 
которых мечтали представители коренных народов Африки. 

2. Экономические и институциональные факторы [1] 
В Демократической Республике Конго институциональные факторы (коррупция, 

отсутствие доступа к собственности на землю, и т.д.) и экономические (инвестиции, 
инфраструктура и т.д.) факторы препятствуют развитию сельскохозяйственного 
предпринимательства.  

Плохое управление дало толчок началу ряда войн, разрушение производственного 
потенциала, экономики, коррупцию, незаконное обогащение и растрату государственных 
средств, практику хищничества со стороны внутренних и внешних заинтересованных 
субъектов (в том числе их способность участвовать в захватнических войнах). 

А также несоблюдение права частной собственности и т.д. Неспособность 
государства бороться с коррупцией также оказала негативное воздействие на 
экономическую деятельность и в сельском хозяйстве. 

ДРК в этом рейтинге занимает 162 место из 180. 
Коррупцией можно объяснить, по крайней мере также, низкий уровень инвестиций 

в сельское хозяйство.  
Это негативно влияет на частные инвестиции, увеличивая расходы, и повышает 

неопределенность в ожидаемом возвращении инвестиций.  
Развитие сельскохозяйственного предпринимательства в Демократической 

Республике Конго требует реальной политической воли. 
Государство может помочь создать благоприятные условия для стимулирования 

предпринимательства с конкретными стимулами в институциональных рамках. И должно 
оказывать поддержку для формирования сельскохозяйственных кооперативов, которые 
могут сгруппировать мелких фермеров, облегчая доступ к земле. 
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Правова держава – це суверенна політико-територіальна організація влади, яка 

існує і функціонує в громадянському демократичному суспільстві на підставі соціально-
справедливого права і в якій на його основі реально забезпечується здійснення прав, 
свобод, законних інтересів людини і громадянина, окремих груп людей та громадянського 
суспільства в цілому, де держава й людина несуть взаємну відповідальність [1]. 

Іншими словами, це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечено 
максимальне здійснення, охорона та захист основних прав і свобод людини. 

Тобто це така організація суспільства, де закон і правовий порядок мають 
пріоритет над державою та іншими інститутами політичної і соціальної влади, а не 
навпаки. 

А основні права особи та її соціальна безпека складають зміст свободи, заснованої 
на законах, які приймаються і піддаються зміні законним шляхом. 

Правова держава – держава, де діють справедливі і шляхетні закони, усі люди рівні 
перед законом і судом, втілюється принцип верховенства права, забезпечуються права і 
свободи людини, гарантується принцип недопустимості звуження існуючих прав і свобод 
людини, та відповідальності влади перед людиною, а реалізація принципу розподілу влади 
забезпечує гармонізацію державного управління, злагоду в суспільстві та створює умови 
недопустимості зловживань та повороту до гіршого . 

В науковій літературі нового покоління правова держава визначається 
неоднозначно.  

Деякі автори стверджують, що поняття «правова держава» вперше застосував у 
1929 р. німецький правознавець Х. Хеллер як альтернативу диктатурі буржуазії та 
диктатурі пролетаріату [2]. 

Процес формування правової держави характеризується певною ознакою – рухом 
людства до свободи, усвідомленим намаганням обмежити державу, змусити її поважати 
закони та захищати честь і гідність людини як найвищу цінність.  

У правовій державі має бути офіційно визнаним принцип підлеглості меншості 
більшості а також рівноправ'я усіх громадян; політичні права, які було вказано в 
законодавстві.  

Загальна Декларація прав людини 1948р. проголосила, що кожен громадянин 
повинен наділятися всіма правами і свободами.  

Їх здійснення обмежується тільки законом з метою забезпечення прав і свобод 
інших громадян [3]. 

З точки зору В. Хропанюка, правова держава – це така форма організації та 
діяльності державної влади, яка базується на взаємовідносинах з індивідом та їх 
об’єднаннями на основі норм права.  

На думку С. Комарова правова держава – це форма здійснення народовладдя, 
політична організація громадян, яка функціонує на основі права, інструмент захисту та 
забезпечення прав, свобод та обов’язків кожної особи . 
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Н. Вітрук вважає, що правова держава це організація і функціонування публічної 
(політичної) влади, а також її взаємовідносини з індивідом, на основі Конституції і законів 
у відповідності з вимогами права, суттєвим з яких є визнання і гарантування прав і свобод 
людини та громадянина [4]. 

Правова держава може з’явитися тільки там, де вже існує демократія, де права 
людини захищаються, ставляться на чолі кута. Якщо соціалістичне, тоталітарна, релігійна 
держава оголосила себе правовою, така заява не матиме юридичної сили, тому що воно 
буде суперечити існуючому політичному строю. 

Особливості правової держави: 
По-перше, побудова правової держави має бути закладена в основу науково 

обґрунтованої правової політики в Україні.  
На законодавчому рівні необхідно визначити мету такої політики, а також 

конкретні засоби її досягнення. 
По-друге, характер розвитку правової держави вирішальною мірою залежить від 

рівня розвитку національної правової системи.  
За кількістю законів ми вже наблизилися або навіть і обійшли європейські країни, а 

за якісними показниками істотно відстаємо від них.  
Незадовільно поставлені кодифікація і систематизація законодавства.  
Слабко використовується інститут експертизи у нормотворчій діяльності.  
Залишається невирішеним і питання прийняття «закону про закони». 
По-третє, навіть найдосконаліші закони втрачають своє значення, якщо вони 

належним чином не виконуються.  
Невиконання законів є ахіллесовою п’ятою сучасного етапу розвитку правової 

держави в Україні.  
Тут потрібні радикальні зміни, спрямовані на посилення ролі держави у 

забезпеченні законності і правопорядку, прав та свобод людини і громадянина.  
Відомо, що останнім часом було вжито відповідних заходів у цій галузі. 
Зокрема, прийнято Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)», Закон «Про судоустрій і статус суддів» (червень 2016 р.), утворено низку 
державних органів по боротьбі з корупцією тощо. 

На мою думку, тут слід мати на увазі, що чиновники навіть антикорупційних 
органів теж продукують корупцію.  

З другого боку, велика кількість державних структур у цій галузі загострює 
проблему імітації та дублювання антикорупційної діяльності, що безпосередньо 
відбивається на її ефективності. 

Вища влада в правовій державі – це влада закону, якому рівною мірою 
підпорядковуються усі: від вищих посадових осіб держави, органів державної влади до 
рядових громадян.  

Суть правової держави саме в характері законів, їхній відповідності правовій 
природі речей, спрямованості на забезпечення суверенітету особистості.  

Отже, в основу правової держави закладена рівність влади, громадянина, 
товариства і права, їхня правова рівність перед законом.  
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We propose to determine the general effectiveness of state regulation of the fixed capital 

reproduction using an integrated index that characterizes the effectiveness of state regulation of 
the fixed capital reproduction using the method of taxonomic analysis developed by Vyacheslav 
Plyuta [1, p. 135]. The argument in favor of using this method, in our opinion, is that it works 
with multidimensional economic concepts, that are described by a considerable number of 
indices. 

The use of the method of taxonomic analysis will allow solve the problem of streamlining 
the multidimensionality of such a category as the effectiveness of state regulation of the fixed 
capital reproduction in relation to the standard reference vector. We are convinced that 
application of the taxonomy method to evaluate effectiveness of state regulation of the fixed 
capital reproduction is a new technique in scientific exploration of this issue. 

We shall present the said indices we have calculated (Table 1), that will be used to 
calculate taxonomic index of effectiveness of state regulation of the fixed capital reproduction. 
 
Table 1 – System of indices of effectiveness of state regulation of the fixed capital reproduction 

*Source: calculations by the authors 
 
Taxonomic index is calculated by the classical algorithm of taxonomic analysis [2]: 

formation of the observations matrix, standardization of the values of elements of the 
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2010 0,143 7,002 0,347 0,002 1,04 0,071 0,020 0,043 
2011 0,154 6,498 0,385 0,009 1,06 0,020 0,013 0,271 
2012 0,142 7,020 0,475 0,004 1,06 0,021 0,026 0,050 
2013 0,135 7,407 0,539 -0,002 1,05 0,016 0,044 0,060 
2014 0,100 10,044 0,761 -0,043 1,00 0,009 0,017 0,022 
2015 0,187 5,337 0,465 -0,049 1,02 0,028 0,061 0,067 
2016 0,249 4,014 0,502 0,004 1,02 0,025 0,034 0,063 
2017 0,316 3,164 0,479 0,003 1,02 0,021 0,051 0,062 
2018 0,321 3,115 0,587 0,002 1,01 0,020 0,065 0,064 
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observations matrix, formation of the reference vector, determination of the distance between 
individual observations and the reference vector, calculation of the taxonomic coefficient. 

To form a matrix of observations, we use indices of Table 1, that characterize 
effectiveness of state regulation of the fixed capital reproduction.  

 
 

X = 

064,0065,0020,001,1002,0587,0115,3321,0
062,0051,0021,002,1003,0479,0164,3316,0
063,0034,0025,002,1004,0502,0014,4249,0
067,0061,0028,002,1049,0465,0337,5187,0
022,0017,0009,000,1043,0761,0044,10100,0
060,0044,0016,005,1002,0539,0407,7135,0
050,0026,0021,006,1004,0475,0020,7142,0
271,0013,0020,006,1009,0385,0498,6154,0
043,0020,0071,004,1002,0347,0002,7143,0





   (1) 

 
As the developer of this method notes, the elements of this matrix are indices expressed 

in units of measurement. However, any index reflects only certain aspects of the category under 
the study, while a comprehensive description envisages the use of a system of indices, that in the 
opinion of M. Repin have the following particularities:  

1) comprehensiveness of quantification of phenomena; 
2) organic relationship of individual indices, and these are they, that turn a group of 

indices into a single set of characteristics of a complex phenomenon or process [2]. It is exactly 
the definition of the object of study and the establishment of its purpose that are the main criteria 
that determine this system of indices. However, following the algorithm of taxonomic analysis, 
further calculations require standardization that allows to reduce the units of measurement to a 
non-dimensional value in the range of [0; 1], i.e., to equalize the characteristic values [3, p. 79]. 
The significance of this step is that standardization allows to avoid discrepancies with the units 
of measurement because elements of the observation matrix can be expressed in units of 
measurement specific for each characteristic. To achieve this, we shall determine the mean value 
of each index (Table 2). 

 
Table 2 – Mean values of indices for calculation of taxonomic coefficient of effectiveness of 

state regulation of the fixed capital reproduction * 

*Source: calculations by the authors 
 
Having determined the mean values of indices, we standardize values of the matrix 

elements of using the following formula: 
 

Index  Mean value 
Capital productivity 0,194 
Capital intensity 5,956 
Capital-labor ratio  0,504 
Coefficient of productive use of fixed capital  - 0,008 
Increase rate 1,031 
Coefficient of renewal  0,026 
Retirement rate  0,037 
Coefficient of cumulative reproduction 0,078 
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                  푍 =  ,           (2) 
 
where  푍  – standardized value of index i; 
       푋  – value of index i in the observations matrix; 
       푋  – mean value of index i. 
 
The next step of the above algorithm is formation of the reference vector, which 

envisages the division of all variables into stimulators and destimulators. The basis of this 
division is the characteristic effect of each index on the level of the object under study. 
Stimulators are indices whose increase shows improved overall performance of the object of 
study (for example, capital productivity, return on assets, turnover ratio), and destimulators, on 
the contrary, show a deteriorated performance (for example, depreciation coefficient, retirement 
rate, duration of one turnover of floating assets). 

 We shall count as stimulators, that is, indices whose growth has a positive effect on the 
overall effectiveness of reproduction of the fixed assets, capital productivity, capital-labor ratio, 
coefficient of productive use of fixed capital, increase rate, renewal rate and coefficient of 
cumulative reproduction. We shall count as destimulators capital intensity and retirement rate. 

Division of the attributes into stimulators and destimulators is the basis for the 
construction of the reference vector. For this purpose it is necessary to choose the highest values 
of stimulators and the lowest values of destimulators from values of the matrix attributes for the 
entire period under study respectively. Elements of this vector have coordinates and are formed 
from the values of indices using the formula: 

 
Zoi = max Zij (stimulator) 

(3) 
Zoi = min Zij (destimulator) 

 
Proceeding from that, reference vector (P0) has the following coordinates: 
 

        )474,3;353,0;766,2;028,1;300,6;509,1;523,0;654,1(0 P                         (4) 
 
The next step in the algorithm of determining taxonomic index is determination of 

distance between separate observations and the reference vector. This distance is calculated 
using the formula  

 
С

∑ ( )
                                                            (5) 

where  푍  – standardized value of j-th index in period i; 
       푍  – standardized value of j-th index in reference vector. 
After finding the above said distance, calculate the following necessary indices, namely 

root-mean-square deviation from this distance and the norm setting of distances (remoteness) of 
each unit of the aggregate from the “reference” point using the following formulas:  

 
              퐶 = ∑ 퐶                                        (6) 

 

    푆 = ∑(퐶 − 퐶 )              (7) 

         퐶 = 퐶 + 2푆                 (8) 
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The obtained distances serve as the initial values used in the calculation of taxonomy:  
 

                  푑 =                  (9) 
 

Taxonomic index itself (Ki) shall be determined using the formula: 
 

                  퐾 = 1 − 푑 ,              (10) 
 

Values of the taxonomy coefficient for 2010–2018 calculated using the above formula are 
shown in Table. 3. 

 
Table 3 – Values of taxonomy coefficient characterizing general effectiveness of state regulation 

of the fixed capital reproduction in 2010–2018* 

 *Source: calculations by the authors 
 

As shown in Table 3 above, taxonomy coefficient was unstable during the analyzed 
period. Interpretation of this indicator is made in conformance with the following logic: the 
closer is the level of relevant component to the unit, the better is the situation towards state 
regulation of the fixed capital reproduction. Our study confirms that in 2015 this index was the 
highest and attained the value of 0.640, and in 2016-2018 it declined. This indicates a declining 
effectiveness of reproduction processes connected with reproduction of the fixed capital. To 
prevent further decline, there is a need to develop effective managerial decisions connected with 
reproduction of the fixed capital. 
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Years 
Taxonomy 
coefficient 

 푲풊 

Intermediate calculations 

풅풊  푪풐 푺풐 푪풐 

2010 0,249 0,751 7,316 

 
6,725 

 
 

1,511 9,746 

2011 0,197 0,803 7,821 
2012 0,205 0,795 7,745 
2013 0,269 0,731 7,125 
2014 0,549 0,451 4,392 
2015 0,640 0,360 3,509 
2016 0,223 0,777 7,576 
2017 0,225 0,775 7,554 
2018 0,231 0,769 7,491 
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В умовах модернізації суспільства в Україні назріла необхідність створення 

повноцінного інституту публічного аудиту. Однак ідея створення цього інституту поки що 
має концептуальний характер, оскільки необхідність практичної участі виборців у 
прямому чи непрямому управлінні публічними фінансами, власністю, інтелектуальними 
та іншими ресурсами країни ще не стала невід᾿ємною складовою системи суспільних 
цінностей в Україні і, відповідно, законодавчо не закріплена, тому, в контексті процесів 
сучасного демократичного державотворення в Україні питання формування засад і 
визначення перспектив розвитку публічного аудиту є надзвичайно важливими та 
набувають особливого значення в публічному управлінні. 

Отже, що ж собою являє публічний аудит? Публічний аудит – це система 
зовнішнього незалежного фахового оцінювання та аналізу результативності й 
ефективності діяльності органів публічної влади щодо управління функціонуванням 
публічної сфери та її регулювання з питань дотримання й розвитку суспільних цінностей 
та управління суспільними ресурсами, що проводиться на всіх рівнях публічного 
управління на замовлення за участю суб’єктів громадянського суспільства. Інакше 
кажучи, публічний аудит виконує функції специфічної діагностики, оскільки досліджує 
певну сферу діяльності, фіксує суперечності та проблеми, надає інформацію про отримані 
результати суспільству. 

Разом з тим публічний аудит для України є новою, малодослідженою сферою і 
перебуває лише на стадії становлення.  

Відповідно сам термін «публічний аудит» в Україні ще не є загальновживаним і 
дуже часто це поняття ототожнюють з поняттям «контроль». 

Непродумане використання цих термінів нівелює принципові відмінності між 
контролем, що здійснюється державою (самоконтролем держави), і незалежним наглядом 
суспільства за її діяльністю.  

Слід зазначити, що, залучення громадян до публічного аудиту – це органічна 
частина більш широкої угоди між владою і суспільством. Жити в рамках такої «суспільної 
угоди» означає вибудовувати відносини між владою і суспільством в напрямі, що дає 
змогу досягти найбільш актуальної для України мети: визнання громадянина первинним, а 
владу – вторинною. У рамках такої парадигми не людина існує для держави, а держава – 
для людини. 

Таким чином, місією публічного аудиту необхідно визнати інформування 
суспільства про результати незалежної професійної оцінки діяльності органів публічної 
влади. 

Мета публічного аудиту – підвищення прозорості, ефективності та 
результативності управлінських рішень у публічній сфері, відповідальності та підзвітності 
органів публічної влади суспільству. 

Виникнення публічного аудиту пов᾿язано, передусім, з об’єктивними потребами 
суспільства мати якомога більш повну і достовірну оцінку тих подій, що відбуваються в 
різних сферах його життя – економічній, політичній, соціальній тощо, також якості 
державного управління. Відповідно до головних умов функціонування публічного аудиту 
слід віднести високий рівень розвитку громадянського суспільства (суспільство визнає 
публічний аудит як механізм модернізації системи державного управління), а до 
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додаткових – наявність системи поділу влади; змішаний або ліберальний характер 
економіки; визнання пріоритету прав та свобод людини та громадянина. 

Світовий досвід показує, що предметом публічного аудиту виступає достовірна й 
об’єктивна інформація про діяльність органів публічної влади та інших суб᾿єктів 
господарювання, що стосуються формування та використання суспільних 
ресурсів/цінностей, яка розглядається в контексті законності, достовірності, доцільності, 
ефективності та результативності [3; 4]. 

Звичайно, аналізуючи діяльність органів публічної влади, важливо ставити акцент 
на підвищенні ефективності їх роботи. 

Водночас проведення публічного аудиту ґрунтується на двох підходах чи 
напрямках: 

− орієнтації на результати публічного управління; 
− орієнтації на суперечності та/або проблеми суспільства, що розв’язуються 

системою публічного управління. 
Взагалі визначення об᾿єкта публічного аудиту залежить від цілей та виду аудиту, 

який проводиться. Наприклад, основним об᾿єктом публічного аудиту може бути: 
виконання державного (місцевого) бюджету; використання державних фінансових 
ресурсів; адміністративна діяльність органів публічної влади; діяльність стратегічних 
господарських комплексів (військова промисловість, видобуток корисних копалин, 
транспорт і зв᾿язок тощо); використання державної та комунальної власності; виконання 
бюджетних програм тощо. 

Публічний аудит розпочинається як ініціатива інститутів громадянського 
суспільства і надалі має заручатися підтримкою держави та місцевого самоврядування. 
Отже, суб’єктами публічного аудиту можуть бути учасники, яких доцільно поділити на 
дві групи: 

1 група – «споживачі» результатів публічного аудиту – замовники, ініціатори 
аудиту, наділені певними повноваженнями, які потенційно можуть безпосередньо не 
брати участі в діях щодо перевірки/оцінювання, а лише користуватимуться результатами 
цього аудиту. Це найчастіше представники громадянського суспільства, тобто громадянин 
зі своїми громадянськими правами і організації-асоціації, об’єднання, рухи і громадські 
інститути, інші зацікавлені установи; 

2 група – суб’єкти, які проводять публічний аудит: до безпосередніх суб’єктів 
аудиту зараховують тих, хто є виконавцем, тобто бере участь у проведенні аудиту, 
визначає його методологію, розробляє технологію й інструменти дослідження, відповідає 
за збирання даних, їх аналіз, підготовку звіту про результати оцінювання. Подібні аудити 
можуть проводитись незалежними аудиторськими установами (вітчизняними або 
міжнародними), громадськими організаціями, які є професійними учасниками 
аудиторського ринку, як самими, так і спільно з урядовими структурами сфери 
державного аудиту (Рахункова палата), аналітичними, консалтинговими фірмами та 
дослідницькими інститутами. 

Отже, якщо в Україні створюється справжнє громадянське суспільство, то в 
державі немає і не може бути зон, закритих для публічного аудиту. Більше того, публічні 
органи влади самі мають розуміти, чому так важливо бути відкритими для зовнішнього 
аудиту. Адже висновок зовнішнього аудитора – це не що інше, як ефективний механізм 
легітимації соціально-економічних рішень держави, інструмент забезпечення реальної 
суспільної підтримки. І в цьому полягає найважливіша соціально-регулятивна роль 
публічного аудиту. 
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Правова держава – це форма організації державної влади, за якої верховенство в 
усіх сферах життя належить правовому закону. Це така організація суспільства, де закон і 
правовий порядок мають пріоритет над державою та іншими інститутами політичної і 
соціальної влади, а не навпаки. А основні права особи та її соціальна безпека складають 
зміст свободи, заснованої на законах, які приймаються і піддаються зміні законним 
шляхом. 

У правовій державі всі – і державні органи, і громадяни однаковою мірою 
відповідальні перед законом. В ній реалізуються всі права людини; здійснюється розподіл 
влади на законодавчу, виконавчу, судову. 

У правовій державі діють справедливі і шляхетні закони, усі люди рівні перед 
законом і судом, втілюється принцип верховенства права, забезпечуються права і свободи 
людини, гарантується принцип недопустимості звуження існуючих прав і свобод людини, 
та відповідальності влади перед людиною, а реалізація принципу розподілу влади 
забезпечує гармонізацію державного управління, злагоду в суспільстві та створює умови 
недопустимості зловживань та повороту до гіршого [1].  

Ідеї правової держави знайшли широке відображення і в російсько-українській 
політико-правовій думці. Вони викладалися в трудах Д.І Писарева, А.І. Герцена, Н. Г. 
Чернишевського, А.І. Радіщева, П.І. Пестеля, І.М. Муравйова та інших мислителів, що 
піддавали обґрунтованій критиці беззаконня феодалізму. 

Шершеневич виділила такі шляхи формування і основні параметри правової 
держави: 

− для усунення свавілля необхідне встановлення норм об'єктивного права, які 
визначають межі свободи кожного і відмежовують одні інтереси від інших, в тому числі і 
державної організації, звідси ідея панування права в управлінні; 

− якщо особиста ініціатива вимагає простору, то державі досить обмежитися 
охороною суб'єктивних прав; 

− щоб новий порядок не порушувався самими органами влади, необхідно 
суворо визначити повноваження останніх, відділивши від виконавчої влади законодавчу, 
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затвердивши самостійність судової влади, і допустивши до співучасті в законодавстві 
виборні суспільні елементи [2]. 

У сучасній правовій науці принцип поділу влади прийнято відносити до основ 
демократичного конституційного ладу. Це означає, що він має основне значення при 
рішенні конкретних питань побудови державного механізму. Конституційні положення, 
що відносяться до вищих державних органів і визначального порядку їхнього 
формування, повноважень і сферу ведення, взаємовідносини між ними, повинні 
відповідати головному конституційному принципу. За допомогою поділу влади правова 
держава організується і функціонує правовим засобом: державні органи діють у рамках 
своєї компетенції, не підміняючи один одного; установлюється взаємний контроль, 
збалансованість, рівновага у взаємовідносинах державних.  

Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову означає, що кожна з 
влади діє самостійно і не втручається в повноваження іншої. При його послідовному 
проведенні в життя виключається всяка можливість присвоєння тією або іншою владою 
повноважень іншої. Принцип поділу влади стає життєздатним, якщо він ще й 
обставляється системою «утримань і противаг» влади. Подібна система «утримань і 
противаг» усуває всякий грунт для узурпації повноважень однієї влади іншою і забезпечує 
нормальне функціонування органів держави. Класичним зразком у цьому відношенні є 
США. Відповідно до теорії поділу влади в ній законодавча, судова і виконавча влади, 
діють як три сили в замкнутому колі своїх повноважень [3].  

Основні ознаки правової держави: 
 Здійснення державної влади відповідно до принципу її поділу на законодавчу, 

виконавчу, судову з метою не допустити зосередження всієї повноти державної влади в 
або одних руках, виключити її монополізацію, узурпацію однією особою, органом, 
соціальною верствою. 

Наявність Конституційного Суду – органа, що забезпечує конституційну законність 
і верховенство Конституції, відповідність їй законів і інших актів законодавчої й 
виконавчої влади. 

Верховенство закону й права, що означає: жоден орган, крім вищого 
представницького (законодавчого), не вправі скасовувати або змінювати прийнятий закон. 

Зв'язаність законом рівною мірою як держави в особі його органів, посадових осіб, 
так і громадян, їхніх об'єднань. 

Взаємна відповідальність держави й особистості: 
Реальність закріплених у законодавстві основних прав людини, прав і свобод 

особи, що забезпечується наявністю відповідного правового механізму їхньої реалізації, 
можливістю їхнього захисту найбільш ефективним способом – у судовому порядку. 

Реальність, дієвість контролю й нагляду за здійсненням законів, інших нормативно-
правових актів. 

Правова культура громадян – знання ними своїх обов'язків і прав, уміння ними 
користуватися; поважне відношення до права [4]. 

Найважливіші принципи громадянського суспільства і демократично-правової 
держави, закріплені системі конституційного ладу. Визначається службова, обслуговуюча 
роль держави у відношенні цивільного суспільства, відтворення для нього нормальних 
демократичних умов існування і розвитку. З іншого боку, функціонування громадянського 
суспільства відповідно до законів держави, повага суспільством державності. 

Отже, у правовій державі панує право і тільки право. Для такої держави є 
характерним принцип взаємного контролю, що було сформульовано ще філософом 
Кантом. 

Особа має приватну власність – основні передумови її свободи. 
В процесі свого формування та утвердження правова держава розробляла та 

закріплювала не тільки законодавчі гарантії індивідуальних свобод та прав, але й свою 
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владу в якості охоронця таких свобод та прав, головного гаранту нормального існування 
та функціонування громадянського суспільства, його основних інститутів та принципів. 

Громадянське суспільство та правова держава забезпечують умови існування одне 
одного, хоча й не замінюють, не взаємно виключають одне одного. 

Кожний із зазначених аспектів заслуговує на увагу. Дійсно, розуміння держави як 
організації політичної влади підкреслює, що серед інших суб'єктів політичної системи 
вона виділяється особливими якостями, є офіційною формою організації влади, причому 
одноособовою організацією політичної влади, яка управляє усім суспільством. Водночас 
політична влада – одна із ознак держави. Тому недоцільно зводити до неї поняття 
держави. 
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В управлінні державними інвестиціями в Україні існують численні проблеми. 

Рівень капітальних видатків з державного (менше 0,4% від ВВП) та місцевих (менше 0,9% 
від ВВП) бюджетів в Україні є дуже низьким і має негативну тенденцію до зниження [1, с. 
12]. Але навіть збільшення капітальних видатків не гарантує прискорення економічного 
зростання в умовах неефективного управління інвестиціями. 

В Україні існує розгалужена система реалізації інвестиційних проектів, у яких 
держава приймає участь або безпосередньо як інвестор, співінвестор або як гарант. 
Незважаючи на значну кількість правових актів по регулюванню інвестицій, в Україні 
немає законодавчого визначення поняття «державні інвестиції». В результаті понад 90% 
проектів, що не віднесені до категорії інвестиційних проектів, але отримували бюджетне 
фінансування або державні гарантії уникали будь-яких форм економічного обґрунтування 
та оцінки [2, с.47]. При цьому в Україні не існує єдиної бази усіх інвестиційних проектів, 
які реалізуються за участі державних коштів, що істотно зменшує можливості 
ефективного управління ними. Зокрема, підлягають державній реєстрації (реєстр веде 
МЕРТ) інвестиційні проекти; інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки; 
державні інвестиційні проекти; проекти, які реалізуються за підтримки міжнародних 
фінансових організацій; проекти, які реалізуються за підтримки міжнародної технічної 
допомоги; також підлягають державній реєстрації за ініціативою суб’єкта інноваційної 
діяльності (реєстр веде Міністерство освіти і науки України) інноваційні проекти та 
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пріоритетні інноваційні проекти. Проте реєстр не ведеться щодо національних проектів (з 
2014 року), проектів транскордонного співробітництва; інфраструктурних проектів; 
проектів соціально-економічного розвитку та проектів, що реалізуються на засадах 
державно-приватного партнерства [3, с.189-200].  

В Україні розмиті пріоритети реалізації державних інвестиційних проектів, що не 
спричиняє позитивного впливу на зростання національної економіки – значна кількість 
проектів орієнтовані на соціальний розвиток, а не на забезпечення економічного 
зростання [4]. В результаті державні інвестиційні проекти не забезпечують 
мультиплікативний ефект в національній економіці. Ефект інвестиційного 
мультиплікатора спрацьовує, коли кошти, вкладені в ефективні державні проекти, що 
формують потенціал росту національної економіки, повертаються до бюджет у вигляді 
приросту доходів від податкових надходжень.  

Планові та фактичні капітальні видатки бюджетів в Україні істотно відрізняються 
[5], що зумовлено річним бюджетним циклом. Високий відсоток невиконання капітальних 
видатків безпосередньо пов’язаний з неузгодженістю термінів реалізації інвестиційних 
проектів та бюджетного планування. Річний цикл планування бюджетів спричиняє 
нерівномірність виконання капітальних видатків протягом року – кошти на реалізацію 
проектів виділяються в другій половині календарного року, що часто спричиняє не 
освоєння коштів до кінця року, які повертаються на рахунки Держказначейства і на 
наступний рік процедура виділення коштів на цей об’єкт знову розпочиналася спочатку. А 
в наступному році немає жодних гарантій забезпечений необхідного обсягу фінансування 
проекту у зв’язку з бюджетними обмеженнями та політичною ситуацією. Стратегією 
реформування системи управління державними фінансами передбачено перехід на 
трирічну систему планування державного бюджету, що передбачатиме, що річні бюджети 
перетворяться на уточнення і деталізацію раніше затверджених показників і це дасть 
змогу завершити інвестиційні проекти й отримати позитивний ефект від їх реалізації.  

В країнах із високим рівнем корупції влада схильна до великих і неефективних 
державних інвестицій, що є одним із способів заробити на завищеній вартості економічно 
не обґрунтованих проектів. Влада корумпованих країн витрачає дуже мало на підтримку 
та обслуговування завершених та працюючих проектів віддаючи перевагу новим проектам 
та не реагуючи на реальні потреби економіки та суспільства [6]. В Україні є численні 
приклади описаного підходу до державного інвестування. Зокрема, з 17 національних 
проектів по 5 пріоритетних напрямках, визначених Постановою Кабінету Міністрів «Про 
затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та 
культурного розвитку (національні проекти)» в 2011 році, що отримували потужну 
державну підтримку (понад 50 актів Кабінету Міністрів щодо реалізації національних 
проектів; фінансування за кошти державного та місцевих бюджетів; державних і місцевих 
гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями; 
кредитування за кошти державного та місцевих бюджетів) на сьогодні лише за 4 
проектами розпочалася стадія практичної реалізації,13 проектів так і залишилися на етапі 
підготовки, і однак жоден із проектів так і не було введено в експлуатацію. З 2014 року 
навіть не ведеться Державний реєстр національних проектів (у зв’язку з ліквідацією 
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами і покладання 
його функцій на МЕРТ, ведення державного реєстру національних проектів до обов’язків 
якого не віднесено. 

Недоліками в управлінні вітчизняними капітальними інвестиціями є також 
недостатній контроль за використанням коштів, спрямованих на капітальні інвестиції, 
відсутність централізованої, комплексної та прозорої звітності про надходження й 
використання інвестиційних ресурсів [2, с.53], спричинений закритістю інформації про 
використання публічних коштів. 
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Ефективність управління інвестиційними проектами в Україні також є низькою – 
згідно з дослідженнями ефективності управління державними інвестиціями, проведеного 
МВФ, до вибірки рейтингу якого не включалися розвинуті країни, індекс ефективності 
для України становив 1,93 з 4 можливих; Україна поступається таким країнам 
пострадянського простору, як Вірменія, Білорусь, Казахстан та Молдова [2, с.48]. 

Управління державними інвестиціями не забезпечує випереджальний розвиток 
інфраструктури і таким чином не сприяє нарощуванню можливостей для розвитку 
підприємництва в Україні, а інституційне середовище управління інвестиціями в Україні 
не лише не сприяє, але й перешкоджає інвестиціям приватного капіталу.  
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СЕКЦІЯ 4 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У 
СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ 
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Семеняка Т.В., асистент 
Криворізький національний університет, 

м. Кривий Ріг 
 

Національна безпека України – захищеність державного суверенітету, 
територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних 
інтересів України від реальних та потенційних загроз. Національні інтереси України – 
життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує 
державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також 
безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян [1]. 

Загрози національній безпеці України – явища, тенденції і чинники, що 
унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію 
національних інтересів та збереження національних цінностей України [1]. 

Проаналізувавши Закон України «Про основи національної безпеки України» від 
21.06.2018 № 2469-VIII, можна виокремити такі основні загрози національній безпеці 
України, стабільності в суспільстві, в екологічній сфері: 

− нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних 
ресурсів як невідновлюваних, так і відновлюваних;  

− неподоланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської 
катастрофи;  

− погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми 
транскордонних забруднень та зниження якості води;  

− неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, 
речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, 
тварин, рослин і організмів, екологічно необґрунтоване використання генетично змінених 
рослин, організмів, речовин та похідних продуктів;  

− неефективність заходів щодо подолання негативних наслідків військової та 
іншої екологічно небезпечної діяльності;  

− посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих 
організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій;  

− застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації токсичних і 
екологічно небезпечних відходів [1].  

Здійснення державної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки 
насамперед повинно передбачати визначення пріоритетів цілей та елементів державної 
влади щодо їх досягнення. 

Для вирішення цих проблем необхідна розробка наукових засад екологічної 
безпеки України, методологія її практичної реалізації системою забезпечення екологічної 
та природно-техногенної безпеки та державно-управлінські механізми її реалізації. 
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Відтак, з метою стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного 
середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного 
розвитку країни для гарантування екологічно безпечного природного середовища для 
життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи 
природокористування та збереження природних екосистем, Верховною Радою України 
прийнято Закон України від 21 грудня 2010 року №2818-VI «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» [2]. 

У свою чергу, Стратегія державної екологічної політики України спрямована на 
реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів державної політики національної 
безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, 
ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, і Стратегією 
сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5, а також на реалізацію Стратегії національної безпеки України, у якій 
визначаються актуальні загрози та пріоритети державної політики в екологічній сфері на 
визначений період [3; 4]. 

Стратегія визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та 
індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-
правових умов становлення та розвитку України. 

Задля цього рух уперед здійснюватиметься за одним із таких векторів – вектор 
безпеки, який передбачає Програму збереження навколишнього природного середовища. 

Водночас, пріоритетами забезпечення екологічної безпеки відповідно до Стратегії 
національної безпеки є: збереження природних екосистем, підтримка їх цілісності та 
функцій життєзабезпечення; створення ефективної системи моніторингу довкілля; 
ресурсозбереження, забезпечення збалансованого природокористування; зниження рівня 
забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення контролю джерел 
забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, зниження рівня 
забруднення та відтворення родючості ґрунтів; очистка територій від промислових і 
побутових відходів; формування системи переробки та утилізації відходів виробництва та 
споживання; мінімізація негативних наслідків Чорнобильської катастрофи; недопущення 
неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, 
матеріалів, трансгенних рослин і збудників хвороб. 

Україна вживатиме заходів щодо забезпечення біобезпеки, унеможливлення 
поширення небезпечних інфекційних захворювань, підтримуватиме міжнародні зусилля у 
цій сфері. 

Аналізуючи викладене вище, хочеться зробити висновки, що в Україні наразі 
розроблена відповідна законодавча і нормативно-правова база екологічної безпеки з 
урахуванням глобалізаційних викликів. Проте, на практиці, в умовах соціально-
економічної і фінансової кризи, реалізація законів і державних екологічних стратегій 
призупиняється, що ставить під загрозу їх виконання і негативно впливає на поточний і 
майбутній стан якості довкілля і національної екологічної безпеки в цілому. 
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Національну безпеку прийнято визначати як таке соціальне явище, яке 
характеризує захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави 
від небезпек і загроз. Багаторічний досвід промислово розвинених країн показує, що 
національна безпека країни забезпечується, насамперед, станом її економіки, її реального 
сектору, основу якого складають підприємства [1, с. 22]. У зв’язку з цим під економічною 
безпекою підприємства розуміють захищеність його науково-технічного, технологічного, 
виробничого та кадрового потенціалу від прямих та непрямих економічних загроз, що 
пов’язані з неефективною науково-промисловою політикою держави або формуванням 
несприятливого зовнішнього середовища та здатність певного підприємства до 
відтворення . 

На теперішній час економічна безпека держави – це заходи, що спрямовані на 
розвиток і покращення її економіки, і який включає протидію будь-яким погрозам, як 
зовні так і всередині країни. Національну безпеку можуть характеризувати такі показники 
як загальний рівень економічної безпеки, наявні погрози суспільству, ефективність 
економічної політики держави. 

Тому економічну безпеку підприємства можна розглядати з погляду мінімізації 
витрат і збереження контролю над власністю. Система захисту економічної безпеки 
підприємства заснована на питаннях боротьби з конкуренцією, збереженням 
інформаційної безпеки і інтелектуальної власності.  

Тому, можна сказати, що економічна безпека підприємства є базисом національної 
безпеки, тому що виробництво і споживання матеріальних благ є первинними і 
визначають життєдіяльність суспільства, вона виходить на рівень національної безпеки і 
економічного середовища [2, с. 10]. 

Між категоріями – економічної та національної безпеки – існує прямий і зворотній 
зв’язки. Економічна безпека підприємства залежить насамперед від наявної правової 
системи та її реалізації. Гарантом економічної безпеки підприємства є держава. Важливим 
фактором безпеки підприємства є методи економічного регулювання зі сторони держави, 
це – податкова політика та податкова система. Основна умова безпеки підприємства – 
стабільність податкової політики, що цілком залежить від стабілізації економічного 
становища держави в цілому. Діє залежність між рівнями міжнародної економічної 
безпеки, економічної безпеки держави, економічної безпеки регіону, економічної безпеки 
галузі та економічної безпеки підприємства, крім того, економічна безпека підсистем 
нижчого рівня є головною умовою для її забезпечення в системах вищого рівня ієрархії, а 
це говорить про те, що економічна безпека підприємства є початковим елементом 
забезпечення економічної безпеки держави загалом і на досить високому рівні [3, с. 213]. 

Загалом економічна безпека підприємств в системі національних інтересів має 
сприяти досягненню наступних стратегічних цілей:  
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1. На макрорівні це: підвищення конкурентних переваг продукції за рахунок 
вдосконалення якісних характеристик з ціллю збільшення експортних об’ємів; виділення 
пріоритетних галузей за рахунок диференціального підходу, заснованого на визначенні 
ролі кожного виду продукції в забезпеченні продовольчої безпеки; запровадження 
державного замовлення на виробництво необхідної кількості продукції; диференціація 
державних субсидій до закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, а також 
вдосконалення алгоритму державної підтримки проблемних сільських територій; 
підвищення рівня самозабезпечення у продовольстві за рахунок активізації інноваційно-
інвестиційної діяльності, а також інтеграції науки і виробництва; досконала митна 
політика; розвиток нормативно-правової бази, спроможної реагувати на сучасні умови 
господарювання. 

2. На мікрорівні це: підвищення мотивації персоналу, створення сприятливих 
умов праці та відпочинку, забезпечення достойного рівня соціальної захищеності; 
запровадження новітніх технологій при виробництві продукції; розробка резервів 
зниження низькосортової, бракованої продукції, дотримання технологічних вимог на всіх 
стадіях виробничого циклу; вдосконалення маркетингової діяльності з ціллю активізації 
зовнішньоекономічної співпраці; підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу 
з ціллю оперативності прийняття управлінських рішень в виробничій сфері тощо [4]. 

Таким чином, національна безпека України забезпечується шляхом проведення 
державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, 
концепцій, стратегій і програм у політичній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-
технологічній, інформаційній і особливо в економічній сферах. Вибір конкретних засобів і 
шляхів забезпечення національної безпеки України обумовлюється необхідністю 
своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз щодо життево 
важливих матеріальних, інтелектуальних і духовних цінностей українського народу як 
носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні; визначальних потреб суспільства і 
держави. Найвищий ступінь економічної безпеки досягається за умов, коли ліквідація тієї 
чи іншої загрози досягається не на шкоду іншим. 

Головними ж напрямками державної політики в області національної безпеки 
України в економічній сфері є: недопущення того, щоб бюджетні кошти і державні 
ресурси переходили у тіньову економіку і так само використовувалися поза законом; 
контролювання експортно-імпортної діяльності у зв’язку зі збереженням важливих для 
України пріоритетів; захист вітчизняного виробника; протиправна економічна діяльність 
та боротьба з нею; протидія неконтрольованому відтоку національних фінансів, 
інтелектуальних, інформаційних, матеріальних та інших ресурсів з країни.  

Загалом, політика у сфері національної безпеки має передбачити першочергову 
координацію зовнішніх та внутрішніх складових економічної, а також соціальної, 
екологічної, науково-технологічної, культурної, воєнної, інформаційної політики держави, 
що забезпечує афективну діяльність соціальних інститутів щодо підтримання 
оптимальних умов існування та розвитку особи і суспільства в Україні. 
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У процесі розвитку цивілізації перед людством постають складні нерозв'язні 

проблеми світового масштабу, які в повній мірі проявилися в другій половині минулого 
століття, але особливо гостро вони актуалізувалися саме в наші дні.[1] 

Узв'язку з бурхливим зростанням населення землівиробництво зерна на душу 
населення в останні десятиліття стала падати головним чином через скорочення посівних 
площ. Так площа земельних угідь на душу населення за останні п'ятдесят років 
скоротилося в світі з 24 до 12 соток. Вже зараз в світі близько 30% всього населення 
страждає від недоїдання, кожну секунду на землі вмирає від голоду 1 людина. За даними 
ООН, наразі близько 820 млн осіб у світі хронічно недоїдають, з них 113 млн живуть 
у голоді.[2] 

Сьогодні в Україні ситуація з продовольчим забезпеченням досить 
складна:споживання продовольства на душу населення скоротилася майже на 35%. 
Однією з причин є значне падіння рівняжиття в Україні та спостерігається стрімке 
зростання цін до 8%.[2] 

У 1996 році був введений термін «продовольча безпека»,що означає стан коли 
люди завжди мають фізичний і економічний доступ до безпечного продовольства в 
кількості, достатній для задоволення своїх потреб в їжі, в обсягах необхідних для 
активного і здорового способу життя.[3] 

 
Таблиця 1 – Напрямки підвищення продовольчої безпеки України 

1 
Збільшення реальних доходів населення, особливо соціально незахищених груп 
на основі підвищення кваліфікації зайнятості, а також забезпечення соціальних 
установ, навчальних закладів, малозабезпечених сімей 

2 
Сприяння експорту продовольчих товарів з високою доданою вартістю сировини, 
яка підлягає переробці в Україні, широке використання нетарифних методів 
регулювання імпорту 

3 Державна підтримка цін на сільгосппродукцію за допомогою створення 
резервних фондів субвенцій на розвиток інфраструктури 

4 Розвиток регіональних кластерів з виробництва продовольства 
 
Українські підприємства харчової промисловості вивозять за кордон близько 

третини виробленої продукції. Так, за січень – березень 2020 року українськими 
виробниками було реалізовано продуктів харчування на суму 68 054,5 млн грн, в тому 
числі продано за кордон – на суму 20 732,3 млн грн, тобто 30,5% від виробленого. 

Робота в умовах вірусної пандемії. 
Коронавірус COVID-19 пред'явив нові вимоги і виклики аграрному бізнесу: 
1. Посилення біологічної безпеки на харчових виробництвах і в аграрному бізнесі 
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2. Посилені вимоги до здоров'я персоналу і працівників, контроль здоров'я 
3.Посилення вимоги біологічного захисту та протидії вірусного забруднення під 

час логістики та реалізації сировини і продуктів харчування 
4.Розробка заходів покращення аграрної логістики і доступності продуктів 

харчування в умовах обмеження переміщення і карантину 
5.Автоматизація та роботизація аграрного виробництва, переробки, логістики та 

упаковки готової продукції 
6.Планування та розробка нових проектів з урахуванням вимог по посиленою 

біологічної безпеки 
7. Робота та контроль процесів в онлайн, надання послуг Аграрного Консалтингу і 

в Аграрному бізнесі онлайн.[4] 
Україна має можливість більш активно включатися в світогосподарські зв'язки 

AПК бо має значну частку світових посівних площ. Її східні і південні регіони 
розташовані ближче інших великих виробників сільськогосподарської продукції до 
азіатських ринків, де попит постійно зростає. При цьому українська продукція більш 
екологічно чиста в зв'язку з меншим використання хімікатів, гормонів і т.д.  

Сільське господарство України має конкурентну перевагу так як має хороші 
природно-географічні умови, високоякісний чорнозем, завдяки якому 
сільськогосподарська продукція сповнена мінералами та поживними речовинами. Але на 
жаль на світовому ринку не може їх використовувати через економічну і політичну 
нестабільність.[5] 

Крім того, упорівнянніі з середнім показником в світі, ВВП на душу населення в 
Україні дуже низький, а також слабка дорожня і портова інфраструктура. Доступ фермерів 
до фінансування і дуже малий відсоток земельних ділянок, обладнаних для зрошення, 
також були факторами зменшення індексу. 

Україна незначно поліпшила загальний бал у порівнянні з минулим роком, протее 
темпи зростання багатьох інших країн були значно вище, в результаті чого Україна 
зайняла 76 позицію в рейтингу 2019 роки (в 2018 р – 63 місце. – Ред.).  

Основні сильні сторони, певні в Індексі для України, – це безпека харчових 
продуктів, низька частка населення за глобальної межею бідності, мінімальні зміни 
середніх витрат на харчування і низький рівень втрат продовольства. 
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У всьому світі, відповідно до загальноприйнятої ієрархії поводження з відходами, 

на перше місце ставлять принцип запобігання та зниження утворення відходів. Далі 
перевага віддається вторинному використанню та переробці (recycling), а вже за цими 
методами слід спалювання (wastetoenergy). Найменш кращим варіантом поводження з 
відходами є метод полігонного захоронення відходів, який практикують в Україні (більше 
90% твердих комунальних відходів відправляється на звалища і сміттєві полігони, 5% 
спалюється і менше 1% переробляється на вторсировину.). У Європі та США намагаються 
виробляти більше вторсировини, а й спалюють теж багато. В Японії через нестачу 
території майже все сміття спалюють, дим вловлюють і очищують, а сажу 
використовують як будматеріал для штучних островів.[3; 4] 

Мала частка переробки пов'язана з технологічною відсталістю, так як. вУкраїні 
одинсміттє переробний завод та безліч соціальній проектів та платформ, але їх 
потужності(потреби) не бувають повністю завантажені – не вистачає сировини. Сировина 
для переробки – це обов’язково відсортовані відходи. Їх дефіцит в країні призводить до 
того, що переробні компанії імпортуютьякісну (ретельно відсортовану) сировину з 
закордону. За даними журналістів, в 2018 році Україна закупила імпортної вторсировини 
(за фактом сміття) на $ 13,7 млн. Тобто, країна купує сміття, щоб його переробляти, тому 
що ми його не сортуємо.[3; 4] 

З січня 2018 року, за не викинуте у бак сортоване сміття – штрафуватимуть. 
Водночас, сама держава не готова до роздільного збору відходів. До речі, законопроект, 
згідно з яким захоронювати несортоване сміття заборонено, ухвалили ще у 2012-му. Цілих 
6 років влада відвела на підготовку інфраструктури. Але ми й досі бачимо під своїми 
будинками однотипні баки для всіх типів відходів, й досі продовжуємо порушувати закон 
об утилізації відходів.[1; 2] 

В усьому світі набирає обертів нова тенденція – максимальне зменшення кількості 
сміття. Багато країн вже відмовились від поліетиленових пакетів. Британія планує 
заборонити вологі серветки, ватні палички та одноразовий посуд. Також у Британії ввели 
податок на каву у паперових стаканчиках. Відтак все більше людей там купують каву у 
власні термочашки.[3; 2] 

Часто люди не розділяють домашні відходи тому, що впевнені: 
оператор(сміттевивізник) все одно все змішає в одну купу і відправить на полігон. 
Спочатку оператор продумує логістику і впроваджує апаратуру для роздільного збору і 
тільки потім встановлює баки. Крім того, витрачатися на установку контейнерів для 
роздільного збору, що не заробляючи при цьому на збуті «чистих» окремо зібраних 
відходів, для оператора невигідно.[1; 2] 

Насправді те, що приходитьна полігон, вже відсортовано. Із загального обсягу 
твердих побутових відходів максимум 5% представляють собою товарної позиції, тобто 
те, що можуть прийняти пункти прийому вторсировини і переробити. Все інше нікому не 
потрібно(95%). А щоб утилізувати ці відходи з переробкою в енергію, в Україні 
підприємств немає, крім столичного заводу "Енергія". Тому і отримуємо такий великий 



 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

270 
 

відсоток поховання на полігоні, згідно до даннихкомпанії-оператора полігону ТПВ №5 
ПАТ" Київспецтранс ".[3; 4] 

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства, 4,2% полігонів ТПВ в Україні переповнені, 16% не 
відповідають нормам екологічної безпеки, а 30% потребують паспортизації. При умові, 
що чверть населення досі не охоплена послугою з вивезення сміття, а стихійні звалища 
продовжують виникати деінде: за офіційною статистикою, їх щорічно утворюється 
близько 26 тисяч.[4] 

Знайти в місцевому бюджеті гроші на будівництво нових полігонів і 
сміттєпереробних комплексів – майже нездійсненне завдання: їх вартість становить від 
десятків мільйонів гривень до десятків мільйонів доларів. Незважаючи на те, що ЗУ "Про 
житлово-комунальні послуги" регламентує, що тепер українці повинні оплачувати не 
тільки послуги з поховання та вивезення сміття, а й з його переробки, місцева влада не 
поспішає підвищувати тариф: він може вирости на 100-200 гривень , а це далеко не 
кожному по кишені. Платити за утилізацію в країні, де працює один завод та не 
встановлена програма утилізації за 5 років, не є доцільним.[1; 2] 

Найоптимальнішим рішенням, на думку учасників сфери поводження з відходами, 
стало б введення в законодавство норм про розширену відповідальності виробників тари і 
упаковки або екологічного податку. Але ці законопроекти в існуючій редакції не 
влаштовують резидентів Представництва ЄС в Україні, Європейської бізнес асоціації, 
Американської торговельної палати, Всеукраїнської аграрної ради і інших представників 
бізнесу.[1; 2] 

У сміттєзбірною компанії «Союз», яка орендує єдине Одеське звалище і обслуговує 
Київський, Суворовський і частину Малиновського районів міста, змінився Власник. 
Попередній власник, компанія «Рамбана Ітхалят Іхраджат Пазарлама Ве Тіджарет Лімітед 
Ширкеті» (деякі ЗМІ пов'язували фірму з чинним мером Геннадієм Трухановим ), продав 
підприємство Чернігівської групі «КліарЕнерджі», яка останнім часом активно освоює 
український ринок «зеленої енергетики» .Договор купівлі-продажу був підписаний ще в 
березні 2017 р. «Союз» знаходиться в стані модернізації: збільшується парк сміттєвозів, 
закуповуються нові контейнери. «КліарЕнерджі» займається будівництвом і 
експлуатацією електростанцій на біомасі, біогазі, вітрі і сонце. На ринку компанія з 2015 
року. Побудова сміттеперероблюваного заводу в Одесі зупинилося з 2019 року, так як 
виявилося що «КліарЕнерджі» не витримали усі необхідні рекомендації земельного 
питання від геодезичноїслужби.[4] 

А взагалі проблема сміття добре відображає проблему ментальності населення 
пострадянських країн. У цій ситуації вже не можна звинуватити нікого, окрім себе, т.я. ми 
не можемо пляшку до урни донести, адже не держава у нас її краде по шляху, нам просто 
простіше жити в бруді і не морочитися, тому що так зручно. 
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ресурс]- https://mind.ua/openmind/20186454-ochishchennya-vognem-chi-potribna-ukrayini-
energiya-zi-smittya 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 5 листопада 2020 р. 

 

 

 

 

271  
 

4. Завдяки генерації енергії із сміття Україна може заміщувати в еквіваленті до 
1 млрд куб. м газу на рік. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України:[єлектронний ресурс]- https://www.kmu.gov.ua/news/zavdyaki-generaciyi-energiyi-
iz-smittya-ukrayina-mozhe-zamishchuvati-v-ekvivalenti-do-1-mlrd-kub-m-gazu-v-rik 
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Національна безпека України – захищеність державного суверенітету, 
територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних 
інтересів України від реальних та потенційних загроз [1]. 

Поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) виявило критичні проблеми в 
інформаційній сфері, системах охорони здоров’я та соціального захисту, спричинило 
зростання безробіття, руйнує усталений спосіб життя, загрожує продовольчому 
забезпеченню, перешкоджає вільному руху капіталу, товарів та робочої сили, завдає 
шкоди сфері послуг та, зрештою, підвищує протестні настрої у суспільствах і 
конфліктність у міжнародних відносинах [2]. 

Заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 
на тлі фундаментальних диспропорцій світового розвитку призвели до нової глобальної 
фінансово-економічної кризи, яка, за оцінками ООН, може стати найглибшою з часів 
"Великої депресії" 1929 – 1933 років. Створена після Другої світової війни система 
міжнародної безпеки вже не спроможна ефективно відповідати на виклики сучасності [2]. 

Ґрунтуючись на інформації, наданій державами-членами ЄС та власної експертизи, 
Європол опублікував ситуаційний звіт [3], в якому аналізуються поточні події, пов'язані з 
чотирма основними сферами злочинності під час пандемії COVID-19. Ці сфери є 
актуальними і для України. Розглянемо їх детальніше [4]: 

1. Кіберзлочинність. Під час пандемії збільшилась кількість кібератак проти 
організацій і приватних осіб і, як очікується, буде продовжувати зростати. Злочинці 
використовують кризу COVID-19 для проведення атак соціальної інженерії, присвячених 
пандемії, а також для поширення різних пакетів шкідливих програм. Кіберзлочинці також, 
ймовірно, будуть прагнути використовувати все більше число векторів атак, оскільки все 
більше роботодавців України вводять дистанційні роботи і дозволяють підключення до 
інформаційних систем своїх організацій [4]. 

2. Шахрайство. Українські шахраї дуже швидко адаптували відомі схеми 
шахрайства, щоб отримати вигоду з побоювань і страхів жертв під час кризи у державі. До 
них належать різні типи адаптованих версій схем телефонного шахрайства, шахрайства з 
поставками і дезактивацією [4]. 

3. Контрольні і контрафактні товари. Відповідно до Митного кодексу України, 
контрафактні товари – це товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної 
власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, 
тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого 
виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною 
маркою [5]. Продаж контрафактної медичної та санітарно-гігієнічної продукції, а також 
засобів індивідуального захисту і контрафактної фармацевтичної продукції збільшилася у 
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державі в рази з початку кризи. Існує ризик того, що злочинці будуть використовувати 
дефіцит у поставках деяких товарів, щоб частіше надавати контрафактні альтернативи як 
в оптовому, так і в автономному режимі [4]. 

4. Організована злочинність проти власності. Злочинці адаптували різні типи схем, 
пов'язані з крадіжками, щоб використати поточну ситуація, яка сталася в Україні під час 
пандемії COVID-19. Це включає в себе відомі шахрайства, пов'язані з уособленням 
представників органів державної влади. Очікується, що комерційні приміщення і медичні 
установи будуть все частіше ставати об'єктом організованих крадіжок. Попри введення 
додаткових карантинних заходів, кримінальна загроза залишається динамічною, і під час 
кризи, і після неї будуть виникати нові або адаптовані види злочинної діяльності [4]. 

Вірусний маркетинг: підробки під час пандемії. Представляє також значний інтерес 
новий звіт Європолу «Вірусний маркетинг: контрафакт, некондиційні товари і злочини в 
сфері інтелектуальної власності в пандемії COVID-19» (Viral marketing Counterfeits, 
substandard goods and intellectual property crime in the COVID-19 pandemic) [6] про те, хто є 
злочинцями і як вони намагаються отримати вигоду з COVID-19. Злочинці швидко 
заробили на COVID-19: від веб-сайтів, які продають підроблені тести на перевірку крові 
COVID-19, проведені правоохоронними органами кількох країн-членів ЄС, до конфіскації 
неякісних лицьових масок із Бразилії та продажу хлорохіна за допомогою додатків для 
обміну миттєвими повідомленнями. Спалах коронавірусної хвороби дав можливість 
злочинцям швидко заробити, оскільки вони використовують брак справжніх продуктів і 
побоювання простих громадян України. Прибуток, отриманий злочинцями в цей кризовий 
період, ймовірно, є дуже істотним, оскільки вони діють у повному нехтуванні до здоров'я і 
благополуччя населення держави [4]. 

Пошук шляхів ефективного подолання проблем, пов’язаних з COVID-19, має 
ґрунтуватися насамперед на глибокому аналізі всіх суспільно-політичних, економічних і 
соціальних процесів, які проявляються на тлі пандемії, врахуванні їх взаємозалежності, 
ланцюгових та синергетичних ефектів і можливих довгострокових наслідків [7]. 
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Італійська держава пройшла складний шлях у своєму політичному розвитку з 

моменту формування. Сьогодні сучасна Італія являє собою Демократичну Республіку 
парламентського типу. Відповідно до Конституції Італійської Республіки 1947 року [1] 
система органів державної влади побудована на основі принципу поділу влади. Принцип 
поділу влади (trias politica) в Західній правовій доктрині є найважливішим конституційним 
принципом, що лежить в основі організації державної влади будь-якої демократичної і 
правової держави. Суть цього принципу полягає в необхідності поділу державної влади на 
законодавчу, виконавчу і судову для запобігання узурпації влади і зловживання нею. 

Очолює систему судів загальної юрисдикції Вищий касаційний суд (Corte Suprema 
di Cassazione). Статус і повноваження суду закріплені Положенням Про судоустрій від 30 
січня 1941 року. Він покликаний забезпечувати На всій території Італії правильне 
застосування і однакове тлумачення закону, однакове застосування національного права, 
повагу компетенції різних юрисдикцій. Крім того, він є органом, що розглядає спори про 
підсудність між судами загальної юрисдикції та адміністративними судами [2].  

Порядок формування та склад Конституційного суду встановлено статтею 135 
Конституції. Конституційний суд складається з п'ятнадцяти суддів, які призначаються 
строком на дев'ять років з числа досвідчених юристів-суддів, професорів права та 
адвокатів з двадцятирічним стажем. Порядок організації його роботи та повноваження 
визначені Законом № 87 від 11 березня 1953 року Про Конституційний Суд [3].  

Поняття і система адміністративної юстиції. В Італії, як і в інших сучасних 
зарубіжних країнах, адміністративна юстиція виступає самостійною формою контролю за 
законністю діяльності публічної адміністрації [4]. 

Адміністративна юстиція в Італії побудована за типом французької системи 
адміністративної юстиції [5]. Однак Італійська система органів адміністративної юстиції 
має свої особливості і не являє собою точну копію французької системи. В Італії органи 
адміністративної юстиції виділилися в самостійну гілку судової системи.  

В даний час систему органів адміністративної юстиції Італії входять: 
1. Ординарні адміністративні суди: 
− Державна рада (Consiglio di Stato) і Рада адміністративної юстиції Сицилії 

(Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia), що є апеляційними 
адміністративними судами; 
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− обласні адміністративні трибунали (tribunali amministrativi regionali), що 
представляють адміністративні суди першої інстанції. 

2. Спеціалізовані адміністративні суди: 
− Рахунковий суд (Corte dei сonti)[6]; 
− трибунали у справах публічного водокористування (Тribunali delle acgue 

pubbliche); 
− податкові комісії (Commissioni tributariе); 
− комісії з питань майна та земель загального користування (Commissioni per gli 

usi civici)[5]. 
Італійське законодавство передбачає можливість створення й інших 

спеціалізованих органів адміністративної юстиції (altri organi particolari). 
Очолює систему ординарних органів адміністративної юстиції Державну раду 

(Consiglio di Stato). Державна рада була заснована королем Карлом-Альбертом в 1831 році 
в якості консультативного органу. У 1889 році було створено четверте відділення Ради, 
яке було наділене повноваженнями щодо здійснення правосуддя в адміністративній сфері. 
В даний час його статус і повноваження визначені Конституцією Італії і зведеним текстом 
законів № 1054 від 26 червня 1924 року Про Державну раду. Державна рада є 
консультативним органом з юридичних питань і питань публічного управління, а також 
органом, що здійснює адміністративне правосуддя. 

Доповіді про результати перевірок рахунковий суд представляє безпосередньо в 
палати парламенту. Крім того, відповідно до ч.2 ст. 103 Конституції рахунковий суд 
наділений судовими повноваженнями [6]. Рахунковий суд є адміністративним судом 
спеціальної юрисдикції, що здійснює правосуддя з питань публічної фінансової звітності 
та інших питань, визначених законом  
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Взаємодія з клієнтами є однією з ключових різновидів процесів, що протікають 

усоціально-економічних системах. Без клієнтів ніякий бізнес розвиватись не може. Тому 
клієнтська база є одним з найважливіших ресурсів комерційних організацій і одночасно є 
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складним об'єктом управління, що вимагає застосування спеціальнихуправлінських 
методів і засобів.  

Аналіз наукових джерел виявив, що управління взаємодією з клієнтами включає 
вирішення безлічі завдань, таких як залучення відповідних клієнтів, їх утримання 
(запобігання відтоку), класифікація за різними критеріями, раціональний вибір комплексу 
проведених заходів, використовуваних способів взаємодії для адресних звернень до 
клієнтів для максимального задоволення їх потреб з метою вибудовування 
довгострокових взаємовигідних відносин з клієнтами і максимізації прибутку від цього 
процесу. 

Основні проблеми та завдання, пов’язані з організацією взаємовідносин з 
клієнтами, можна вирішити за допомогою CRM-системи.  

CRM-система (англ. «CustomerRelationshipManagement») – система управління 
взаємовідносинами з клієнтами), що являє собою корпоративну інформаційну систему, 
призначену для автоматизації CRM-стратегії компанії, а саме для підвищення рівня 
продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом 
збереження інформації про клієнтів (контрагентів), історію взаємин з ними, встановлення 
і поліпшення бізнес-процедур і подальшого аналізу результатів. 

CRM-стратегія є фундаментом, на якому будується як загальна стратегія взаємодії з 
клієнтами, так і стратегії взаємодії з ними для кожного структурного підрозділу. Тому 
вона розглядається як пріоритетна складова стратегії розвитку організації. 

CRM – стратегія управління компанією, в основі якої лежить використання 
управлінських та маркетингових технологій встановлення, підтримки та розвитку 
довгострокових і взаємовигідних відносин з клієнтами. 

До основних переваг використання CRM-систем в компанії можна віднести [1-3]: 
1. Створення єдиної бази консолідованої інформації про клієнтів, що дозволяє 

зберігати всю історію взаємин, сегментувати клієнтів, підвищити якість сервісу та 
лояльність; 

2. Організація колективної роботи клієнтів; 
3. Підвищення ефективності маркетингових кампаній і акцій; 
4. Використання стандартизованих процедур щодо роботи з клієнтами, які 

спрощують процес укладання угод і їх супроводу; 
5. Автоматизація звітності і стандартних форм документів; 
6. Виділення найбільш прибуткових клієнтів; 
7. Прогнозування поведінки клієнтів. 
До основних недоліків можна віднести труднощі, котрі виникаютьпри первинній 

імплементації CRM-системи. І тому необхідна реалізація наступних заходів: 
− забезпечення високого рівня технічної та адміністративної підтримки; 
− надання ефективних інструкцій для співробітниківбудь-якого рівня; 
− проведення періодичних семінарів – тренінгів для співробітників компанії. 
До функціональних можливостей CRM-систем відносяться такі: 
− управління клієнтською базою; 
− управління контактами з клієнтами; 
− управління робочим часом; 
− управління бізнес-процесами; 
− управління продажами; 
− правління маркетингом, що включає планування і бюджетування, 

узгодження, проведення та аналіз ефективності маркетингових кампаній; 
− підсистема сповіщень. 
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Оскільки взаємозв’язки з клієнтами є одним з пріоритетних напрямків роботи будь-
якої компанії, то чим грамотніше побудовані взаємини з потенційними клієнтами, тим 
успішніша буде її робота. Початковий сенс управління взаєминами з клієнтами – це, перш 
за все, управління лояльністю клієнтів, так як саме досягнення максимальної лояльності 
потрібних клієнтів і є метою впровадження CRM-технологій. 

Можна зробити висновок, що CRM – це один з підходів ведення бізнесу, де всі 
процеси і їх оптимізація будується навколо клієнта. За допомогою такої концепції, 
підприємство добре знає свою цільову аудиторію, отже може чітко сформулювати 
стратегію розвитку підприємства та зберегти підприємство від великих невигідних витрат 
на рекламу і просування. 
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Суспільство, завдяки мережі Інтернет, щодня може створювати незбагненні для 
окремого людського розуму обсяги даних. У результаті всього цього може створитися 
помилкове враження, ніби людство вже вступило в нову фазу свого розвитку — 
інформаційне суспільство. У зв’язку з цим вже зараз гостро стоять питання 
опосередкованого спілкування, комп’ютерної злочинності, інформаційної безпеки, 
контролю над особистим життям, відповідності поведінки індивіда в реальному й 
віртуальному просторах, створення віртуальних особистостей тощо [1;2]. 

Наявність розвиненої структури інформаційних мереж не є показником наявності 
інформаційного суспільства, оскільки ми не можемо визначити ту точку, в якій обсяг 
накопичених даних, що циркулюють у глобальному інформаційному просторі, приводить 
нас до нового етапу суспільного розвитку [3].  

Розглядаючи суспільний розвиток як «зміну стадій», прихильники теорії 
інформаційного суспільства пов’язують його становлення з домінуванням «четвертого», 
інформаційного сектору економіки, який виникає за сільським господарством, 
промисловістю та економікою послуг. При цьому стверджується, що капітал і праця, як 
основа індустріального суспільства, поступаються місцем інформації та знанню в 
сучасному суспільстві. У результаті сам устрій соціуму сильно змінюється. Процеси 
взаємодії різних класів виходять на новий рівень. А революційні впливи інформаційної 
технології призводять до того, що в інформаційному суспільстві самі класи змінюються 
соціально недиференційованими «інформаційними спільнотами». Ці «спільноти» входять 
у контакт у віртуальному середовищі, де стає дуже проблематично визначити соціальні 
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статуси учасників даних спільнот, оскільки система позначення стає цілком умовною [4]. 
Оскільки інформація — це «інтегральна частина всієї людської діяльності, всі 

процеси індивідуального й колективного існування безперервно формуються новим 
технологічним способом» [5], то сучасна комунікаційна система, що має глобальний 
характер, диктує соціальній системі нові вимоги. Суспільство і його внутрішня структура, 
а також функції окремих елементів змінюються, і передусім ці зміни позначаються на 
комунікаційних зв’язках. 

Відмінними рисами такого типу соціальної системи, яка відповідає всім 
перерахованим характеристикам, є, по-перше, висока мобільність соціальних процесів, 
по-друге, інтенсивність змін, сполучена з підвищеною щільністю соціальної комунікації і, 
по-третє, прискорення обороту технологічної бази. Змінюється життєвий світ сучасної 
людини, існування в умовах перенасиченості інформацією викликає перебудову її 
когнітивних здібностей. І головним об’єктом подібної трансформації стає індивідуальна 
діяльність [6]. Інформаційне суспільство не тільки приводить до підвищення щільності 
каналів соціальної комунікації та розмиває кордони між учасниками інформаційного 
обміну, воно змінює уявлення про місце й роль індивіда в суспільстві. Особистість 
змушена діяти відразу в двох вимірах. У сфері відображень особистість також може 
обростати новими відбитками своєї актуальності. Отже, індивідуальні процеси тут мають 
вищий пріоритет над соціальними. А кількість інформації і можливість практично до 
нескінченності розширити власний комунікативний простір повністю змінюють ставлення 
особистості до способів взаємодії з іншими. Але, разом з тим, доступність інформації та 
зняття обмежень, пов’язані з діяльністю у сфері віртуального, у сфері відображень, 
призводять до того, що «відбувається втрата людського контролю над більшістю 
значущих соціальних процесів, прагнення людини відмовитися від перспективних цілей 
заради отримання негайних результатів. Як наслідок, відбувається все більш явна 
фрагментарність людського існування» [5]. Більш інтенсивна циркуляція інформації, її 
неймовірна кількість і доступність її виробництва дійсно наближають людство до 
інформаційного суспільства. 

За останні кілька десятиліть дуже багато дослідників, як філософів, так і соціологів, 
розглядали у своїх працях феномен інформаційного суспільства. Поступово був 
вироблений довгий список його характерних рис, серед яких: збільшення ролі інформації і 
знань у житті суспільства; зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів і 
послуг у валовому внутрішньому продукті; створення глобального інформаційного 
простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових 
інформаційних ресурсів і задоволення їх потреб в інформаційних продуктах і послугах; 
відсутність чіткої соціальної стратифікації; дестандартизація та індивідуалізація 
виробництва (отже, і велика увага до інновацій) [3]. 

З появою нового типу суспільства його структура і структура соціальних зв’язків 
зазнають серйозних змін. Це відбувається завдяки новим способам соціальної взаємодії, 
заснованим на появі та впровадженні нових інформаційних технологій, за допомогою 
яких стало можливим створення єдиної глобальної комунікаційної мережі. з появою 
нового типу суспільства його структура і структура соціальних зв’язків зазнають 
серйозних змін. Це відбувається завдяки новим способам соціальної взаємодії, заснованим 
на появі та впровадженні нових інформаційних технологій, за допомогою яких стало 
можливим створення єдиної глобальної комунікаційної мережі.  
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Фірмовий стиль сьогодні є основою всієї комунікаційної політики підприємства, 
певним інформаційним носієм, орієнтиром споживача, одним з головних засобів боротьби 
за покупця та важливою складовою брендингу. На даний момент західні спеціалісти в 
області фірмового стилю дійшли висновку, що основним елементом стратегії 
підприємства на ринку є фірмовий стиль. 

Високий рівень інших елементів дизайну фірмового стилю приносить його 
власнику наступні переваги: 

− допомагає покупцю визначитись в потоці інформації, швидко й 
безпомилкового знайти товар підприємства, яка вже завоювала довіру; 

− дозволяє підприємству менше витрачати коштів для того, щоб вивести на 
ринок свої нові товари; 

− зменшує витрати на формування комунікації, як наслідок підвищення 
ефективності реклами, так і за рахунок універсальності її компонентів; 

− допомагає досягнути необхідної єдності не тільки реклами, але й інших 
засобів комунікації фірми (наприклад комерційної пропаганди); 

− допомагає підвищити корпоративний дух, зблизити співробітників, 
виробити почуття причетності до спільної справи, «фірмовий патріотизм». 

Якщо підсумувати всі переваги, які дає фірмовий стиль, то можна назвати його 
одним з основних засобів формування сприятливого іміджу підприємства, образу його 
марки. Класик теорії і практики реклами Девід Огілві, говорячи про вищий рівень 
фірмових комунікацій, стверджував: «Кожне оголошення повинне розглядатись як вклад в 
символ, який і є образом марки, як довгостроковий вклад в репутацію марки». 

Носіями фірмового стилю є упаковка товару, сам товар, реклама, документи 
компанії, візитки, уніформа, плакати, інтер’єр офісів і магазинів та багато іншого. При 
наявності фірмового стилю можна забезпечити та збільшити пізнаваність товарів і 
документів, рекламних оголошень, що дозволить відрізнити фірмову продукцію від 
інших. 
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Створення бажаного іміджу підприємства – найважча з усіх комунікаційних задач. 
Це пояснюється тим, що імідж створюється на синтетичній основі, де джерелом повинен 
бути «залишок вражень» різних категорій покупців від досвіду із взаємозв’язками з 
підприємством, знаннями про нього, його позицію на ринку, підходах у вирішенні різних 
задач, формах і методах обслуговування та ін. Важливу роль при цьому відіграє фірмовий 
стиль підприємства. 

Елементи іміджу: розмах діяльності, асортимент і якість продукції, традиції, 
високий професіоналізм, налагоджений PR. 

Імідж підприємства знаходиться під впливом наступних ринкових категорій: 
− класифікації товару (одні товари відходять, а інші – приходять); 
− іміджу марки відносно інших марок в конкретній класифікації товару, його 

унікальних характеристик (диференціація товару), які показують якість виконуючих 
товаром функцій та відрізняють його від інших; 

− імідж користувачів марки, що характерно для товарів, які мають не дуже 
очевидні відмінності у властивостях ( автомобілі одного класу, сигарети та ін.); 

− імідж організації, яка стоїть за конкретним товарним знаком. 
− В кінцевому результаті, створення іміджу конкретного підприємства 

покликане: 
− показати розмах підприємства; 
− інформувати про асортимент і якість товарів та послуг; 
− інформувати про традиції та час створення підприємства; 
− продемонструвати професіоналізм робітників підприємства. 
В більш розширеному значені слова імідж – це лице компанії, тобто створене 

загальне враження про якість, переваги та недоліки компанії. Двосторонній характер 
репутації проявляється в тому, що вона одночасно є прямим наслідком роботи компанії і 
певною мірою обумовлює можливості її подальшої діяльності. Пізнаваність може 
складатись в очах споживача, постачальників, інших ділових партнерів, преси, податкових 
органів та громадських організацій. Для збільшення і створення пізнаваності в покупця, 
необхідно випускати продукцію, яка приноситиме задоволення всім існуючим стандартам, 
а краще – перевершувати їх, забезпечувати гарантійний та післягарантійний сервіс 
продукції, необхідний асортимент супровідних товарів, запчастин. 

Фірмовий стиль створює додаткові точки дотику бренду із споживачем. Тобто, 
людина бачить рекламний роли на телебаченні, вийде на вулиці і побачить брендовану 
рекламну вивіску, впізнає знайомий стиль оформлення на сайті і в результаті буде 
виділяти знайомі елементи серед конкурентів. Сьогодні можна купити абсолютно все. 
Крім того, у споживача є вибір: у кого купити, і навіть є вибір серед цінових сегментів. Не 
загубитись серед такого різноманіття компаній – допомагає фірмовий стиль. 

Так як ми зараз живемо в час комп’ютерних технологій, дуже важливо звертати 
увагу на оформлення сайту та соціальних мереж. Сайт повинен бути зручним в 
користуванні та містити тільки необхідну інформацію. Що стосується соціальних мереж, 
то вони не повинні бути перенасичені інформацією. Головна задача соціальних мереж – 
підтримка комунікації між брендом та споживачем. 

Роблячи підсумки, хочеться відмітити, чим детальніше і якісніше буде розроблений 
фірмовий стиль підприємства, тим більше споживачів взнає про нього і тим більше 
успішною буде діяльність компанії. 
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На сьогодні українські банки не практикують у своєї роботі дешевих ресурсами, які 
вони можуть надати підприємствам на відносно тривалий термін. Характерною 
особливістю кредитування підприємств, які працюють в сфері морського транспорту 
України, стали обмеження в терміні погашення і обсяг виданих кредитів, що до відносно 
не великих відсотків.  

До загострення глобальної фінансового та політичного кризу на українському 
фінансовому ринку була, хоч і не велика можливість, отримати кредитування терміном на 
4-6 років під 12-14% річних в максимальному обсязі до 60% від вартості судна. Такий 
термін кредитування явно недостатній для окупності судна, а вартість кредиту в свою 
чергу робить проект нерентабельним.  

У той же час тільки найбільші вітчизняні судновласницький компанії здатні 
залучати кошти на світових фінансових ринках, замовляючи судна на українських 
суднобудівних заводах. Однак умови кредитування для цих компаній найчастіше значно 
гірше, ніж при будівництві судна на закордонній верфі.  

В цілому на сьогоднішній день найменша ціна має місце при повній оплаті судна 
відразу після будівлі, а найбільша в свою чергу – при максимально пільгових умовах (при 
мінімальному первинному внеску, мінімальному річному відсотку і максимальну суму 
кредиту, а також тайм-ауту його виплати).  

У зв'язку з цим, українські судновласники змушені звертатися до західних 
інвесторів. В цілому існуюча на сьогоднішній день система кредитування не здатна 
повністю вивести вітчизняний морський транспорт з кризи, в результаті чого більшість 
фахівців говорить про необхідність надати необхідну організаційну та фінансову 
державну підтримку судноплавної і суднобудівної галузі в Україні. 

Судноплавна галузь залишається непривабливою для українських банків, що 
пов'язано з наступними особливостями судноплавної галузі: 

− судноплавний бізнес відноситься до галузей з підвищеним рівнем ризику як 
технічного (з точки зору безпеки предмета кредитування та екології), так і комерційного 
(існує ймовірність втрати доходів перевізника через циклічності кон'юнктури фрахтового 
ринку); 

− висока вартість морських суден з одного боку, і обмежені фінансові ресурси 
українських банків, з іншого; 

− значний період окупності інвестицій у флот, що обумовлює мінімальні 
терміни кредитування не менше 5-8 років; 

− практика іпотечного кредитування українськими банками визначає середній 
розмір частки власних коштів позичальника у фінансуванні проекту мінімум в 25-30%, що 
для середніх і малих українських судноплавних компаній є непосильним фінансовим 
тягарем; 
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− значний вік судів, які служать предметом застави.  
З точки зору судновласників умови, пропоновані вітчизняними банками, 

неприйнятні для фінансування проектів поповнення флоту з наступних причин:  
− невідповідність рівня процентних ставок по кредитах середнього рівня 

прибутковості в судноплавної галузі;  
− невідповідність тривалості періоду кредитування за умовами банків періоду 

окупності морських судів (від 5 до 10 років в залежності від віку, розміру і спеціалізації). 
Однак після вибрів у 2019 році президент та уряд назвали одним з пріоритетних 

напрямів державної політики відновлення кредитування. 
Національний банк також наголосив на важливості активізувати кредитування і 

зафіксував це як у стратегії НБУ, так і у середньостроковій стратегії розвитку фінансового 
сектору. 

На жаль, 2019 рік так і не став роком відновлення кредитування. Зниження наданих 
банками кредитів спостерігається практично за усіма секторами економіки. Загальний 
кредитний портфель банків за рік зменшився на 13%. Найбільше знизилося кредитування 
базових та інфраструктурних галузей економіки:  

− добувної ( приблизно–31%),  
− переробної (приблизно–16%),  
− будівництво ( приблизно–18%),  
− транспорт (приблизно–21%). 
Загальна сума виданих кредитів нефінансовим корпораціям у 21019 рік зменшилася 

більше ніж на 115 млрд грн. 
Падіння кредитування на тлі високої капіталізації, ліквідності та операційної 

ефективності банків свідчить про системні проблеми у політиці регулювання їх кредитної 
діяльності. 

Це свідчить про те, що кредитування в Україні можливе, і залежить у тому числі 
від політики регулятора ринку. 

Можна виділити три основні групи факторів, які визначають кредитну активність 
банків. 

Перша група – правові. Вона включає загальне верховенство права, надійність 
захисту прав кредиторів, ефективність судів, правоохоронних та виконавчих служб. 

Ця група факторів відіграє вагому роль при прийнятті банками рішення про 
надання кредитів та впливає на ступінь їх ризику. 

За останні два роки законодавство суттєво змінилося. Верховна Рада прийняла 
Кодекс законів про банкрутство, закон про захист прав кредиторів, упровадження 
інституту приватних виконавців та ін. Тим не менш, не всі проблемні питання 
врегульовані і практика роботи банків з позичальниками це підтверджує. 

Друга група – монетарні фактори, а саме – процентні ставки.  
Вартість ресурсів безпосередньо впливає на вартість банківських продуктів. 
У зв’язку з тим, що у 2019 році ми мали одну із найбільших облікових ставок у 

світі, то і вартість кредитних ресурсів була високою. Складається враження, що грошово-
кредитна політика в 2019 році була невиправдано жорсткою довгий час. І ця жорсткість 
проявилась і посилилась як за каналом реальної облікової ставки, так і за каналом 
реального обмінного курсу. 

У другій половині 2019 року НБУ продовжував дотримуватись невиправдано 
жорсткої монетарної політики – з початку 2019 року до жовтня 2019 року облікова ставка 
знизилась лише на 1,5 в. п., до 16,5%, а протягом жовтня – грудня на 4,5 в.п. 

Третя група факторів – регуляторні. Мова про нормативно-правові акти, що 
регулюють кредитну діяльність банків. 



 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 

 

 

 

282 
 

Сьогодні у банківському середовищі йде багато дискусій про те, що українським 
позичальникам отримати кредит у банку важче, ніж за кордоном. А регуляція оцінки 
ризиків надмірна і випереджає можливості бізнес-середовища в Україні. Підтвердженням 
цього є показники падіння обсягів кредитування 2019 року. 

Тому настав час пом’якшення вимог регулятора щодо оцінки ризиків банків за 
активними операціями та застави, що виступає забезпеченням за такими операціями. Але 
спад активності на фрахтовому і фінансовому ринках, який до того ж посилюється 
політичними проблемами всередині України, не дозволяє говорити про можливість 
вирішення проблеми кредитування судноплавної галузі найближчим часом. 

Але мабуть українського клієнта будуть обслуговувати спільно український і 
міжнародний банк, то разом вони зможуть покрити більшість ризиків.  

Таким чином, участь в проектах по спільному фінансуванню будівництва суден 
може стати новою для українських банків нішею на ринку. Високі процентні ставки 
українських банків вимагають використання адекватного механізму плаваючої відсоткової 
ставки, що дозволить знизити середній рівень кредитних ставок. 

 
 

МЕХАНІЗМ ЗМІН ТА ЇХ НАСЛІДКІВ В ПРОЦЕСІ МОДЕЛЮВАННЯ 
СИТУАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 
Мельниченко Д.О., аспірант  

Одеський національний політехнічний університет 
 

Якщо вважати гнучку корпоративну систему складним, динамічним, 
цілеспрямованим об'єктом, то зміна ефективності її структури визначається впливом 
внутрішніх і зовнішніх впливів, описуваних рівняннями системної динаміки. 

До зовнішніх причин відносяться зміни зовнішніх збурень, зміни мети управління, 
зміни властивості середовища, що оточує цілеспрямовану цілісність. До внутрішніх 
причин відносяться моральне старіння технологій управління, помилки в прийнятті 
рішень. Розуміння механізмів змін і їх наслідків може дати моделювання ситуацій в 
інформаційному просторі системи [4, с. 70]. 

В результаті цих змін в організаційно-економічній структурі системи виникають 
реакції, що містять невизначеність даних. Виявлення видів потенційних невизначеностей 
дозволить врахувати їх вплив в моделях [2, с. 11-12]. Перелічимо основні: 

1. Невизначеність даних втрачає нормальний стан системи під впливом 
зовнішніх причин; 

2. Невизначеність даних змінює властивості елементів системи, що може 
привести до нездійсненним рішенням; 

3. Невизначеність даних втрачає нормальний стан системи під впливом 
внутрішніх причин, що може привести до непередбаченої зміни стану системи; 

4. Невизначеність відомостей про моментах часу виконання операцій. 
Одним із запропонованих способів усунення невизначеності в системі є включення 

додаткової системи, реалізованої на нечіткої математики та виконує функції управління 
[1, с. 64]. 

Першим кроком до отримання математичної моделі буде моделювання процесу 
збору, зберігання і передачі інформації організаційно-економічної структури гнучкої 
корпоративної системою. 

Модель передачі інформації базується на структурно-функціональному аналізі і 
дозволяє виділити ряд структурних взаємовідносин:  

− передачі інформації і знань; 
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− отримання знань про об'єкт науково-дослідним шляхом;  
− коригування «включення помилок» стадій перетворення знань (рис.1). 
Структурна схема має п'ять функціональних стадій: 
1. Збір суб'єктивної і об'єктивної інформації про об'єкт; 
2. Перетворення формалізованих даних і інформації в знання про об'єкт; 
3. Перетворення знань про об'єкт в природну форму; 
4. Реалізація функцій зберігання, обробки, передачі та алгоритму формалізації 

оброблених знань; 
5. Освіта формалізованих оброблених знань в природну мову запитів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структурно-функціональна модель збору, збереження, обробки и передачі 
знань 

 
Схема має особливість – облік людського фактора і фактора часу в умовах 

невизначеності, то обставина ускладнює моделювання, вносячи додаткові невизначеності. 
Невизначеність подібних даних успадковується перетворюють алгоритмами і 
використовуваним формальною мовою. 
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Для уявлення нечіткої інформації в реальних системах обробки у вигляді нечітких 
безперервних процесів використовується дискретний простір станів системи. Це 
дозволить розробляти моделі структур в реальному і прогнозно-дискретному часі [3, с. 
211]. Для переходу до дискретного поданням використовується відображення в нечіткі 
зображення, де вхідної інформації у вигляді точного значення або розподілу нечіткості 
відповідає вектор, який має назву і нечітким зображенням. Його елементи виражають 
нечітку міру відповідності вхідної інформації деякої сукупності заданих нечітких заходів, 
і кожна міра визначає деяку нечітку змінну. 

Безліч нечітких змінних (вхідні характеристики об'єкта) може бути задано чітким 
значенням або шкальними оцінками. Результатом роботи моделі (вихідні характеристики 
об'єкта) стане шуканий вектор на безлічі шкальних оцінок розглянутого безлічі знань. 
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Наука державного управління як особлива складова галузі знань розвивається під 

впливом становлення глобального інформаційного суспільства, в якому обмін 
інформацією і знаннями, засоби їх поширення набувають особливих форм. Насамперед це 
пов’язано з інформатизацією та цифровізацією, які прискорюють процес формування й 
використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій і надають нові 
можливості створювати, поширювати, використовувати наукову інформацію та знання. З 
урахуванням цього наукові дослідження в галузі державного управління, а також 
публічного управління та адміністрування загалом покликані вдосконалити систему 
державного управління і місцевого самоврядування, надати їй випереджального 
характеру.  

Різні аспекти розв’язання проблем державно-управлінської науки висвітлювалися у 
працях відомих учених Г. Атаманчука, В. Бакуменка, К. Ващенка, П. Друкера, В. Князєва, 
Ю. Ковбасюка, В. Корженка, Е. Тоффлера, В. Трощинського, Фр. Фукуями та ін. 

Мета дослідження – визначити роль, сутність та головні складові інформаційної 
забезпеченості в діяльності органів публічної влади. 
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Державна інформаційна політика як важлива складова зовнішньої і внутрішньої 
політики країни охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. Поняття «інформаційна 
політика» розглядається як певна сукупність дій, що вбирає в себе зусилля з управління, 
контролю і сприяння процесам розвитку інформаційних відносин в Україні [1, с. 9].  

Варто зауважити, що як у сучасному науковому дискурсі з державно-управлінської 
проблематики, так і у практиці державного управління наявні досить різні підходи до 
розуміння суті державної інформаційної політики, її складових та основних напрямів. Так, 
до прикладу, Ю. Нестеряк пропонує власне бачення загальної моделі інформаційної 
політики держави в умовах розвитку інформаційного суспільства, в якій основну увагу 
акцентовано на суспільній підпорядкованості засобів масової комунікації, що мають 
виконувати притаманні їм функції. Роль держави в цьому процесі, на думку автора, 
повинна полягати не в прямому регулюванні їхньої діяльності, а в забезпеченні 
інформаційних прав та свобод особистості, громади і суспільства [5, с. 76-77]. Важливість 
цієї тези підтверджується й тим, що поява новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій сприяла перетворенню інформації як такої в механізм інституціонального 
процесу; його результатом, зокрема, повинні стати нові правила, зразки та норми 
поведінки, що регулюють діяльність нового соціального інституту, структурних утворень, 
типів зв’язків і відносин, ціннісних орієнтацій, потреб та засобів для їх задоволення [4, c. 
33]. 

Інформаційне забезпечення є складовою інформаційної системи та одночасно 
однією з функцій державної інформаційної політики. На думку П. Сніцаренка і Ю. 
Саричева, інформаційне забезпечення державного управління – це сукупність заходів 
органів державного управління всіх рівнів та всебічних дій суб’єктів інформаційної 
діяльності з метою створення (формування), використання і захисту в інформаційному 
просторі держави необхідних інформаційних ресурсів та їх своєчасне надання для 
реалізації функцій управління органів державної влади [2, с. 50]. Інформаційне 
забезпечення державного управління, пов’язано, з одного боку, з адекватним визначенням 
управлінських потреб та інтересів керованих об’єктів, а з іншого боку – з концентрацією і 
спрямуванням управлінських ресурсів суб’єктів управління на практичну реалізацію цілей 
і функцій державного управління. Інформація покликана з’єднувати в управлінні 
об’єктивне й суб’єктивне, нести достовірні дані для надання об’єктивності й дієвості будь-
якому управлінському процесу. 

Якщо звернутися до процесуального погляду на інформаційне забезпечення 
публічного адміністрування та інформаційні процеси, що відбуваються під час роботи з 
інформацією, то його напрямами (або складовими елементами) можна визначити такі: 1). 
Моніторинг, пов’язаний із процесами пошуку, збору, накопичення інформації. Він являє 
собою процес систематичного спостереження та отримання даних (відомостей) з метою 
вивчення функціонування системи, виявлення недоліків та перспективних напрямів 
розвитку. Дані, отримані в результаті моніторингу, можуть виступати основою та 
передумовою прийняття управлінських рішень. 2). Аналітична робота, під час якої 
здійснюється обробка інформації, на підставі якої відбувається створення нового 
інформаційного продукту: аналітичної записки, довідки, доповіді. Аналітична робота 
забезпечує обґрунтованість прийняття управлінських рішень, дозволяє оцінити зв’язок 
даних, визначати тенденції та напрями удосконалення процесу адміністрування. 
3). Інформаційно-організаційне забезпечення. Організаційний складник інформаційного 
забезпечення насамперед належить до процесу використання інформації для вироблення і 
прийняття управлінських рішень, а також їх подальшого доведення до виконавців, 
здійснення контролю та оцінки отриманих результатів. Таким чином, можна сказати, що 
документальне забезпечення публічного адміністрування пов’язано саме з організаційним 
елементом інформаційного забезпечення, оскільки саме за допомогою документів 
відбувається фіксація інформації, її доведення та контроль за їх виконанням. 4) Вважаємо, 
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що важливими складниками організаційного напряму інформаційного забезпечення також 
є інформаційна підтримка роботи з кадрами. Вона полягає у вжитті заходів щодо надання 
особовому складу інформації, яка необхідна йому для виконання покладених завдань, 
крім того, зазначимо особливу роль інформаційного забезпечення, зокрема, в контексті 
побудови прозорих управлінських процесів щодо добору, переміщення та просування 
співробітників, забезпечення їх соціального та правового захисту. 5) Захист інформації. За 
своєю сутністю напрям захисту характеризується сукупністю правових, організаційних та 
технічних заходів, спрямованих на збереження цілісності інформації, недопущення її 
несанкціонованого витоку, встановлення певних рівнів та видів доступу до інформації, що 
утворюється в процесі публічного адміністрування [3, с. 138-139]. 

Таким чином, інформаційна діяльність є невід’ємною складовою стратегічного 
управління і надає суб’єкту управління оброблені та адаптовані для управлінських рішень 
дані, які передусім складають аргументовану основу для здійснення стратегічного 
планування, прогнозування та у подальшому використовуються для аналізу уже 
проведеної діяльності. В цілому сучасні інформаційні технології та інформаційне 
забезпечення спрямовані на підвищення рівня автоматизації та всіх інформаційних 
процесів, що є основою для прискорення темпів науково-технічного прогресу. 
Інформаційні технології дозволяють ефективно поєднувати технічні можливості 
обчислювальної техніки, електрозв’язку, інформатики. Вони спрямовуються на збір, 
нагромадження, аналіз та доставку інформації споживачам незалежно від відстані до 
джерел та обсягів, на автоматизацію одноманітних операцій управлінського процесу і 
підготовку аналітичної інформації для прийняття рішень. 

У сучасних умовах світового розвитку інститут інформації виступає 
інфраструктурним підґрунтям взаємодії держави та суспільства й носить пріоритетне 
значення як для загального прискореного прогресу людства, так і для формування дійсно 
демократичного державного ладу. Оволодівання органами державної влади новітніми 
механізмами двобічного симетричного діалогу та відмова від використання 
пропагандистських і маніпулятивних методик інформаційно-комунікативної взаємодії 
дозволять Україні створити реальні умови для демократизації державного управління та 
якнайшвидшої європейської інтеграції. 
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Електронне урядування – форма організації державного управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних 
технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб 
громадян. [1] 

У 2003 році Кабмін України розпочав проєкт Електронного урядування зі 
створення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, розробкою якого з 2002 року 
займались спеціалісти ЗАТ «Софтлайн», на виконання постанови КМУ №1302. Портал 
об'єднав нові та вже існуючі в Інтернеті державні сервіси, а також інформацію органів 
влади. 

Ініціатором практичного впровадження електронного урядування на рівні 
Львівської області з серпня 2019 року стали обласні органи влади. Багато елементів 
електронного урядування вже реалізовано у місті Дрогобичі.  

Наприкінці 2019 року розгорівся корупційний скандал навколо INDUSTRIAL 
INNOVATION GROUP (наступника ЄДАПС), Андрій Первушин і Юрій Сидоренко, 
обіцяючи "цифрову державу" спробували повернути корупційні схеми з продажу Україні 
документів за значно завищеними цінами. 

Головною складовою електронного урядування є електронний уряд – єдина 
інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та суб'єктами господарювання. 
Він не є доповненням або аналогом традиційного уряду, а лише визначає новий спосіб 
взаємодії на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) з метою підвищення ефективності надання державних послуг. На сьогодні в світі 
поширені дві основні моделі електронного урядування – e-Government 1.0 та e-Government 
2.0. 

Електронне урядування виконує такі основні функції: 
− підвищення якості та доступності державних послуг для громадян, 

спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; 
− підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, 

забезпечення контролю за результативністю діяльності органів виконавчої влади з 
одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; 

− забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої 
влади, розширення доступу до неї та надання можливості безпосередньої участі громадян 
та інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки та експертизи проектів 
рішень, які приймаються на всіх рівнях державного управління; 

− видача дозволів (на займання окремими видами підприємницької діяльності; 
на проведення мітингів, демонстрацій; на розміщення реклами та ін.), у тому числі 
акредитація, атестація, сертифікація; 

− реєстрація (прав власності, актів громадянського стану, суб'єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань громадян тощо); 
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− легалізація документів (консульська легалізація), нострифікація (визнання 
дипломів, виданих в інших країнах) та верифікація (встановлення достовірності 
сертифікатів про походження товарів); 

− визнання певного статусу, прав особи (призначення пенсій, субсидій). [2] 
У 2003 році Кабмін України розпочав проєкт Електронного урядування зі 

створення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, розробкою якого з 2002 року 
займались спеціалісти ЗАТ «Софтлайн», на виконання постанови КМУ №1302. [3] Портал 
об'єднав нові та вже існуючі в Інтернеті державні сервіси, а також інформацію органів 
влади. 

Пандемія підкреслює важливість руху України в напрямку подальшого і 
максимального розвитку електронного урядування. Цілком очевидно, що саме це може 
мінімізувати втрати держави та сприяти реалізації інтересів суспільства – в тому числі й 
особливо за таких от несподіваних і небезпечних криз як нинішня. 

Черги чи скупчення в державних установах, банках та інших місцях – звісно, все це 
лише сприяло би поширенню небезпечного вірусу. Держава та бізнес нині максимально 
обмежують роботу установ та офісів, намагаючись звести до мінімуму контакти між 
людьми. 

Cеред першочергових проблем, які потрібно вирішувати, назвемо основні: 
− низька якість управління розробленням, впровадженням, підтримкою 

функціонування та розвитком інформаційно-телекомунікаційних систем (бази даних, 
реєстри тощо) та ресурсів (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі тощо) органів 
влади; 

− низькі темпи запровадження електронних форм взаємодії між органами 
влади і фізичними та юридичними особами, зокрема надання електронних послуг та 
доступу до відкритих даних; 

− неврегульованість питання електронної ідентифікації та автентифікації 
фізичних та юридичних осіб під час взаємодії з органами влади; 

− низькі темпи розвитку внутрішніх систем електронного документообігу та 
сучасних інформаційно-аналітичних інструментів підтримки прийняття управлінських 
рішень; 

− недостатній рівень готовності державних службовців та працівників органів 
місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб до запровадження і використання 
інструментів електронного урядування. [4] 

Отже, треба удосконалювати та покращувати умови надання та реалізації 
електронного урядування в нашій країні, особливо в сьогодення (в умовах пандемії). 
Електронне урядування – це крок вперед і за ним наше майбутнє. В умовах COVID-19 всі 
електронні системи набули важливого значення для населення України. Електронне 
урядування здатне змінити саму природу влади, зробити її більш прозорою та 
підконтрольною громадськості. Воно створює умови для нормального розвитку бізнесу, 
поліпшення інвестиційного клімату, зростання економіки, а також забезпечує реальну 
участь громадян у політичних процесах. 
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Прийняття ризиків – основа банківської справи. Банки мають успіх лише тоді , 

коли прийняті ними ризики є розумні, контрольовані і знаходяться в межах фінансових 
можливостей та компетенції. Банки прагнуть отримати найбільший прибуток. Ризик 
банківської діяльності означає імовірність того, що фактичний прибуток буде менш 
запланованим. Ризики складу клієнта пов’язані з маркетингом банківських послуг і 
сучаснимі комунікаціями, контактами з громадськістю. Різноманітність вимог дрібного , 
середнього та великого «клієнта» з неминучістю визначає і ступінь самого ризику. 

Зазначимо, що захист інтересів клієнтів банків їх комунікаціями, здійснюється у 
відповідності до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 
грудня 2000 року № 2121-III (далі – Закон про банки і банківську діяльність). [1] 

Отже, організації чи особи, які при наданні послуг банку отримали конфіденційну 
інформацію, не мають право розголошувати її або використовувати у своїх цілях.Згідно 
положень ст. 61 Закону про банки і банківську діяльність, інформація, яка являється 
конфіденційною, може співвідноситься з банківською таємницею як загальне та окреме. 

Отже, можемо зробити висновок, що конфіденційна інформація клієнта, після того 
як вона стає відома банківській установі, виступає в ролі банківської таємниці. 

Відповідно до Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської 
таємниці, затверджені Постановою ПравлінняНаціонального банку Українивід 14 липня 
2006 року № 267 (далі – Правила) п. 1.2 Глави 1 Правил банки зобов’язанізабезпечувати 
«Інформація і право» № 1(16)/2016 40 зберігання та захистінформації, яка 
міститьбанківськутаємницю, з метою недопущенняїї незаконного розкриття. [1] 

А також , працівники банку підписують зобов’язання щодо збереження банківської 
таємниці. 

Суб’єктами управління ризиками банків є: 
− рада банку; 
− правління банку; 
− комітет ради банку з управління ризиками; 
− кредитний комітет; 
− комітет з управління активами та пасивами; 
− інші колегіальні підрозділи банку; 
− підрозділи внутрішнього аудиту. [2] 
Існує лише один випадок, коли банк має право розголошувати конфіденційну 

інформацію .Клієнт банку за добровільною згодою має право підписати письмовий запит 
або дозвіл клієнта щодо розкриття інформації.Тобто розкриття банківської таємниці 
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можливе лише із дозволу клієнта банківської установи. В інших випадках, розголошення 
конфіденційної інформації клієнта вважається незаконним. 

На сьогоднішній день є актуальним оперативне використання у кредитному 
договорі пункт про передачу інформації про позичальника,а саме стягнення 
заборгованості третім особам у разі її прострочення.Отже, банк не моє право 
розголошувати конфіденційну інформацію про позичальників, а саме персональні дані, 
відсоткову ставку,обсяг боргу та ін. Банк може надати таку інформацію тільки тоді, коли в 
договорі є відповідний пункт.  

В таблиці 1 представлено повну класифікацію банківських ризиків. 
 

Таблиця 1 – Класифікація банківських ризиків [2; 3] 
 Критерії Ризики 
1. Сфера діяльності ризиків Внутрішні 

− кредитні 
− відсоткові 
− валютні 
− ринкові 
− фінансові послуги 
− інші 

Зовнішні ( міжнародні , республіканські , регіональні) 
− страхові 
− стихійних лих 
− правові 
− конкурентні 
− політичні 
− соціальні 
− економічні 
− фінансові 
− ризики переводу 
− організаційні 
− інші 

Кредитоспроможність клієнта 
2. Склад клієнтів банка − дрібного 

− середнього 
− крупного 

Спільні 
3. Масштаби ризиків − клієнта 

− банка 
Приватні (від окремих операцій) 

4. Ступінь(рівень) ризику − повні 
− помірні 
− низькі 

5. Розподіл ризиків за часом − минулі(ретроспективні) 
− поточні 
− майбутні(перспективні) 

6. Характер обліку операцій − балансові 
− позабалансові 

7. Можливість регулювання − відкриті 
− закриті 
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Якщо банком було розголошено інформацію, то клієнт має право вимагати 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Особа, яка винна у розголошенні 
банківської таємниці, може бути притягнута до кримінальної відповідальності. 
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Централізована закупівельна організація (ЦЗО) ‒ юридична особа, визначена 

Кабінетом Міністрів України, як замовник, який організовує і проводить процедури 
закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до Закону 
«Про публічні закупівлі». [1] 

Мета держави зробити так, щоб люди могли займатися своєю профільною 
діяльністю, а закупівлі передати на централізовані закупівельні організації. У кожного з 
міністерств тендерні процедури забирають багато сил та ресурсів. Наприклад, в 
середньому організація кожного тендеру потребує залучення 14 працівників міністерства і 
близько 146 годин їхнього робочого часу. Завдяки співпраці з ЦЗО фахівці міністерств та 
секретаріату Кабміну звільняться від додаткового навантаження з організації закупівель та 
зможуть сконцентруватися на своїх прямих обов’язках. 

30 тисяч замовників закуповують дуже схожі товари. З погляду держави вигідніше 
централізувати й об'єднати ці закупівлі в один пул, вийти на ринок з одним пулом, і це 
дасть можливість з точки зору постачальників пропонувати кращі ціни. Таким чином 
роздрібні закупівлі стають гуртовими і це дає змогу отримувати кращу ціну. Тобто, 
економія державних коштів зросте, оскільки централізована організація «Професійні 
закупівлі» закуповуватиме товари централізовано та оптом. Досвід роботи ЦЗО дозволяє 
прогнозувати 8% додаткової економії.[2] 

З точки зору роботи з ринком один замовник з уніфікованими правилами закупівлі, 
з уніфікованою тендерною документацією, з уніфікованими проектами договорів стає 
значно зрозуміліший. Він вибудовує значно вищий рівень довіри до закупівель взагалі, і 
як доведено досвідом, такі замовники стають більш привабливими для постачальників, на 
тендери таких замовників приходить більше постачальників, відповідно це призводить до 
того, що тендери більш успішні, там вища конкуренція і нижчий рівень закупівель, що не 
відбулись. 

Закупівлі централізованих закупівельних організацій з точки зору громадської 
спільноти та контрольних органів вносять ще більше прозорості в центральні закупівлі. 
Коли закупівлі сконцентровані в одному місці, це спрощує доступ до їхнього перегляду. 
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З 1 березня Кабінет Міністрів України переводить закупівлі Міністерств та 
центральних органів виконавчої влади на закупівельну організацію ДУ «Професійні 
закупівлі». 

 1 етап ‒ з 1 березня 2020 року 15 Міністерств передають ЦЗО свої закупівлі за 4 
CPV кодами (за найпопулярнішими товарними групами: паливо, офісне устаткування, 
машини для обчислювання даних, комп'ютерне обладнання). Це товарні групи, які 
закуповує будь-який замовник і вони переходять ЦЗО в обслуговування.[4] 

2 етап ‒ з 1 вересня 2020 року, 52 центральні органи виконавчої влади за 14 CPV 
кодами. 

Отож, щоб передати закупівлі до ЦЗО потрібно: 
− Укласти договір про співпрацю 
− Визначити уповноваженого представника 
− Визначити потребу у закупівлі, яку планується передати та включити в свій 

річний план. 
− Опублікувати рядок річного плану в системі, відмітивши кількість товару, 

строк поставки, технічні характеристики 
− Направити ЦЗО пропозицію про закупівлю за встановленою формою.[3] 
Для того, щоб передати свою закупівлю ЦЗО Замовнику повинен зробити наступні 

кроки: 
1. При створенні річного плану закупівлі обрати тип закупівлі “Закупівля через 

Централізовану закупівельну організацію”. 
Також необхідно вказати Замовника та Закупівельника. Закупівельником в даному 

випадку має бути вказане обране ЦЗО.  
Після публікації плану, ЦЗО отримує повідомлення, про те, що його зазначено в 

річному плані замовника. В разі, якщо Замовник вносить зміни в такий план, то ЦЗО 
отримує сповіщення про такі зміни. 

 

 
 

Рисунок 1. Послідовність статусів 
Джерело: [2] 

 
Також при публікації відповіді у ЦЗО є можливість змінити Статус відповіді: 
− Взято в роботу ЦЗО – цей статус ставиться автоматично, коли ЦЗО надає 

відповідь Замовнику; 
− Включено в закупівлю – цей статус відповіді ЦЗО ставить, коли приймає 

рішення проводити закупівлю по цьому плану; 
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− Не включено в закупівлю – цей статус говорить про те, що ЦЗО відмовилось 
проводити закупівлю по цьому плану. 

Схематично послідовність статусів можна зобразити так, як на рис. 1. 
 

1. Якщо статус “Взято в роботу”, то ЦЗО та Замовник можуть вести переписку 
через систем. ЦЗО може надати запит замовнику на інформацію та документи. Замовник 
може надати запитану інформацію та завантажити в систему документи. 

2. Замовник вносить зміни в річний план та проставляє дату проведення 
процедури, яку попередньо було погоджено з ЦЗО поза системою або в переписці з ЦЗО 
через систему. 

3. ЦЗО повідомляє замовнику остаточне рішення про те, що готовий провести 
процедуру закупівель і змінює статус відповіді на “Включено в закупівлю”. Після того, як 
статус відповіді Включено в закупівлю ЦЗО не може змінити його на "Не включено в 
закупівлю". Також зникає можливість підвантажувати документи 

4. ЦЗО оголошує тендер та зв'язує його з планом/планами. 
 
Список використаних джерел: 
1. https://www.kmu.gov.ua/npas/249578518 
2. https://infobox.prozorro.org/articles/centralizovana-zakupivelna-organizaciya-

yak-instrument-zakupivli 
3. Закон №922 – Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. 

№922. 
4. Закон №1197 – Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 

10.04.2014 р. №1197 
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Щодня українські компанії зіштовхуються з низкою проблем і перешкодами для 

стрімкого розвитку, такими як високі податки на початкових етапах бізнесу, низький 
рівень захищеності інтелектуальної власності. Щороку дедалі й більше 
висококваліфікованих спеціалістів виїжджають за кордон, а судова система не забезпечує 
належний захист прав власності, що також є однією з основних перешкод для іноземних 
інвестицій.  

Успішний інноваційний проєкт – це завжди підвищення конкурентоспроможності 
компаній на світовому ринку, створення нових робочих місць, унікальних продуктів із 
використанням новітніх технологій та постійне поповнення державного бюджету шляхом 
сплачених податків. Саме тому, Міністерство цифрової трансформації України у вересні 
2020 р. презентувало концепцію спеціального правового режиму для розвитку галузі 
інформаційних технологій – Дія City. А вже в листопаді в парламент надійде законопроєкт 
про створення в Україні спеціальної економічно-правової зони. 

Дія City – це віртуальна вільна економічна зона зі спеціальним податковим, 
фінансовим і правовим режимом. Цифрова бізнес країна, в якій не існуватиме меж для 
інвестицій, створення робочих місць чи розробки новітніх технологій. Українці та 
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підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати свої найамбітніші 
інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держав. 

Віртуальність зони передбачає, що вона діятиме на всій території України, а її 
резиденти зможуть працювати в будь-якому місті чи області. Тобто резидентом ДС будуть 
вважатися не ті компанії, які зареєстровані на конкретній території, а ті, що входитимуть у 
певний перелік і відповідатимуть чітким критеріям [1]. 

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та 
технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та 
торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, 
маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-
процесів [2]. 

Рішення про вступ компанії до Дія City буде розглядатися за певною процедурою, 
яка наведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Процедура вступу компанії до Дія City 

 
Критеріями для вступу компанії до Дія City є:  
1. КВЕДи, тобто компанія має здійснювати діяльність виключно у певних 

сферах; 
2. Середня заробітна плата в компанії; 
3. Штатна кількість працівників; 
4. Доля експорту в розрізі прибутків потенційної компанії-резидента. 
Навіть якщо компанія порушить якісь умови роботи в Дія City, міністерство не 

може одноосібно позбавити її резидентства — ми можемо лише звернутися до тієї ж ради 
з відповідною пропозицією  

Конкретність і чіткість прописаних критеріїв для компаній, які можуть працювати 
в цьому правовому режимі значно мінімізує можливість зловживань. 

Для резидентів віртуальної економічної зони Дія City планують внести зміни до 
трудового законодавства і Податковий кодекс, якими буде встановлено:  

− мінімальний ЄСВ  
− податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) на рівні 5%.  
Для резидентів Дія City у відомстві ініціюють введення податку на виведений 

капітал. Ставка складе 10% при виведенні дивідендів або 15% прирівняних до них 
платежів [3]. Також планують внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу, 
завдяки яким буде мінімізовано тиск із боку держави на резидентів Дія City. 

ФОП-модель співпраці, якою користуються вітчизняні ІТ-компанії, створює певні 
незручності для іноземних інвесторів: великі міжнародні компанії, що почали відкривати 
офіси в Україні чи купувати вітчизняні компанії, виявляли проблеми з, наприклад, 
проведенням аудиту активу. Неможливо, умовно, взяти декілька ФОПів і якось пов’язати 
їх з компанією, адже є певні вимоги, зокрема й від органів контролю інших країн [4]. 

Тому українські спеціалісти мігрують до США для втілення своїх ідей стартапів 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 5 листопада 2020 р. 

 

 

 

 

295  
 

завдяки іноземним інвесторам. Окрім США, у стартапів стала популярною Естонія, 
завдяки електронному резидентству, податку на виведений капітал тощо. 

Планується, що до 2025 року завдяки проєкту в країні буде створено додатково 
понад 450 тис. робочих місць, та буде залучено в галузь інформаційних технологій понад 
$11,8 млрд. Проєкт має зацікавити українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні 
фонди, стартапи, освітні організації. Таким чином залучимо інвестиції з-за кордону, 
розроблятимуться новітні конкурентні продукти та кожен зможе реалізувати свої 
найамбітніші бізнес ідеї, а Україна стане передовою та найпрогресивнішою державою у 
сфері IT [2]. 

Серед негативних факторів можна припустити, що:  
− посилиться контроль над роботою бізнесу з фізичними особами-

підприємцями; 
− Дія City  проєкт, який не матиме юридичної сили, тому буде звичайним 

реєстром для відображення кількості компаній в певних галузях. 
Прийняття та розвиток проєкту буде залежати від прийняття необхідних 

законодавчих змін з боку парламенту і президента, а далі – конкретних дій виконавчої 
влади. зацікавлені в створенні і функціонуванні зрозумілих і прозорих правил без 
багатозначних трактувань для всієї IT-індустрії. Це стосується як оподаткування галузі, 
так і захисту інтелектуальної власності, а також особистості і власності. 

 
Список використаних джерел: 
1. Для чого Мінцифри створює Diia City та як вона розвиватиме IT-бізнес в Україні 

[Електронний ресурс]: онлайн-платформа «Дія.Бізнес». Режим доступу: 
https://business.diia.gov.ua/cases/tehnologii/dla-cogo-mincifri-stvorue-diia-city-ta-ak-vona-
rozvivatime-it-biznes-v-ukraini 

2. Перша в світі віртуальна бізнес-країна [Електронний ресурс]: онлайн-платформа. 
Режим доступу: https://city.diia.gov.ua/  

3. У Мінцифри розповіли про податки в Дія.City [Електронний ресурс]: 
https://nv.ua/ukr/biz/tech/podatki-v-diya-city-dlya-rezidentiv-planuyut-minimalniy-yesv-i-pdfo-
5-novini-ukrajini-50111886.html 

4. Альтернатива ФОП в IТ-індустрії. Як влаштована Дія City і що цей режим дає 
бізнесу. [Електронний ресурс]: https://nv.ua/ukr/biz/tech/noviy-podatkoviy-rezhim-dlya-it-
galuzi-interv-yu-oleksandra-bornyakova-pro-diya-city-novini-ukrajini-50116468.html 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПОСЛУГ У ФРАНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В 

УКРАЇНІ 
 

Сита Є.М., к.е.н, доцент  
Александрюк В.С., магістр 

Пульча Д.О., студент 
Одеський національний політехнічний університет, 

м. Одеса 
 
Зараз важко уявити функціонування та розвиток держави без інноваційних кроків 

для покращення та полегшення життя як органам влади, так і громадянам своєї країни. 
Тому для зручності і почали використовувати та розробляти різного роду адміністративні 
системи, котрі б функціонували та приносили користь державі та населенню.  
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Серед Європейських країн найбільш дієвою є адміністративна система Франції, 
саме тому актуальним є дослідження зарубіжного досвіду надання адміністративних 
послуг та виявлення можливих перспектив впровадження в Україні.  

Франція (фр. France), офіційна назва Французька Республіка (фр. République 
française) – держава в Західній Європі. Столиця – Париж. Назва країни походить від 
етноніму германського племені франків, проте більшість населення Франції має змішане 
галло-романське походження і говорить мовою романської групи. 

Законодавчий орган – двопалатний парламент (Сенат і Національні збори). 
Адміністративно-територіальний поділ: 26 регіонів (22 у метрополії і 4 заморських 
регіони), які включають 100 департаментів (96 у метрополії і 4 заморських департаменти) 
[1]. 

Показовим і цікавим є досвід Франції в галузі підвищення якості надання 
публічних послуг. Історія розвитку французької системи надання публічних послуг та 
покращення взаємовідносин з їх споживачами містить такі етапи:  

− 80-ті рр. минулого століття – створення «кружків з якості»;  
− 1989 р. – розроблення циркуляра про відновлення надання державних послуг, 

що включає діяльність у сфері «політики організації прийому громадян і надання послуг 
споживачам»;  

− 1992 р. – створення Хартії про державні послуги;  
− 1994 р. – цей рік був названий міністром державної служби «роком покращення 

якості прийому громадян»;  
− 1995 р. – розроблення циркуляра про державну реформу у сфері вдосконалення 

аналізу потреб і очікувань громадян;  
− 2000 р. – видання Міжміністерським Комітетом з питань реформи держави 

директив щодо якості послуг [2]. 
Підвищення якості послуг здійснювалося шляхом регулярного оцінювання 

існуючої практики їх надання та самої системи управління. 
Одним із досягнень у сфері підвищення якості надання послуг у Франції є конкурс 

на визнання інноваційних ініціатив. Цей процес здійснюється щорічно, починаючи з 2003 
р. За рік проходить від 90 до 100 кандидатур від представників державних служб, 
об'єднань, що займаються питаннями соціального захисту, медико-соціальних асоціацій. 
Переможці конкурсу визначаються комісією. Цей конкурс сприяє демонстрації досягнень 
щодо діяльності з покращення якості прийому громадян, підвищення рівня управління 
якістю, діяльності зі створення партнерств. 

Для оцінювання якості надання публічних послуг у Франції було проведено кілька 
значних експериментів. При цьому були виявлені фактори, що сприяють запровадженню 
нових підходів до питань якості:  

− діяльність у частково конкурентному середовищі;  
− тиск громадськості (так звана «харчова безпека»);  
− близькість до споживача (соціальна безпека, Національне агентство 

зайнятості (ANPE));  
− система довіри (податкові відомства), необхідна для діяльності міністерств, 

що перебувають у підпорядкуванні Президента Французької республіки;  
− наявність коштів на питання, пов'язані з якістю. 
Також були виявлені перешкоди на шляху запровадження нових підходів з 

підвищення якості послуг:  
− слабкий зв'язок з вищими рівнями ієрархії органів влади;  
− відсутність спеціальних управлінських навичок і знань у сфері підвищення 

якості послуг;  
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− недостатня увага до проблем споживачів і оцінювання досягнутих 
результатів. [3] 

Франція має трирівневу систему організації влади на місцях: комуна, департамент, 
регіон. Хоча публічна влада на рівні комуни представлена виключно інститутом місцевого 
самоврядування, але мер виступає в подвійному статусі – як головна посадова особа 
комуни і як представник державної влади в комуні. Як представник державної 
адміністрації мер здійснює роботу з актами громадянського стану, забезпечує виконання 
законів та інших нормативних актів держави, проведення виборів, переписів, надає на 
запити державних органів різного роду інформацію тощо.  

Мер не підпорядковується вищестоящим органам державної влади, але в межах 
державних повноважень є підконтрольним їм, що здійснюється, однак, через рішення 
суду. На рівні департаменту публічна влада представлена інститутом місцевого 
самоврядування у вигляді генеральної ради та інститутом державної виконавчої влади в 
особі префекта.  

Префект призначається в кожний департамент декретом Президента, прийнятим у 
Раді Міністрів за представленням Прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ.  

Префект представляє уряд у цілому, Прем’єр-міністра, а також окремо кожного 
міністра [4]. 

Отже, зарубіжний досвід забезпечення якості публічних послуг висуває перед 
органами влади України цілу низку завдань:  

− удосконалення законодавчої бази в сфері надання якісних публічних послуг 
населенню;  

− створення альтернативних систем надання послуг;  
− підготовка керівників та фахівців сфери публічного управління із здійснення 

якісно-орієнтованого вироблення послуг;  
− запровадження новітніх інформаційних технологій з метою більш повного і 

якісного задоволення адміністративних потреб громадян та надання послуг державними 
органами з використанням електронних мереж;  

− модернізація державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування за допомогою удосконалення системи стимулювання службовців, 
покращення моніторингу їхньої діяльності, оцінки показників її кінцевих результатів, 
вирішення яких значною мірою сприятиме покращенню якості публічних послуг, що 
надаються органами влади. 
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Сучасні тенденції розвитку переважної більшості сфер суспільного життя пов’язані 
з розповсюдженням і вдосконаленням інформаційних каналів комунікації, дистанційної 
взаємодії та розширенням так званих цифрових інструментів у ділових відносинах і 
неформальному спілкуванні. Цифрові трансформації відбуваються в економіці України, 
зокрема в банківській системі. 

Новий поштовх до розвитку дистанційного банківського нагляду був зумовлений 
розповсюдженням коронавірусу, хоча НБУ почав запроваджувати дистанційні підходи до 
банківського регулювання та нагляду ще до коронакризи. Дистанційний банківський 
нагляд за правильної організації є більш дієвим, оперативним, а отже й ефективним, дає 
змогу оптимізувати структуру регулятора та відповідає новим міжнародним вимогам із 
банківського регулювання та нагляду за учасниками фінансового ринку. 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» метою 
банківського нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і 
кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. 
Наглядова діяльність НБУ охоплює всі банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та 
споріднених осіб банків, банківські групи, учасників банківських груп на території 
України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних 
та фізичних осіб у частині дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення 
банківської діяльності [1]. 

Сьогодні НБУ здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та 
безвиїзного нагляду. Регулятор у межах безвиїзного нагляду має право письмово вимагати 
від банку копії документів, а також письмові пояснення з питань його діяльності. 

В дисертаційній роботі О.І. Щуревич слушно зауважено, що за результатами 
дистанційного нагляду здійснюється аналіз ситуації у банківському секторі для 
визначення та усунення загроз його функціонуванню [2, с. 36]. 

Головна мета безвиїзного нагляду – побачити проблеми в банку на ранніх етапах, 
що дає можливість вживати конкретні дії для виправлення (поліпшення) ситуації чи для 
проведення перевірки у самому банку. Ще в грудні 2018 р. НБУ визначив порядок 
здійснення безвиїзного банківського нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу 
відповідно до стратегічної цілі регулятора щодо забезпечення стабільної, прозорої та 
ефективної банківської системи, якою і передбачено перехід до ризик-орієнтованого 
банківського нагляду. Було запроваджено новий інструмент безвиїзного банківського 
нагляду – камеральні (невиїзні) перевірки банків, а також визначено підстави та порядок 
їх проведення. 

Камеральна перевірка банку під час здійснення безвиїзного банківського нагляду 
проводиться з метою з’ясування чи підтвердження: 

− факту дотримання чи недотримання банком вимог банківського 
законодавства, нормативно-правових актів та встановлених НБУ вимог, обмежень щодо 
діяльності банку, встановлених значень економічних нормативів і лімітів відкритої 
валютної позиції; 
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− достовірності визначення банком розміру кредитного ризику за активними 
банківськими операціями, відображення банком у бухгалтерському обліку та звітності 
своїх операцій, наданої банком інформації про пов’язаних із банком осіб та операції з 
цими пов’язаними особами; 

− підтвердження чи спростування наявності ознак, що можуть свідчити про 
здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших 
кредиторів [3]. 

Зважаючи на розширення повноважень НБУ в межах реалізації проєкту «спліт», 
варто зазначити, що зараз регулятор за наявності обґрунтованих підстав, що можуть 
свідчити про недотримання об’єктом оверсайта вимог законодавства України, має право 
прийняти рішення про проведення безвиїзної перевірки такого об’єкта перевірки [4]. 

В сучасних умовах запроваджується дистанційний підхід до інспекційних 
перевірок у банках. Із реалізацією дистанційного підходу перевірка переважно 
проходитиме віддалено, комунікація з банком буде максимально дистанційною. 
Інспектори перебуватимуть у приміщенні банку в мінімальній кількості та мінімальний 
проміжок часу для вирішення лише тих питань, які потребують перевірки безпосередньо 
на місці. 

Сьогодні банки через пандемію коронавірусу перевели частину персоналу на 
віддалену роботу. Тож НБУ продовжує переглядати наглядові підходи у напрямі їх 
дистанційності. Новий підхід під час перевірок дасть можливість скоротити час 
перебування інспекторської групи в банку на понад 50%. Це значно зменшить 
навантаження на банки, адже їм не потрібно буде приділяти час та надавати відповідні 
приміщення. 

Втім, максимальне використання дистанційного підходу буде можливе лише після 
унормування двох питань. По-перше, надання інспекторам НБУ віддаленого доступу до 
автоматизованої банківської системи для перегляду та отримання даних. По-друге, банки 
мають почати вести електронний архів документів або, як мінімум, мати можливість 
зберігати документи в електронному вигляді. 

Слід наголосити, що запровадження дистанційного підходу до банківського 
нагляду відповідає рекомендаціям Європейського наглядового органу (EBA – European 
Banking Authority) щодо перегляду наглядової діяльності регуляторів. Зокрема, EBA 
радить підходити більш гнучко та прагматично до інспекційних перевірок банків [5]. 

Отже, передумови розвитку дистанційного банківського нагляду активізували 
роботу НБУ щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення банківського 
регулювання та нагляду на дистанційній основі. Такий підхід відповідає сучасним 
міжнародним вимогам з банківського регулювання та нагляду та здійснюється в межах 
цифрової трансформації в Україні. 
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The development of Ukraine as an independent and democratic state, its integration to the 

European union provides new trends in the specialists’ training in various fields. It is especially 
true for future specialists in public administration, i. e. civil servants. As it is known, their 
professional activity is connected with communicating with different types of people. The role of 
business etiquette in future civil servants’ development becomes an urgent question. 

In the scientific achievements of domestic and foreign scientists one can find researches 
devoted to issues of business etiquette: N. Botvyna, A. Boldova, O. Bratkova, I. Bostan, C. 
Costuleanu, E. Horromnea and M. Costuleanu, C. Nicolau, K. Alsati, A. Hertanu, K. Hirnyak, G. 
Krasnitska, O. Lapuzina, O. Turcu, A. Feraru. 

According to reference literature ethics is defined as the discipline dealing with what is 
«good and bad» and with moral duty and obligation. Also ethics is defined as the system of 
moral principles, aspects [6] and then etiquette is the set of rules or customs that control accepted 
behaviour in particular social groups social situations [7]. 

In the notion of business ethics and business etiquette the scientists arrived at to the 
following conclusions. 

According to I. Bostan, C. Costuleanu, E. Horromnea and M. Costuleanu the expression 
business ethics focuses every good, equitable, correct and true element that is present in the 
assembly of institutions, transactions or efforts, generically called businesses [5, p. 49].  

O. Bratkova notes that professional ethics is first and foremost a specific code of ethics 
for people of a particular profession. Each profession puts forward appropriate moral 
requirements to the people who have chosen it, and it creates special moral problems [ 2, p. 89]. 
The scientist distinguishes the basic moral and ethical norms that promote effective professional 
interaction and communication: integrity, honesty, objectivity, tolerance, respect, responsibility, 
etc.[ 2, p. 91]. 

A tax service employee’s professional ethics is defined by A. Boldova as a complex 
professional-personal education that reflects the professional activity specifics and consists of a 
set of ethical qualities of the employee of the state tax service, who regulate their professional 
tasks and responsibilities. The main professional and ethical qualities are defined: honesty, 
corporate spirit, integrity, responsibility, honesty, tolerance [1, p. 7]. 
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O. Turcu, A. Feraru point out that etiquette refers to the requirement that the moral 
standards of a businessman should be in accordance with his behaviour. It regulates external 
forms of behaviour imposing some model of conduct to the human being [9, p. 523] 

C. Nicolau, K. Alsati and A. Hertanu highlight that business etiquette may be defined as a 
specific business style of acting with all different people in business regarding of their position 
or background whereas having a certain look, using specialized vocabulary, coherence in speech, 
healthy logic/thinking, straightforward and direct language, having a clear message in 
communication, consistency, physical cleanliness etc. [8, p 446] 

H. Krasnitska defines the following requirments to business etiquette: impeccable 
appearance, which provides a representative perception of a business person and is a sign of 
respect for others; speech culture; verbal and no-verbal communication [ 4, p. 148]. 

Investigating business etiquette in human resources management K. Hyrniak notes that 
using norms and rules of modern business etiquette is based on the following principles: 
humanism and humanity, which is manifested in the requirements to be polite, talented, kind, 
modest and accurate; expediency, according to which the etiquette gives a person the opportunity 
to behave reasonably, simply and conveniently for himself/herself and the environment; ethical 
attractiveness of behaviour; respect for the traditions and customs of a given organization [ 3, p. 
63]. 

Thus, taking into account the scientists’ studies we regard business etiquette as the 
instrument in the assembly of institutions, transactions or efforts, which contains such elements 
as integrity, honesty, objectivity, tolerance, respect, responsibility, regulation of the external 
forms of behaviour imposing some model of conduct to the human being and which must be 
manifested in the requirements to be polite, talented, kind, modest and accurate. 

In conclusion, we assume that the business etiquette is highly in demand in the 
professional circle. In the future the etiquette would be still highly required in the work and in 
the common life routine. For the profession as a civil servant, the knowledge and the proper 
usage of business etiquette is the one of the main requirements because the most of the work is 
based on the communication and the proper performance of the best version of oneself. Without 
knowledge of the business etiquette norms there is a low chance of career development as a civil 
servant.  
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СЕКЦІЯ 6 
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ 
 
 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ 
РИНКУ ЗЕРНА 

 
Т.А. Гуцул, к.е.н., доцент 

Д.О.Слободяник, В.Ю. Спічакова, студентки  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

м.Київ 
 
Стійкий економічний розвиток сільського господарства вимагає не тільки 

масштабної зміни поведінки споживачів, а також виробників сільськогосподарської 
продукції. Основною складовою сільськогосподарського виробництва в Україні 
традиційно являється зерновий сектор. Зерно являється гарантом продовольчої безпеки 
держави. Це один із найпоширеніших товарів світового ринку сільськогосподарської 
продукції, а зерновий ринок – один з найбільш досконалих та прогнозованих у світі.  

Виробництво зернових культур залишається найбільш рентабельною галуззю 
сільського господарства України. Від ефективності виробництва зерна багато в чому 
залежить ефективність всього виробництва продукції у сільськогосподарських 
підприємствах, адже прибуток, отриманий від його реалізації, господарства можуть 
направляти на розвиток інших галузей виробництва.  

Урожай зерна є сьогодні головним критерієм при районуванні нових сортів 
зернових культур в Україні. Сучасні світові та передові вітчизняні розробки в галузі 
генетики і селекції, пов’язані зі створенням нових сортів рослин, характеризуються 
широким застосуванням як класичних методів (гібридизація, експериментальний 
мутагенез, хромосомна інженерія), так і новітніх молекулярно-генетичних розробок у цій 
галузі.  

Саме поєднання різноманітних новітніх генетичних, молекулярних технологій із 
традиційною селекцією дозволяє одержувати нові високопродуктивні, 
високотехнологічні, адаптовані до сучасних кліматичних умов сорти 
сільськогосподарських культур [1, с. 184-203]. 

Підвищення урожайності, збільшення виробництва зерна і покращення його якості, 
а також зниження собівартості сільськогосподарської продукції, важко переоцінити. Без 
відмінних сортів, які відповідають усім основним сучасним потребам 
сільськогосподарського виробництва, неможлива в повній мірі науково-технічна 
революція в сільському господарстві [2, с. 19-22]. 

Завдяки вигідному територіально-економічному розташуванню, великому 
історичному досвіду у веденні господарства, родючим ґрунтам та сприятливому клімату, 
Україна входить до десятки найбільших світових виробників зерна і до трійки 
найпотужніших світових експортерів.  

За даними Держмитслужби за результатами 2019/2020 маркетингового року на 
зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, 
що на 6,8 млн тонн більше ніж минулого року, коли експорт склав 50,4 млн тонн. Всього 
зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн, з яких: 
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− пшениця і суміш пшениці та жита – 20,5 млн тонн; 
− ячмінь – 5,08 млн тонн; 
− жито – 8,2 тис. тонн; 
− кукурудза – 30,3 млн тонн; 
− інші зернові та зернобобові – 791 тис. тонн [3]. 
Найпоширенішою зерновою культурою в Україні є озима пшениця, посіви якої 

займають, залежно від року, 6,8-7,3 млн.га землі.За прогнозами, виробництво пшениці в 
Україні на кінець 2029 року сягне 34 млн тонн або 4,1% світового виробництва, а у 2019 
році виробництво пшениці становило 28 млн тонн або 3,7% світового виробництва. Також 
очікується, що Україна і надалі буде збільшувати експорт пшениці, і на кінець 2029 року 
буде становити близько 25 млн тонн. 

Країни Азії, Північної Африки, Близького Сходу та Європейського союзу 
традиційно є основними споживачами української пшениці. Така ситуація пояснюється 
відносною географічною близькістю даних регіонів до України, зручністю доставки і 
постійним попитом на зернову продукцію.  

Якщо в азіатських і африканських країнах існує попит на українську 
борошномельну пшеницю, то європейські країни більше воліють імпортувати з України 
фуражну пшеницю. Також слід зазначити трансформацію географії поставок української 
зернової продукції – за останні десять років експорт української пшениці до Азії та 
Африки значно зріс.  

Помітні частки в українському експорті зернових припадали на Китай (9,6%), 
Іспанію (7,5%), Туреччину (7,4%), Нідерланди (6,8%), Індонезію (5,1%), Бангладеш 
(3,9%), Ізраїль (3,4%), Туніс та Італію (по 3,1%). Сукупно ці 10 країн приносять 64% 
доходів від всього експорту продукції даної групи [4]. 

Світове виробництво кукурудзи збільшиться на 193 млн тонн – до 1,3 млрд тонн. 
Україна і далі буде збільшувати обсяги виробництва кукурудзи.До кінця 2029 року 
виробництво кукурудзи в Україні збільшиться на 14% – до 39 млн тонн, або 3% світового 
виробництва (7 місце в світі). Частка України в світовому експорті кукурудзи трохи 
зменшиться – з 17% в 2019 році до 16% в 2029 році. При цьому, Україна має намір 
збільшити обсяги експорту кукурудзи до 31 млн тонн (4 місце в світі). 

Завдяки збільшенню урожайності, Україна продовжить зміцнювати свої позиції як 
один зі світових лідерів-експортерів, і на кінець 2029 року частка України на світовому 
ринку становитиме близько 12%. Експорт збільшиться з 5,2 млн тонн в 2019 році – до 6,4 
млн тонн в 2029 році, тим самим зміцнюючи свої позиції на світовому ринку і обіймаючи 
5 місце в світі [5]. 

До основних факторів ризику, що можуть запобігти зростанню українського 
експорту зерна і зернової продукції, на нашу думку, слід віднести зміни в сировинній 
структурі використання зерна, в тому числі, для виробництва кормів та розвиток логістики 
– при достатніх потужностях перевалювання в портах залишається багато проблем з 
доставкою зерна з внутрішніх елеваторів в порти. Це потребує будівництва великих 
перевалочних елеваторних хабів, розвитку річкової інфраструктури та зміні структури 
рухомого складу на залізниці. 

 Сучасна ситуація на світовому ринку продовольства вимагає, щоб визначальними 
напрямами розвитку зернової галузі в Україні стало забезпечення відповідно до 
європейських стандартів якості виробництва зерна та розробка дієвої маркетингової 
політики, що дозволить закріпитись нашій державі у лідерах серед країн-виробників та 
експортерів зерна у світі. 
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НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» 
 

Нинішній етап міжнародного фінансового співробітництва характеризується 
використанням його учасниками комбінованого набору кредитно-фінансових інструментів 
для фінансування інвестиційних проектів. Одними з найбільших суб’єктів цих процесів є 
МФО, котрі через об’єктивні світогосподарські процеси й глобальні кризові явища 
максимально швидко адаптують свої кредитно-фінансові інструменти до сучасних умов. 
Одним із сучасних кредитно-фінансових інструментів, що набуває динамічного розвитку є 
фінансування МФО проектів у національній валюті країн-партнерів.  

Кредитні операції МФО в національних валютах сприяють [1, с.103]: поліпшенню 
кредитної якості проектів, які отримують прибуток виключно в національній валюті, 
шляхом усунення валютних ризиків; створенню умов вітчизняним інвесторам для 
диверсифікації їхніх кредитних портфелів; спрямуванню короткострокової ліквідності в 
реальний сектор економіки; подовженню термінів погашення кредитів, номінованих у 
національній валюті; впровадженню інноваційних механізмів для розвитку ринку. 

Тому варто висвітлити та узагальнити сучасні тенденції співпраці України з МФО, 
зокрема в розрізі використання Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – 
ЄБРР) національної валюти для підтримки кредитування проектів в нашій країні. 

Україна є членом ЄБРР з 13 серпня 1992 року. Міністр фінансів є Керуючим ЄБРР 
від України – членом Ради Керуючих ЄБРР. Банк є одним з найбільших інституційних 
інвесторів в Україні. Станом на початок травня 2020 року сукупний обсяг виділеного 
Україні Банком фінансування становив 14,82 млрд. євро в рамках 464 проектів, з яких 28 
(обсягом 2,52 млрд. євро та 1 млрд. дол. США) – проекти державного сектору економіки. 
Станом на 01.05.2020 р. в державному секторі на стадії реалізації перебувають 7 спільних 
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з ЄБРР проектів загальним обсягом позик на суму 1 552,0 млн. євро. Обсяг використання 
коштів позик ЄБРР за цими проектами станом на 01.05.2020 р. – 890,83 млн. євро (57,4% 
загальної суми позик), у т. ч. у 2019 р. – 200,5 млн. євро [2]. 

Європейський банк реконструкції та розвитку розширив можливості для 
нарощення обсягів кредитування українських підприємств в національній валюті. Це 
стало можливим завдяки підписанню договору між Національним банком України та 
ЄБРР про здійснення валютних операцій своп гривня/долар США обсягом до 500 млн. 
дол. США [3]. 

Відповідно до повідомлення на офіційному сайті ЄБРР, договір укладено на два 
роки з можливістю пролонгації. Мінімальна сума одного траншу в межах договору 
становить 25 млн. дол. США, а мінімальний строк траншу – до 3 місяців з можливістю 
роловеру. Своп долар-гривня дозволить ЄБРР отримати надійний доступ до гривневої 
ліквідності і надавати кредити в місцевій валюті як існуючим, так і новим клієнтам [3]. 

Валютний своп (currency swap) – валютна операція за договором, умови якого 
передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем 
(купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, 
обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору. Виконання цієї операції 
здійснюється на другий робочий день після дня укладення договору [4]. 

Ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності, поповнення оборотних коштів та 
фінансування торговельних операцій українських підприємств, які постраждали від 
карантинних обмежень, спричинених пандеміїєю коронавірусу Covid-19. Бізнес 
отримуватиме кредит від ЄБРР в гривні, таким чином не нестиме курсові ризики. 

Водночас купівля валюти Національним банком у ЄБРР на умовах своп сприятиме 
зростанню міжнародних резервів України, що дасть змогу посилити макрофінансову 
стабільність, а також позитивно позначиться на настроях учасників фінансового ринку.  

Курсові параметри операцій своп будуть визначатися на базі диференціалу ставок 
по гривні та доларам США. Вартість гривневих ресурсів буде визначатися на базі 
облікової ставки НБУ, а вартість доларових ресурсів – на базі ставки, що прив’язана до 
міжнародно визнаного індикатора грошового ринку SOFR [5].  

Згодом Національний банк уклав з Європейським банком реконструкції та 
розвитку перший валютний своп для підтримки українського бізнесу. Зокрема НБУ надав 
ЄБРР 798 млн. грн. та отримав від нього 30 млн. дол. США строком на 1 місяць з 
можливістю пролонгації [6]. Це перша транзакція в межах генерального договору, який 
передбачає здійснення операцій своп між двома сторонами на загальну суму до 500 млн. 
дол. США. 

Своп із ЄБРР – це черговий крок, який робить український Регулятор для 
пожвавлення кредитування і підтримки бізнесу. Валюта від ЄБРР поповнила міжнародні 
резерви України, а ЄББР отримав від НБУ гривневий еквівалент цієї суми, щоб 
спрямувати його на фінансування українського бізнесу, який зазнав втрат під час 
коронакризи. Цей ресурс можна буде використати як для підтримки ліквідності, 
поповнення оборотних коштів, так і та фінансування торговельних операцій. 

Як бачимо, сьогодні головним завданням Національного банку залишається 
забезпечення цінової та фінансової стабільності, водночас власними пріоритетними 
напрямами роботи він визначив відновлення активного кредитування, зниження обсягів 
NPL на балансах банків, підтримання реформи корпоративного управління в державних 
банках (у тому числі через захист інституту незалежних директорів у наглядових радах), 
збереження макрофінансової стабільності та поглиблення співпраці з міжнародними 
партнерами. 
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Ефективне використання виробничих ресурсів є однією із важливих проблем 

перспективного розвитку будівельної галузі. Це визначається низкою обставин, зокрема: 
залученням в обіг нових видів ресурсів; виникненням негативних економічних тенденцій, 
що викликали зниження фондовіддачі та зростання фондомісткості продукції, 
сповільнення темпів зростання внутрішнього валового продукту, національного чистого 
доходу від реалізації продукції; зниженням продуктивності праці; низьким рівнем 
завантаження виробничого персоналу; повільним освоєнням досягнень новітніх 
технологій, насамперед нової техніки та ресурсозберігаючих технологій. Необхідність 
розв’язання цих взаємопов’язаних проблем потребує пошуку шляхів розроблення, 
обґрунтування і втілення різноманітних наукових, господарських та інженерних заходів, 
спрямованих на виявлення й приведення в дію усіх резервів ефективності використання 
основних засобів, матеріальних та трудових ресурсів будівельних організацій, що 
підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку будівельної продукції [1, с. 6].  

Основою управління виробничим потенціалом за умов системної нестабільності 
економіки є поділ управління на короткостроковий і довгостроковий періоди, тобто на 
адаптивне і корекційне. Суть даної управлінської дилеми полягає в тому, що можна 
максимізувати прибуток в короткостроковому періоді, намагаючись отримати кошти на 
реалізацію корекційної програми, а можна використовувати всі наявні ресурси для 
якнайшвидшої реалізації корекційної програми в розрахунку на збільшення прибутку в 
майбутньому. Розрахунки виробничої потужності виконуються з урахуванням чинників, 
що діють на ефективність виробництва. Результати розрахунків використовуються для 
таких цілей: розробки обґрунтованих оптимальних виробничих планів; визначення 
потреби в устаткуванні; розкриття внутрішньовиробничих резервів на підприємстві; 
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виявлення «вузьких місць» на підприємстві; планування капітальних вкладень для 
розширення і реконструкції підприємства [2, с. 452]. 

Успішна господарська діяльність будівельних організацій у значній мірі залежить 
від вмілого, раціонального використання виробничих ресурсів. Основні виробничі фонди 
будівельної організації визначають потенційні можливості випуску будівельної продукції, 
техніко-економічний рівень та ефективність виробництва. Від їх обсягу і відновлення 
залежать виробнича потужність і рівень технічного оснащення праці будівельної 
організації. Управління оборотними активами полягає у забезпеченні безперервності 
процесу будівельного виробництва та реалізації будівельної продукції (здавання в 
експлуатацію об’єктів) із найменшою величиною оборотних активів. Це означає, що 
оборотні активи будівельної організації повинні бути розподілені по всіх стадіях 
кругообороту у відповідній формі й у мінімальному, але достатньому обсязі [3, с. 217].  

Потреба матеріальних ресурсів для виконання виробничої програми визначається 
на основі фізичних обсягів робіт, які передбачається виконати власними силами 
організації і виробничих норм витрат матеріалів на одиницю робіт. Вихідною 
інформацією для вирішення питання забезпеченості будівельної програми матеріальними 
ресурсами є: стан готовності об’єктів будівництва; обсяг кожного виду робіт, який 
повинен бути виконаний на кінець планового періоду; нормативна кількість кожного виду 
матеріальних ресурсів на одиницю робіт. На основі цих даних необхідно зіставити 
потребу в ресурсах з можливостями їх одержання. Виробничі норми витрачання 
матеріалів, які застосовуються у плануванні, повинні бути прогресивними, відповідати 
передовій технології будівництва, базуватися на технічних розрахунках. Основою для 
визначення річної потреби в матеріалах і джерелах їх покриття служать: річна програма 
будівельно-монтажних робіт; проектно-кошторисна документація; план технічного 
розвитку організації; заявки субпідрядних організацій на матеріали, що передаються їм 
генпідрядником за договорами; уніфікована нормативно-технологічна документація; 
норми витрат матеріалів на одиницю будівельних робіт; планово-розрахункові ціни на 
матеріали, вироби, конструкції. Процес планування матеріально-технічного забезпечення 
можна поділити на два етапи:  

− на першому етапі визначається потреба в матеріальних ресурсах, виходячи із 
укрупнених норм їх витрачання в розрахунку на 1 млн. грн. будівельно-монтажних робіт; 

− на другому етапі потреба в матеріальних ресурсах уточнюється, виходячи з 
проектно-кошторисної документації [4, с. 210]. 

Основними функціями управління виробничими ресурсами на будівельних 
підприємствах є: прогнозування можливого використання виробничих ресурсів; 
моніторинг фактичного використання виробничих ресурсів та готової будівельної 
продукції; моніторинг фактичних витрат на поповнення запасів матеріальних ресурсів. У 
цілому, головними шляхами формування ефективної системи управління виробничими 
ресурсами можуть бути: спостереження і постійний контроль за фактичним рівнем 
виробничих ресурсів; діагностика відхилень елементів виробничих ресурсів від 
запланованого рівня; структура основних і допоміжних внутрішньогосподарських 
процесів, рівень охоплення їх інформаційними технологіями тощо. Сьогодні темпи 
конкурентних і технологічних змін такі стрімкі, що інформація про ринок стає 
недоступною або ж застарілою, а помилкове прийняття управлінських рішень веде до 
банкрутства підприємства. 

Для підвищення ймовірності прийняття правильних рішень доцільно чітко 
розмежувати етапи процесу управління виробничими ресурсами. Раціональну організацію 
процесу управління виробничими ресурсами треба будувати на розумінні логічної 
послідовності його відхилень, так і на підприємстві в цілому; виявлення 
внутрішньовиробничих і внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності 
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використання виробничих ресурсів; забезпечення керівництва підприємства, підрозділів і 
функціональних служб достатньою інформацією для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень та оперативного регулювання процесу трансформації елементів 
виробничих ресурсів; розрахунок і врахування нормативів виробничих ресурсів. 
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Зміни, що відбуваються в світі, спонукають бізнес до постійного розвитку й 

адаптації. Так, українські промислові підприємства для забезпечення конкурентних 
переваг як, без перебільшення, необхідної умови їх виживання, мають впроваджувати нові 
технології, модернізуючи свою матеріально-технічну базу, що потребує значного 
фінансування. Крім того, необхідно вдосконалювати кадрове забезпечення, 
дотримуватися екологічних вимог, розвивати корпоративну соціальну відповідальність 
бізнесу, що також потребує фінансових ресурсів. 

Генерувати необхідні фінансові ресурси, створюючи консолідовані фонди 
цільового призначення, можливо шляхом об’єднання промислових підприємств. Сучасні 
тенденції розвитку відносин між суб’єктами економіки доводять переваги 
взаємовигідного співробітництва й інтеграції бізнесу. Проте, визначеними в чинному 
законодавстві вже традиційними формами господарських об’єднань не слід обмежувати 
можливі варіанти співпраці між промисловими підприємствами шляхом їх об’єднання. 
Зараз поширюються неформальні об’єднання підприємств, зокрема фандрайзингові. 

Застосування фандрайзингу може прискорити розвиток сектору малих і середніх 
підприємств в Україні шляхом зміцнення потенціалу їхніх об’єднань для забезпечення 
більш ефективної діяльності та стійкість цих організацій у середньо- і довгостроковій 
перспективі [1, с. 171]. Отже, зовсім невипадково Форум Next Normality & Industry 4.0 
визнав напрям експорту й інтернаціоналізації головним стратегічним напрямом розвитку 
для українського руху Індустрії 4.0, а головним фактором успіху цього розвитку було 
визнано фандрайзинг [2]. 

Суть фандрайзингу полягає в консолідації чи мобілізації фінансових та інших 
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ресурсів із різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослідних 
проектів. Об’єднання підприємств мають більше можливостей, аніж окремі суб’єкти 
бізнесу, для означеної консолідації коштів або ж іншого необхідного для реалізації 
конкретних проектів ресурсного забезпечення. Крім того, об’єднання підприємств у змозі 
належним чином організувати систематичну та професійну діяльність із акумуляції 
фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. Однак, останні дослідження, проведені 
фахівцями Асоціації підприємств промислової автоматизації України, показали, що 
чимало її членів та учасників руху «Індустрія 4.0» не знають усіх можливостей і деталей 
фандрайзингу [3]. 

Вдосконалення інституційного забезпечення фандрайзингової діяльності 
промислових об’єднань підприємств, активне застосування ними нових інформаційних 
технологій у цьому процесі, за послідовної підтримки органів влади, вивчення та 
впровадження зарубіжного досвіду з даної сфери, підвищення рівня поінформованості 
суб’єктів бізнесу і громадськості про можливості фандрайзингової діяльності, а також 
збільшення досліджень щодо цього явища допоможуть удосконалити та поширити 
фандрайзинг в Україні з метою забезпечення реалізації соціально значущих програм і 
науково-дослідних проектів. 

Слушною є позиція групи науковців (З.П. Двуліт, Н.В. Стасів, У.І. Моторнюк), які 
виокремлюють такі основні джерела фінансування фандрайзингу: 

− кошти Державного бюджету України; 
− кошти з місцевих бюджетів; 
− надходження від членських внесків фандрайзингового об’єднання; 
− надходження від благодійників і донорські кошти; 
− різноманітні грантові програми фінансування [4, с. 87]. 
Фандрайзинг передбачає не лише отримання фінансових коштів, але й 

встановлення продуктивних особистих та інституціональних контактів із донорами, 
формування спільних інтересів значного кола суб’єктів економіки (бізнес-структур, 
органів державної влади, громадських організацій і приватних осіб), розвиток 
багатовекторного соціально-економічного партнерства. 

Дослідники І.Й. Круп’як і Л.Б. Круп’як справедливо вважають, що розвиток 
фандрайзингу в Україні зумовлюється низкою факторів, які стимулюють та обмежують 
його. Так, факторами, що впливають на успішність фандрайзингової діяльності є: 
позитивний імідж, сформований у процесі спілкування з донорами; напрацьований досвід 
роботи з благодійниками; наукова співпраця з бізнес-структурами; якісно розроблений і 
економічно обґрунтований проект; особисті якості спеціалістів із фандрайзингу, вміння 
переконувати. 

Водночас обмежуючими факторами щодо розвитку фандрайзингу є: використання 
«примусової благодійної допомоги», наприклад, у державних закладах освіти, медицини; 
відсутність податкових стимулів; велика кількість шахраїв і шахрайських схем; 
відсутність єдиного інформаційного центру, який би містив інформацію про благодійні 
організації, донорів і гранти, перевіряв законність їх існування, надавав юридичну 
допомогу тощо; низький рівень юридичної та економічної культури населення; нецільове 
використання фандрайзингових коштів [5]. 

В умовах періодичного загострення кризових явищ, особливо на тлі боротьби з 
пандемією COVID-19, сучасні об’єднання промислових підприємств України за рахунок 
використання фандрайзингу можуть забезпечити собі такі можливості: 

− створення консолідованих фінансових фондів із власних внесків для 
допомоги державі в подоланні наслідків коронавірусу та запобіганні його 
розповсюдженню; 

− залучення грантових коштів для інноваційного розвитку свого виробничого 
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потенціалу; 
− фінансування розвитку нових освітніх програм, у тому числі дистанційних 

технологій навчання та стажування для підвищення якості свого кадрового забезпечення; 
− інвестування в розвиток екологічних технологій; 
− підтримка військово-промислового комплексу для відновлення 

територіальної цілісності України та припинення воєнної агресії з боку Російської 
Федерації; 

− шляхом цільового фінансування відповідних програм сприяння розбудові 
громадянського суспільства в Україні тощо. 

Реалізація переважної більшості цих можливостей фандрайзингу лише 
опосередковано впливатиме на окремі промислові підприємства й об’єднання 
підприємств, однак започатковані позитивні зрушення сприятимуть гармонізації 
економіки України, що в стратегічні перспективі буде надійним фундаментом для 
розвитку промислових об’єднань підприємств. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
  

Л.Г. Михальчишина, к.е.н., доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ 
  

У сучасному світі питанням забезпечення продовольчої безпеки, як однієї з 
глобальних проблем, що мають пріоритетне значення, відводиться ключова роль. Не 
дивлячись на те, що кожна людина, відповідно до рекомендацій ФАО, має право на 
повноцінне харчування, не кожна країна в сучасному світі може забезпечити достатню 
економічну і фізичну доступність продовольства для населення. У той же час 
забезпечення сталого економічного розвитку країни на основі збалансованого 
повноцінного харчування населення є важливим критерієм оцінки її конкурентоздатності. 

Досвід провідних країн свідчить, що розвиток аграрного сектора економіки є 
одним з основних чинників стабілізації соціально-економічних відносин як у регіонах, так 
і в країні в цілому, а отже, її продовольчої безпеки. Продовольча безпека має давнє 
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історичне коріння і є однією з першочергових глобальних проблем людства, невід’ємною 
складовою національної економічної безпеки. З огляду на важливість 
сільськогосподарського виробництва для економіки країни закономірним є зростаючий 
інтерес до проблем його розвитку в контексті вирішення проблеми продовольчої безпеки 
[1, с. 44]. 

На наш погляд, продовольча безпека є комплексним поняттям. З одного боку, це 
економічний процес продовольчого забезпечення. Основами продовольчої безпеки в 
даному процесі є: фізична, економічна доступність, розподіл продовольства і раціон 
харчування, якість та безпека продовольства. 

Під фізичною доступністю розуміють фізичне існування продовольства: або 
власного виробництва, або придбаного на ринку. На національному рівні наявність 
продуктів харчування забезпечується внутрішнім виробництвом продовольства, імпортом 
продуктів харчування, внутрішніми запасами продовольства.  

Економічна доступність передбачає, що населення має достатньо коштів для 
отримання продовольства і забезпечення повноцінного харчування. 

Розподіл продовольства і раціон харчування відображають соціально-економічний 
аспект продовольчої безпеки. За наявності достатньої кількості повноцінного 
продовольства та його доступності для домогосподарств останнім необхідно приймати 
рішення про те, яке продовольство слід придбавати, готувати і споживати і як його 
розподіляти серед членів домогосподарств. 

Якість і безпека продовольства означає, що продукти харчування повинні 
відповідати відповідним вимогам законодавства про технічне регулювання тієї країни, де 
вони будуть використовуватись.  

В умовах євроінтеграції, що передбачає відкритість внутрішніх та зовнішніх ринків 
продовольства, необхідним є постійний моніторинг індикаторів продовольчої безпеки 
країни, що дасть змогу оперативно реагувати на зміни та формувати відповідну їм 
державну політику [2, с. 81]. Динаміка достатності споживання основних продуктів 
харчування наведена в табл. 1. 

Наведені дані свідчать, що критично небезпечним є рівень споживання молока і 
молочних продуктів, риби і рибопродуктів, плодоягідної продукції (практично у 
половинному обсязі від науково обгрунтованих раціональних нормативів), а по найбільш 
економічно доступних продовольчих групах споживання знаходиться у межах, або вище 
визначених раціональних норм.  

Стабільність – це тимчасова детермінанта продовольчої безпеки, тобто вона 
передбачає конкретні рамки розгляду стану продовольчої безпеки. 

З іншого боку, це важливий процес продовольчого забезпечення для підтримки 
національної безпеки в її внутрішньому і зовнішньому проявах. В цьому аспекті 
проявляються політико-економічна і стратегічна характеристики продовольчої безпеки: 
забезпечення продовольчої незалежності країни і створення необхідних страхових 
резервів продовольства. Продовольча безпека країни забезпечується не тільки сукупністю 
економічних і соціальних умов, пов'язаних з розвитком сільського господарства і всього 
продовольчого комплексу, але і загальним станом національної і світової економіки. 

Таким чином, можна констатувати неповноцінність харчування, недоотримання 
населенням необхідної кількості калорій та низький рівень економічної доступності 
продовольства для певної частини населення України. Індикатори – найважливіші 
орієнтири продовольчої безпеки, особливо важливі для проведення загальної економічної 
політики й оцінки її результатів. На відміну від одновимірних показників індикатори 
мають векторний характер, що дозволяє використовувати їх в цілях визначення меж 
стійкого функціонування та розвитку аграрного сектору [4, с. 129]. 
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Таблиця 1 – Індикатори достатності споживання продуктів харчування на особу на рік, кг 
 

Вид продукції 
Раціо-
нальн

а 
норма 

Фактичне споживання 
Індикатор достатності 

споживання 

2010р 2016р 2017р 2018р 2010р 2016р 2017р 2018р 
М’ясо і 
м’ясопродукти 80 52,0 51,0 51,7 52,8 0,65 0,64 0,65 0,66 
Молоко і 
молочні 
продукти 380 206,4 210,0 200,0 197,7 0,54 0,55 0,53 0,52 
Риба і 
рибопродукти 20 14,5 8,6 10,8 11,8 0,73 0,43 0,54 0,59 
Яйця, шт. 290 290,0 280,0 273,0 275,0 1,00 0,97 0,94 0,95 
Олія  13 14,8 12,3 11,7 11,9 1,14 0,95 0,90 0,92 
Цукор 38 37,1 36,0 30,4 29,8 0,98 0,95 0,80 0,78 
Картопля 124 128,9 138,0 143,4 139,4 1,04 1,11 1,16 1,12 
Овочі та 
баштанні 161 143 161,0 159,0 163,9 0,89 1,00 0,99 1,02 
Плоди, ягоди та 
виноград 90 48,0 51,0 52,8 57,8 0,53 0,57 0,59 0,64 
Хліб і 
хлібопродукти 101 111,3 101,0 100,8 99,5 1,10 1,00 0,998 0,99 

Джерело: розраховано за даними [3] 
 
Україна має повноцінно використовувати свій аграрний потенціал не лише для 

повноцінного забезпечення населення продуктами харчування, а також і для зміцнення 
позицій серед експортерів продовольства. 
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СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ТА ЗБУТУ 
 

О.Ю. Моісеєнко, магістр 
Сумський національний аграрний університет,  

м. Суми 
 
Відомо, що успішна діяльність сільськогосподарського підприємства сьогодні 

асоціюється з його вмінням швидко пристосовуватися до змін зовнішнього середовища та 
спроможністю створювати додаткові конкурентні переваги для забезпечення стійких 
позицій як на національному, так і на світовому ринку, і вдосконалення системи розподілу 
на підприємстві є обов’язковою умовою для цього. Однак неможливо без правильного 
розуміння термінології сформувати ефективну політику, спрямовану на своєчасне 
постачання продукції в потрібній кількості, належної якості з мінімальними витратами на 
ринок, задовольняючи потреби і запити споживачів. 

Поняття маркетингової політики розподілу дуже тісно пов’язане зі збутовою 
політикою підприємства. При цьому виділимо три групи, що характеризують існуючі 
визначення: 1) ототожнення понять; 2) пріоритезацію цілей підприємства щодо збуту 
продукції; 3) орієнтація на споживача. 

Результати дослідження різних думок авторів висвітлюють функціональний зміст 
понять «маркетингова політика розподілу» та «збутова політика» (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Ототожнення функціонального змісту понять «збутова політика» та 

«маркетингова політика розподілу» 
Поняття 

 
Функціональний зміст 

Збутова 
 політика 

Маркетингова 
політика розподілу 

Операції з фізичного переміщення товарів + + 
Післявиробничі операції (укладання угод зі 
споживачами, дороблення, сортування, пакування, 
складування продукції та ін.) 

+ + 

Задоволення потреб споживачів + + 
Орієнтація на цілі підприємства + + 
Розроблення маркетингових стратегій + + 
Заходи з формування асортименту продукції та 
попиту на неї + + 

Заходи з ціноутворення + + 
Заходи з обслуговування споживачів + + 
Заходи з просування продукції на ринок + + 
Планування, організація, регулювання та контроль 
доведення продукції і послуг споживачам + + 

Організація роботи з кінцевими споживачами, 
формування довготривалих взаємовідносин + + 

Забезпечення виконання логістичних правил - + 
Формування та управління маркетинговими 
каналами - + 

Операції, пов’язані зі створенням товарів (зокрема, 
рух сировини від місць походження до місць 
виробництва) 

- + 

Примітка:  + наявність характеристики; – відсутність характеристики 
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Згідно з табл. 1 вважаємо, що маркетингова політика розподілу є більш широким 
поняттям, ніж збутова політика. Під збутовою політикою підприємства-виробника 
розуміємо сукупність збутових стратегій (позиціонування товару, стратегії охоплення 
ринку та ін.) та комплекс заходів, рішень і дій виробника, спрямованих на кінцевих 
споживачів продукції. 

Згідно з [2] розроблення заходів політики збуту та розподілу передбачає: 
1. Визначення цілей збутової та розподільної політики: проникнення на новий 

ринок, збільшення обсягів реалізації та його розширення, пошук нових учасників каналу, 
оптимізація системи товароруху тощо. Причому вони повинні відповідати цілям 
маркетингової стратегії. 

2. Визначення стратегії збуту та розподілу, зокрема ринку та його меж, кінцевих 
споживачів, методів збуту тощо. 

3. Вибір системи розподілу: одноканальна чи багатоканальна; традиційна, 
горизонтальна чи вертикальна. Визначення типів каналів розподілу і кількості їх рівнів, 
тобто які типи посередників необхідно застосовувати і якою повинна бути схема їх 
взаємодії, виходячи з умов забезпечення цілей політик збуту та розподілу. Розподіл 
функцій між учасниками каналів, розгляд альтернативних варіантів структури. 

4. Визначення ширини каналів – кількості учасників на кожному рівні каналу 
розподілу. Його можна визначити шляхом ділення річного обсягу реалізації продукції 
через канал на кількість продукції, яку може реалізувати за цей період один учасник 
каналу. 

5. Вибір конкретних учасників каналів розподілу, тобто визначення того, які 
фірми оптової торгівлі, магазини та ін. будуть задіяні у розподілі товару, з огляду на їх 
можливості, репутацію, фінансовий стан тощо. Ухвалення рішення про доцільність 
надання їм виняткового чи переважного права продажу. Переконання кандидатів стати 
учасниками системи розподілу. Мотивація учасників. 

6. Організацію збуту товарів (документальне оформлення операцій). 
7. Визначення методів управління каналами розподілу. 
Таким чином, збутова політика підприємства спрямована насамперед на 

формування взаємовідносин із кінцевими споживачами, а маркетингова політика 
розподілу – з учасниками каналу розподілу. 

Збутову політику підприємства та політику розподілу доцільно орієнтувати на: 
1) отримання прибутку у поточному періоді й на перспективу; 
2) максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів; 
3) довгострокову ринкову стійкість підприємства та конкурентоспроможність його 

продукції; 
4) створення позитивного іміджу на ринку та його суспільне визнання і т. п. 
Розподільна та збутова політики підприємства-виробника залежать від впливу 

ендогенних та екзогенних факторів і повинні відповідати його маркетинговій концепції, 
визначеним корпоративній та конкурентній стратегіям, а також оперативним і тактичним 
цілям діяльності. У зв’язку з цим підприємство повинне швидше й ефективніше за 
конкурентів змінювати орієнтири діяльності, перебудовувати бізнес-процес, при цьому 
враховуючи власні вигоди, пов’язані з підвищенням прибутку, а також забезпечуючи 
зростання добробуту окремих споживачів та держави у цілому. 
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В умовах глобалізованих викликів важливими аспектами у сфері державного 

регулювання аграрного сектору є питання підвищення ефективності державної підтримки 
виробників сільськогосподарської продукції. Національна політика в галузі підтримки 
сільського господарства повинна бути не просто дієвою з точки зору показників 
економічної та соціальної ефективності, але й стимулювати становлення України як 
аграрної держави. Тому, на сьогодні важливу роль відіграє такий інструмент впливу на 
розвиток суб'єктів господарювання, як ефективна політика підтримки аграрного сектору 
економіки. 

Концепцією Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки 
на період до 2020 р. головною стратегічною метою його розвитку визначено гарантування 
продовольчої безпеки держави та посилення присутності нашої держави на світовому 
ринку сільськогосподарської продукції й продовольства. Досягнення цих результатів 
можливе лише завдяки скоординованим діям і консолідованим зусиллям усіх суб’єктів 
публічної влади з забезпечення продовольчої безпеки та суб’єктів агропромислового 
комплексу. 

Проблемам державної підтримки сільського господарства присвятили свої праці 
такі вчені, як: М.Я. Дем’яненко, С.М. Кваша, М.Х. Корецький, І.Г. Кириленко, А.К. Кінах 
та ін. Проте, аналіз наукового доробку в даній сфері свідчить, що обґрунтування 
організаційно-інституційних засад забезпечення прозорості державної підтримки 
аграрного сектору залишаються недостатньо дослідженими.  

Останнім часом основним змістом аграрної зовнішньоторговельної політики 
більшості економічно розвинених країн є державна підтримка аграрного сектора за 
допомогою різного роду субсидій, дотацій і пільг. У деяких країнах державні фінансові 
вкладення в сільське господарство в 1,5-2 рази перевищують ринкову вартість його 
продукції [1]. 

Розмір та форма державної підтримки фермерів постійно вивчаються та 
оцінюються рядом міжнародних організацій. Зокрема, ОЕСР з 1987 р. використовує 
стандартну методику для вимірювання фінансової вартості урядових трансферів у 
сільське господарство своїх країн-членів з метою порівняння інтервенцій, які здійснюють 
держави задля досягнення цілей їх аграрних політик [2]. Слід зазначити, що складність та 
кількість урядових заходів підтримки сільського господарства постійно зростала. Саме 
тому у 1999 р., з метою поліпшення узгодженості цих заходів між країнами, була введена 
нова система класифікації, яка і діє до цього часу (рис.1). За сучасною класифікацією, 
ОЕСР для визначення розміру загальної допомоги аграрному сектору користується 
показником загальної оцінки підтримки (TSE – Total Support Estimate). Сумарні дотації 
сільському господарству розподіляють на три основні категорії: оцінка підтримки 
виробників (PSE – Producer Support Estimate), оцінка підтримки через загальні послуги 
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(GSSE – General Services Support Estimate) та оцінка підтримки споживачів (CSE – 
Consumer Support Estimate) [3]. 

 

 
Рисунок 1. Система показників оцінки заходів сукупної підтримки сільського 

господарства за методикою OECD 
Джерело: складено за даними аналізу інформації OECD 

 
Для співставлення окремих країн світу за розміром державної підтримки сільського 

господарства можна скористатися даними табл.1. 
 

Таблиця 1 – Загальна підтримка сільського господарства, млн дол. США, 2019р. 

TSE PSE 
Відношення 
PSE до TSE 

Частка підтримки виробника у 
загальних доходах підприємств, % 

Австалія 1680 795 47,3 1,85 
Канада 5737 4289 74,8 8,84 
Ізраїль 1756 1515 86,3 17,44 
Китай 220214 185912 84,4 12,1 
Україна 791 561 70,9 1,65 
Японія 46739 37645 80,5 41,3 
ЄС 113322 101252 89,3 19,02 
США 100084 48927 48,9 12,08 

Джерело: https://stats.oecd.org/  
 
Як видно з аналізу, найвищий рівень державної фінансової підтримки отримують в 

Китаї, країнах ЕС та США, що становить, відповідно 220,2 млр, 113,3 та 100,1 млд 
дол.США. Україна, серед аналізованих країн має найнижчий рівень підтримки – 791млн 
дол. США, відповідно частка підтримки виробників у загальних доходах підприємств 
складає лише – 1,65%.  

У цілому загальними тенденціями останніх років є скорочення обсягів прямої 
підтримки сільськогосподарських виробників у багатьох країнах світу. Однак навіть за 
умов її зменшення вказаний рівень підтримки досить суттєво перевищує аналогічний у 
вітчизняних аграріїв. Тому держава має зважати на ці обставини та розробити ефективний 
механізм вирівнювання обсягів підтримки вітчизняних агровиробників з метою 
забезпечення їм конкурентних переваг із закордонними фермерами, що мають набагато 
вищий його рівень. 
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Інтенсифікація сільського господарства – це процес концентрації сукупних затрат 

уречевленої і живої праці на одній і тій самій земельній площі, а в тваринництві – на 
голову худоби для збільшення виходу продукції і підвищення економічної ефективності її 
виробництва. Особливість інтенсифікації сільськогосподарського виробництва полягає в 
тому, що ефективність технічних вдосконалень засобів і предметів праці виявляється не 
прямо, а через функціонування землі. Інтенсифікація землеробства базується на тій 
особливості землі як засобу виробництва, що її родючість при правильному використанні 
підвищується, забезпечуючи зростання врожайності сільськогосподарських культур. 

Характеризуючи процес інтенсифікації, слід зазначити, що сільське господарство 
розвивається при цьому не шляхом збільшення кількості оброблюваної землі, а на основі 
поліпшення якості обробітку, за рахунок збільшення розмірів засобів виробництва, що їх 
вкладають у ту саму кількість землі. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва базується на додаткових 
вкладеннях, але не можна пов’язувати її суть лише з абсолютним зростанням додаткових 
витрат. У процесі інтенсифікації додаткові вкладення повинні відображувати якісне 
вдосконалення виробництва. Тому додаткові вкладення передбачають широке 
використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування більш ефективних 
засобів виробництва і прогресивних технологій, що забезпечують підвищення 
продуктивності земельних угідь і поголів’я худоби. У процесі інтенсифікації додаткові 
вкладення треба розглядати в органічній єдності з результатами виробництва. Отже, 
інтенсифікація сільського господарства – це концентрація засобів праці на одиницю 
земельної площі з метою збільшення виходу сільськогосподарської продукції і 
поліпшення її якості. 

Послідовна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на основі 
вдосконалення і раціонального використання всіх його факторів, як правило, забезпечує 
високі кінцеві результати. При цьому темпи зростання виробництва продукції можуть 
перевищувати темпи збільшення додаткових витрат. Інтенсифікація всебічно впливає на 
розвиток сільського господарства, створює нові можливості підвищення економічної 
ефективності виробництва. Процес інтенсифікації передбачає створення 
високопродуктивного сільського господарства на основі підвищення його технічного 
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рівня, широкого використання більш досконалих засобів виробництва і кваліфікованої 
праці. Як економічний процес, інтенсифікація сільського господарства відображує одну з 
важливих закономірностей його розвитку, що супроводжується науковими, технічними і 
організаційно-економічними заходами вдосконалення виробництва. 

З розвитком науково-технічного прогресу у сільськогосподарському виробництві 
змінюється співвідношення між затратами уречевленої і живої праці – частка першої 
зростає, а другої – відповідно зменшується. Тому інтенсивний розвиток сільського 
господарства насамперед базується на широкому впровадженні в усіх його галузях 
комплексної механізації і автоматизації виробництва, що є основою підвищення його 
економічної ефективності. 

Інтенсифікація сільського господарства вивчається не тільки як єдиний і цілісний 
процес, а також відносно галузей – рослинництва і тваринництва. За характером об’єкта 
інтенсифікація тваринництва істотно відрізняється від інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва в цілому, а також від інтенсифікації рослинництва. В 
рослинництві об’єктом інтенсифікації є земля, яка в процесі розширеного відтворення 
підвищує родючість, а тому є вічним засобом сільськогосподарського виробництва і 
невід’ємною його умовою. 

У тваринницьких галузях об’єктом інтенсифікації є відповідне поголів’я 
продуктивної худоби і птиці. Тварини мають певні продуктивні можливості, зумовлені 
переважно їх біологічними особливостями. Тварини як засоби виробництва інтенсивно 
використовуються лише протягом певного періоду, який закінчується після вибракування 
їх у зв’язку із зниженням продуктивності і недоцільністю утримання. 

Специфічні особливості об’єктів інтенсифікації виробництва у рослинництві і 
тваринництві зумовлюють відмінності в організації розширеного відтворення в цих 
галузях. Збільшення виробництва тваринницької продукції здійснюється за рахунок як 
зростання поголів’я худоби, так і підвищення її продуктивності. При раціональному 
поєднанні інтенсивного і екстенсивного шляхів, забезпечуються високі темпи розвитку 
тваринництва і підвищення його ефективності. 

Інтенсифікація тваринництва передбачає насамперед інтенсивне і ефективне 
використання продуктивної худоби, вдосконалення способів її утримання і годівлі. 
Прогрес тваринництва виявляється не тільки у збільшенні поголів’я, скільки в поліпшення 
його якості, в заміні гіршої худоби кращою, в підвищенні рівня її годівлі. Додаткові 
вкладення спрямовуються на поліпшення племінної роботи, виведення нових, більш 
продуктивних порід худоби, підвищення її продуктивності, впровадження прогресивних 
способів відтворення стада і прискорення його обороту. 

Інтенсифікація сільського господарства тісно пов’язана з інтенсивним розвитком 
інших галузей агропромислового комплексу, об’єднаних спільною кінцевою метою. 
Процес інтенсифікації здійснюється в умовах оптимізації основних пропорцій між 
аграрним сектором і промисловістю, яка забезпечує його засобами виробництва, а також 
між галузями, які здійснюють переробку сільськогосподарської продукції і виробниче 
обслуговування сільського господарства. Це сприяє підвищенню ефективності 
інтенсифікації сільського господарства на основі економії виробничих ресурсів, а також 
соціально-економічному розвитку села. 

Сільське господарство нашої країни протягом багатьох років розвивалось на основі 
поєднання екстенсивного та інтенсивного напрямів, що забезпечувало вдосконалення 
структури виробництва, підвищення продуктивності праці і збільшення виходу продукції. 
В сучасних умовах інтенсифікація сільського господарства є головним напрямом його 
розвитку і основним джерелом підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва, що забезпечує зміцнення економіки аграрних підприємств. 

Розвиток сільського господарства надалі відбуватиметься на основі послідовної 
інтенсифікації. У зв’язку з цим головною умовою розвитку продуктивних сил аграрного 
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сектора економіки є широке впровадження у виробництво досягнень науково-технічного 
прогресу. 

На сучасному етапі основними напрямами інтенсифікації сільського господарства є 
такі: механізація та автоматизація; меліорація; хімізація; електрифікація; інноваційні 
ресурсозберігаючі технології; біотехнології; спеціалізація і концентрація виробництва; 
ефективний менеджмент; прогресивні форми організації і оплати праці. 

 
Список використаних джерел: 
1. Економіка сільського господарства: Навчальний посібник / С. М. Рогач, Н. М. 

Суліма, Т. А. Гуцул, Л.А. Ільків, Л. В. Ярема. – Київ: ЦП "Компринт", 2019. – 517 с. 
 
 

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Тітенко З.М. к.е.н., старший викладач  

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  
м. Київ 

 
Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств є одним із важливих 

і в той же час складним питанням податкової системи України. Специфіка аграрної галузі 
вимагає особливих підходів до оподаткування суб’єктів господарювання цього сектору 
економіки. Функціонування ефективного аграрного сектору можливе в результаті надання 
йому різноманітної державної підтримки, що передбачає перш за все існування пільг при 
оподаткуванні. Проте, розвиток економічних відносин країни у напрямі зближення з 
Європейським Союзом зумовлює поступове приведення норм податкового законодавства 
до загальноєвропейських вимог. Однією із цих вимог є зменшення та реструктуризація 
державної підтримки сільськогосподарських підприємств у сфері оподаткування. 

Варто відмітити, що для сільськогосподарських товаровиробників були відмінені 
пільги по податку на додану вартість, натомість аграрії отримують державну підтримку, 
яка Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу 
бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та 
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році» № 83 від 
08.02.2017 року. Дана постанова визначає методику розподілу бюджетної дотації для 
розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції [1]. 

Державною програмою на 2017 рік передбачено дотації у розмірі 4 млрд грн. 
Бюджетна дотація надається за умови, що питома вага вартості таких товарів становить не 
менше 75% вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 звітних 
податкових періодів сукупно, і які на кінець звітного періоду (місяця), за який 
проводиться бюджетна дотація, включені в Реєстр одержувачів бюджетної дотації. Право 
на отримання бюджетної дотації для розвитку і стимулювання виробництва аграрної 
продукції, мають підприємства, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, 
фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків та є платниками податку на 
додану вартість [2]. 

Аналізуючи виплати бюджетних дотацій у 2017 році, варто відмітити, що значна 
частка припадає на галузь птахівництва. Частка підприємств галузі птахівництва у 
лютому-травні 2017 року отримали 62,5 % бюджетних дотацій: із виплачених загалом 
1324 млн грн. дотацій птахівникам спрямовано майже 828 млн грн. 
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Варто відмітити, що найбільший обсяг бюджетних дотацій у 2017 році було 
виплачено ТОВ «Вінницька птахофабрика» – 583 млн грн. або 14,7 % загального обсягу 
дотацій. В п’ятірку підприємств, що отримали найбільші суми дотацій увійшли 
підприємства галузі птахівництва. Кожне підприємство із першої п’ятірки отримувачів 
бюджетних дотацій отримало їх у 2017 році у обсязі не менше 150 млн грн. Варто 
відмітити, що в десятку підприємств, які у 2017році отримали найбільші суми бюджетних 
дотацій увійшло 7 підприємств галузі птахівництва. Даним підприємствам у 2017 році 
надано дотацій на загальну суму 1779,9 млн. грн., що становить майже 90% загальної 
суми дотацій підприємствам першої десятки. 

У 2018 році порядок виплати бюджетних дотацій зазнав певних змін. Загальну 
суму бюджетної дотації значно зменшено. Згідно з додатком 3 до Закону про держбюджет 
на 2018 рік на фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників заплановано 
945 млн грн. Минулого року на ці програми передбачалося 4774,3 млн грн., з яких на 
бюджетну дотацію пішло 4 млрд грн.  

Аналізуючи тенденції змін, які вже відбулися в оподаткуванні діяльності 
сільськогосподарських підприємств, можна зробити загальний висновок, що держава 
ліквідовує пільгову систему оподаткування ПДВ для аграрного сектору, не пропонуючи 
нічого нового взамін. Використання лише дотацій як засобу підтримки 
сільгоспвиробників не зможе якісно надати їм підтримку, яка повинна бути більш 
різноманітною у своїй направленості. Тому, в подальшому, застосовуючи досвід країн ЄС, 
доцільно впровадити окремі податкові пільги для аграріїв і закріпити їх на постійній 
основі у Податковому Кодексі. Основними з них можуть бути зниження ставок 
оподаткування, в першу чергу це стосується ПДВ.  

 
Список використаних джерел: 
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Інвестиції забезпечують оновлення і збільшення основних засобів виробництва, без 

яких неможливо забезпечити необхідний обсяг виробництва, досягти позитивної динаміки 
ВВП та національного доходу, кінцевою метою яких є гарантування гідного рівня 
задоволення суспільних та індивідуальних потреб. Основою відтворення виступає 
інвестиційний процес, зміст якого розкривається у застосуванні людських, природних, 
грошових, виробничих та інших ресурсів, які за допомогою правових, організаційних, 
економічних, інституційних, адміністративних та інших механізмів забезпечують потреби 
виробництва [1, с.29]. 

«Інвестиція» є системоутворюючим елементом інвестиційного процесу, 
виявляються чинники саморозвитку або саморозпаду, формується система державного 
управління процесом вкладання капіталу. Для побудови ефективного механізму 
державного управління процесом інвестування важливо правильно визначити сутність 
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інвестицій, їх вплив на ефективність інвестиційного процесу і розкрити форми їх 
існування та характер взаємозв'язку [2, С.42]. 

Теоретичні основи інвестиційної діяльності зароджувалися в ХХ ст. Трансформація 
класичної інвестиційної концепції відбулася під впливом змін в самій класичної теорії. 
Представники неокласичної концепції, зокрема І. Фішер, А. Пігу, Р. Хоутри, ще в 30-ті 
роки ХХ ст. акцентували увагу на тому, що економічний розвиток має ґрунтуватися на 
інвестиційних процесах. Інвестиції є частиною сукупного попиту в національній 
економіці, їх зростання створює об’єктивні передумови для подальшого збільшення 
сукупного попиту та обсягів національного виробництва [3, с.300]. 

Найбільш поширеним стало тлумачення цього терміна як «довгострокове 
вкладання капіталу». Інвестиції можуть упроваджуватися в різних формах: реальній, 
фінансовій, інтелектуальній, інноваційній, інформаційній тощо. Французький економіст 
П. Массе тлумачить інвестиції як акт обміну задоволення сьогоднішніх потреб на 
очікуване задоволення їх у майбутньому [4, с.102]. Інвестиції мають подвійну властивість: 
з одного боку, це величина акумульованого доходу з метою накопичення, а з другого – це 
вкладення, які визначають приріст вартості капітального майна, а також та частина 
доходу, яка не була використана для споживання [5, С.198]. 

Усі дослідники трактують інвестиції як економічну категорію, пов'язану зі сферою 
економічних відносин, економічної діяльності й технологічними, природоохоронними та 
іншими аспектами їх реалізації [6, с.320]. 

Сучасні підходи до роз’яснення особливостей інвестиційного процесу загалом, і 
зокрема інвестицій, передбачають врахування особливостей формування інвестицій та 
пов’язаних з цим виробничих відносин, їх відтворення, дослідження переліку можливих 
суб’єктів та об’єктів інвестиційного процесу та аналіз перспективних джерел залучення 
інвестицій. Отже, у сучасній макроекономічній теорії інвестиції трактуються як частина 
сукупних витрат у національній економіці, тобто це валові приватні внутрішні інвестиції. 
Вони охоплюють три компоненти: 

а) усі кінцеві закупки машин, устаткування і верстатів, що здійснюють ділові 
підприємства; 

б) усе будівництво (виробничі будівлі та житлове будівництво); 
в) зміну в запасах (запаси – це вироблені, але не продані у цьому році 

інвестиційні, а також споживчі товари) [3,с.301]. 
Федоренко В.Г. виділяє наступні ознаки інвестицій [7, с.92]: 
1) цінності – матеріальні (кошти, рухоме та нерухоме майно) або нематеріальні 

цінності, в тому числі об’єкти права інтелектуальної власності (інвестиційні проекти, 
торгова марка, «ноу-хау», винаходи та ін.), вартість яких може бути виражена в 
грошовому еквіваленті; 

2) об’єкт вкладення – об’єкти господарської діяльності або інших сфер 
суспільного життя (наука, культура, соціальна сфера тощо); 

3) мета вкладення – досягнення певного соціально-економічного ефекту, що 
зазвичай поєднує задоволення суспільних потреб (у нових товарах, об’єктах – житлових, 
культури, освіти, охорони здоров’я, духовного життя) та приватних інтересів інвесторів (у 
задоволенні господарських потреб інвестора, отриманн прибутку, створенні створенні 
сприятливих умов для праці) [3, с.92]. 

Отже, система публічного управління інвестиційним процесом дуже складна. 
Основою її побудови служать принципи та функції публічного управління інвестиційною 
діяльністю. Частково функції із формування інвестиційного клімату виконують агенції 
регіонального розвитку. Проте їх повноваження не забезпечують реалізацію повноцінного 
процесу управління інвестиційною діяльністю на рівні регіону. Чинна система державного 
управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні потребує подальшого 
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удосконалення. У кожному регіоні доцільно сформувати єдину інституцію, відповідальну 
за залучення інвестицій в економіку регіону. 

Можемо зробити висновок, що державне регулювання – це сукупність 
інструментів, за допомогою яких відповідні державні органи на основі законодавства і в 
межах своєї компетенції впливають на процес функціонування певної сфери суспільного 
життя. В Україні Верховна Рада України визначає єдину державну стратегію в сфері 
інвестиційної діяльності. 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН 

З ЧИННИКІВ ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ (НА 
ПРИКЛАДІ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ СКЛЯНОЮ ТАРОЮ) 
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Криворізький національний університет 
 
Україна сьогодні стоїть перед черговим викликом, пов’язаним зі зменшенням свого 

вуглецевого сліду. Так, масштаби сміттєзвалищ твердих побутових відходів зростають у 
геометричній прогресії. І найбільший біль – це те, що дуже багато вторинної сировини 
опиняється в цих, санкціонованих та не дуже, місцях, збільшуючи навантаження на 
оточуюче середовище, здійснюючи негативний вплив на екологію як прилеглих, так і 
віддалених районів. 

З іншого боку, проглянувши звіти з корпоративної соціальної відповідальності 
компаній України, які використовують у якості тари скляні пляшки (Карлсберг Груп, 
корпорація «Оболонь», системи компаній «Кока-кола») [1, 2, 3], можна відмітити, що там 
йдеться в загальних рисах про зменшення відходів від споживання їх продукції. 

Слід відмітити, що їх продукція в своїй більшості попадає до кінцевого споживача 
у саме скляній тарі, а процедури її повернення/збору нема. 

Якщо дослідити це питання з позиції законодавчо-нормативних актів, то Закон 
Україні «Про відходи» існує у законодавчому просторі, але виконання його норм далеке 
від реальності. Так, відповідно до вимог статті 32 Закону з 1 січня 2018 року необхідно 
було вкладати гроші для збільшення в державі вторинних ресурсів, зменшення відходів на 
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сміттєзвалищах та їх негативного екологічного впливу [4]. Досягти цього, звичайно, 
неможливо за відсутності ефективної системи сортування всього побутового сміття. За 
видами матеріалів, для повторного використання або переробки, для захоронення та як 
небезпечне. Це відповідає вимогам двох директив ЄС – 1999/31/ЄС та 2008/98/ЄС, які 
врегульовують поводження зі сміттям у країнах Європейського Союзу [5, 6]. 

В останньому документі прямо йдеться також про обов’язкову практику в країнах 
ЄС щодо сортування та використання, зокрема, відходів пакувальної тари – шляхом 
реалізації принципу РВВ – «розширеної відповідальності виробника». Насамперед, 
виробника пакувальної тари, пива, мінеральної води та безалкогольних напоїв, молочної 
продукції [6]. 

В Україні згадані суб’єкти господарювання, у тім числі й ті, кого примусили цього 
дотримуватися в країнах ЄС, роками не несуть відповідальності за подальшу утилізацію 
використаної упаковки, в якій міститься їхня продукція. 

Тож, щоб зарадити такій болісній проблемі, пропонуємо звернутись до досвіду 
передових країн світу, зокрема, Німеччини, у поводженні та управлінні відходами в 
напрямку їх повторного використання та подальшої переробки. 

За даними Федерального міністерства навколишнього середовища Німеччини, 
скляні пляшки наповнюються повторно більш ніж 50 разів. З іншої сторони, пластикові 
пляшки усього від 11 до 13 разів. Багатократне наповнення економить сировину, скорочує 
кількість відходів та знижує генерування парникових газів під час переплавлення 
вторинної сировини на новий продукт. 

Для вироблення одноразової тари для напоїв потрібно приблизно 500 тис. тон 
пластику. Також, через використання багаторазової тари зникає потреба у виробництві 
хімічно активних речовин. 

У 2012 році Naturschutzbund Deutschland (NABU) з’ясували, що 74% споживачів 
цінують екологічно чисту тару для напоїв та 88% опитаних відмітили, що найбільше 
цінують поворотні скляні пляшки як найекологічніші серед усіх видів пакування. 

Скло можна переробляти нескінчену кількість разів без втрати якості. Після 
довготривалого строку служби поворотні пляшки перетворюються у вихідну сировину для 
виробництва нових пляшок.  

У Німеччині функціонує таке підприємство як H.Leiter GmbH (ТОВ «H.Leiter»), 
основним видом діяльності якого є підготовка скляної тари для повторного використання. 
Основні потужності цього підприємства розташовані на федеральній землі Тюрингія у 
східній частині Німеччини. 

Збір скляної та пластикової тари відбувається через автомати збору тари, які 
розміщені у супермаркетах. Після чого дана тара транспортується до найближчого заводу 
сортування за кольором, формою, матеріалом та іншими ознаками. На таких заводах тара 
розпаковується та направляється на лінії сортування, де саме і відбувається її сортування. 
Після сортування тара прямує до місця її повної стерилізації. Останнім пунктом на шляху 
такої тари є направлення її до споживача послуг даного підприємства. Скляні пляшки, які 
не підлягають повторному використанню, наприклад, биті, прямують до окремого боксу, 
після наповнення якого скло долає повний цикл звичайної переробки у вторинну 
сировину шляхом його подрібнення та переплавлення. 

Слід зауважити, що таке підприємство абсолютно чисте від шкідливих викидів у 
атмосферу, оскільки усі виробничі лінії працюють лише на електричній енергії. Також 
такий процес набагато дешевший, ніж склобій та його переплавлення. 

В Німеччині існує податок, котрий має назву «Pfand», який виражається у 
додатковій сумі на кожну пляшку, що підлягає повторному використанню, через що в 
чеку ціна буде ненабагато більшою (приблизно 0.15-0.25€). Такий податок має логічне 
обґрунтування. Такі продукти позначені спеціальною позначкою, що сповіщає споживача 
про те, що з нього буде знятий податок, котрий він зможе легко повернути якщо після 
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споживання продукту не викине тару у сміття, а здасть до спеціального автомату 
прийому, після чого отримає чек на суму поверненої тари (наприклад, 2 тари по 0.25€ 
буде, логічно, дорівнювати 0.5€), котрим можна або розрахуватись на касі, або зняти 
готівку, теж на касі. Таким чином держава стимулює громадян проявляти активну 
позицію в питанні переробки сміття. 

І останні три цифри, які варто пам’ятати кожному народному депутату і 
держчиновнику, які мали/мають стосунок до посилення тієї катастрофічної ситуації із 
сміттям, що утворилась в Україні. Сфера поводження з твердими відходами та переробна 
індустрія країн ЄС вже перевищує оборот у 137 мільярдів євро. Тут залучено два мільйони 
працівників. Якщо до 2030 року будуть виконані вимоги Директив ЄС і 
перероблятиметься 70% відходів, це дасть змогу створити в межах країн Євросоюзу 
півмільйона додаткових робочих місць . 

В Україні у 2017 році було відправлено на переробку ледь більше 4% побутового 
сміття. Решта – на полігони твердих побутових відходів, у придорожні лісопосадки, яри за 
селом та на інші стихійні сміттєзвалища. Коли українці почнуть поважати себе і цінувати 
свою прекрасну, унікальну землю, коли влада почне рішуче вигрібати сміття із спільного 
дому?! В протилежному випадку Україну чекає масштабніша надзвичайна ситуація, з 
більшими людськими втратами, ніж відбулася на Грибовицькому сміттєзвалищі, що у 
передмісті Львова? 
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Цифрові технології перетворилися на рушійну силу розвитку суспільства та 

світової економіки, кардинально змінивши соціально-економічні процеси за рахунок їх 
цифровізації. Сутність чотирьохетапної цифрової революції останніх часів складає 
перехід від діджитизації до діджиталізації. При цьому перша спрощує комунікації та 
збільшує в рази їхню кількість, а друга – утворює нові об’єкти та процеси управління. 
Можна виділити дві принципові відмінності цифрової революції: а) її темпи багатократно 
вищі за попередні промислові революції (перша, друга та третя), тому перехід до нової 
моделі суспільства «Індустрія 4.0» відбувається не за тисячоліття, як аграрний, та не за 
століття, як індустріальний, а за кілька десятків років; б) людина як носій праці 
витісняється з економічних і виробничих процесів і внаслідок масштабного зростання 
обсягів таких змін розвинені країни вводять поняття базового доходу людини. 



 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні управлінські та соціально-економічні аспектів розвитку держави, регіонів та суб’єктів 
господарювання в умовах трансформації публічного управління» 
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Питаннями дослідження цифровізації економіки та інноваційного розвитку як 
передумови та активатори якісних змін ДПП займалися чисельні закордонні та 
вітчизняний дослідники. Серед них варто виокремити праці таких авторів як Базилевич 
В.Д., Бондар Н.М., Григор’єв Г.С., Дубок І.П., Забарна Е.М., Заскалкін А.С., Кошарний 
В.О., Наумов Д.Ю., Павлюк К.В., Поплавська О.М. [1], Постніков В.С., Сафонов Ю.М. [2], 
Сімсон О.Е., Узунов Ф.В., Філіппов В.Ю., Федулова Л.І. [3], та Філиппова С.В. [4]. Але 
саме дослідження цифровізації економіки та інноваційного розвитку в якості передумов та 
активаторів якісних змін в державно-приватному партнерстві вимагає більш широкого 
погляду з наукової точки зору. 

Цифрова трансформація економіки – це процес розвитку різних IT-секторів для 
стимулювання створення інноваційних технологій в інших секторах економіки. Тому 
цифрова економіка – це економіка у складі двох типів галузей і секторів:  

а) новітніх, що виникли внаслідок такої трансформації;  
б) традиційних, які під впливом цифрової трансформації за рахунок новітніх 

технологій кардинально змінили свої виробничі та бізнес-процеси.  
Ключові зміни та тренди регулювання розвитку ДПП 2020 р. мають позитивну 

динаміку та результати:  
а) оновлена законодавча база щодо ДПП та концесій;  
б) відкритті зовнішні пропозиції щодо ініціювання потенційними партнерами 

національних або регіональних проєктів ДПП;  
в) комплексність відкритих концесійних проєктів;  
г) ДПП доріг;  
д) розвиток інституційного забезпечення ДПП – створено Проєктний офіс з 

розвитку ДПП (2016 р.), Агенцію з питань підтримки ДПП (2019 р.).  
Вони спричинили ключові зміни, які полягають у суттєвому покращенні:  
а) регуляторної бази ДПП;  
б) передумов задоволення значних сучасних інфраструктурних потреб України, які 

й надалі зростатимуть; 
 в) довіри приватних інвесторів до держави як партнера ДПП. 
Слід виділити дві вузлові проблеми ДПП:  
а) справедливість оцінювання вкладу приватного партнера, оскільки існує різні 

вартості – балансова, незалежна ринкова та розрахована за міжнародними стандартами, 
які ніколи не збігаються;  

б) ментальність державного менеджменту або його ментальну неготовність 
зрозуміти реальну економічну основу відносин та ідеологію ДПП, внаслідок чого центр 
ваги штучно зміщується на державну позицію як домінантну.  

Насправді, держава лише надає об’єкт, відносно якого виникають економічні 
відносини в межах ДПП, а приватний інвестор надає те, чого у держави немає: сучасний 
менеджмент, інвестиційні та інші ресурси, інноваційні технології відновлення стану 
об’єкту, його захисту від повного або поступового руйнування та методи генерації 
доходу. До інших проблем можна додати економічні, організаційні, політичні, ідеологічні 
та технологічні об’єктивного і суб’єктивного характеру. Зокрема, типова розповсюджена 
проблема цілісності об’єкту ДПП, яка виникає при укладанні договорів концесії та про 
спільну діяльність. Як правило набір майна, цікавий концесіонеру, що знаходиться  на 
території якогось виробничого комплексу, може відноситися до різних виробничих 
підрозділів, навіть до різних юридичних осіб. Однак, об’єктом ДПП, зокрема концесії, є 
цілісний майновий комплекс. Це зупиняє значну кількість ідей ДПП або обумовлює їх 
зміну. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Одеса, 5 листопада 2020 р. 

 

 

 

 

327  
 

Список використаних джерел: 
Поплавська О.М. Трансформація моделі взаємодіє держави та бізнесу. Економiка i 

органiзацiя управлiння. 2016. № 2 (22). С. 181-187. 
Сафонов Ю.М., Григор’єв Г.С. Параметричне економічне планування в системі 

державного регулювання. Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди. 2017. № 34/1. С. 
204-2014. 

Федулова Л.І., Забарна Е.М., Філиппова С.В. Інноваційний розвиток підприємства : 
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Одеса, ОНПУ: ФОП Бондаренко М.О., 2016. 700 с. 

Філиппова С.В., Малін О.Л. Методологічна компонента регулювання розвитку 
державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та 
сталого розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28. С. 421-427. URL: http://market-
infr.od.ua/uk/28-2019. (Дата звернення: 20.12.2019). 

 


