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Актуальність проблеми. У сучасному конкурентному бізнес–середовищі ключовим питанням 
менеджменту є не тільки збільшення обсягу вироблених продуктів (послуг), але й залучення 
інвестиційних ресурсів та їх розподіл між напрямками використання, що дозволить забезпечити 
виконання планів поточної операційної діяльності підприємства, її розширення на базі різного типу 
інновацій. Тому сучасне підприємство як господарюючий суб'єкт на будь–якому рівні повинне на 
основі своїх стратегічних цілей обрати для себе ту або іншу модель розвитку бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками все більше актуалізуються 
науково–теоретичні питання формування інноваційних бізнес–моделей, у тому числі на прикладі 
торговельних підприємств, що викладено зарубіжними та вітчизняними вченими, зокрема [1–3] та 
інше. Проте недостатня розробленість теоретичних і методичних аспектів удосконалення бізнес–
моделей підприємств з урахуванням інноваційного фактору розвитку, а також особлива значимість 
вирішення практичних завдань їх вибору та реалізації в системі менеджменту підприємства 
викликають необхідність детального дослідження. 

Мета дослідження – обґрунтувати сутність інноваційних бізнес–моделей в сучасній 
методології функціонування менеджменту підприємства та визначити умови їх розбудови на 
українських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. З позицій економічного підходу бізнес–процес будь–якого 
підприємства розглядається як відповідна кількість внутрішніх операцій (видів діяльності), що 
повторюються в часі, споживають певні ресурси та починаються з одного або більше входів, а на 
виході закінчуються створенням продукції/послуги, необхідної споживачеві. Водночас застосування 
технології бізнес–моделювання дозволяє повно описувати логіку й методи ведення бізнесу, 
включаючи організаційно–функціональну й технологічну структуру, взаємодію з постачальниками й 
споживачами, рух коштів, фінансову ефективність та ін. В той же час, розробка бізнес–моделі має на 
меті не простий опис бізнесу, а ідентифікацію та аналіз усіх бізнес–процесів, їх оптимізацію й 
розвиток з урахуванням встановлених взаємозв'язків. 

Що стосується інноваційного підприємства, то у бізнес–інноваціях вирішальну роль на 
практиці відіграють не наукові відкриття, а підприємницька ідея, виявлення нової ринкової потреби й 
оптимальне поєднання способів її задоволення з ефективним попитом на основі нестандартних 
форматів, методів створення й постачання споживчої вартості цільовій аудиторії клієнтів.  

Дослідження успішних практик менеджменту показують, що в Україні все більша кількість 
підприємств прагне до застосування процесного підходу в управлінні й особливо – до мобільності 
бізнес–процесів. На думку менеджерів, застосування саме процесного підходу дозволяє скоротити 
кількість рівнів управління; надати виконавцям повноваження, достатні для виконання роботи; 
підвищити якість продукції, що випускається, скоротити час виконання роботи; досягти високого 
рівня автоматизації окремих бізнес–процесів і роботи всього підприємства завдяки застосуванню 
інформаційних технологій; мати можливість кількісної оцінки результативності бізнес–процесів.  

Для менеджменту підприємств, що приймають рішення про необхідність активізації своєї 
інноваційної діяльності, особливе значення має релевантний вибір формату бізнес–моделі й системне 
обґрунтування усіх її компонентів (ключових видів бізнесу, постачальників, сегментів споживачів, 
структури витрат, джерел доходів та ін.). Зазначене обумовлено наявністю високих ризиків 
початкових стадій комерціалізації нововведень. Емпіричні дослідження показують, що до основних 
проблем, які впливають на процеси управління інноваційним розвитком підприємства, можна 
віднести наступні: обмеженість фінансування інноваційної діяльності, відсутність у підприємств 
сучасної бази для впровадження розробок через зношування або відсутність необхідного 
устаткування, старіння кадрів; відсутність кадрів, здатних ефективно управляти інноваційним 
процесом; нечітка державна політика в сфері інновацій.  

Очевидно, що інноваційна діяльність повинна сприйматися як інструмент підвищення 
ефективності функціонування підприємства. В умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку 
підприємства бізнес–модель повинна бути спрямована на управління ланцюжком створення 
інноваційної вартості. З цих позицій заслуговують на увагу визначені умови впровадження відкритих 
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(адаптивних) бізнес–моделей, зокрема: необхідність зробити інновації більш ефективними за 
витратами ресурсів і часу, а також управляти ризиками, включивши їх безпосередньо в бізнес–
модель; можливість малих інноваційних компаній заробляти на відкритих інноваціях (наприклад, 
ліцензійні програми, не пов'язані з обмеженнями на подальшу модифікацію, але зі збереженням 
інформації про первинне авторство й внесені зміни), а великих інноваційних компаній заробляти на 
інтелектуальній власності тих напрямків бізнесу, з яких вона вийшла, а також за рахунок формування 
стандартів, визначення й обґрунтування трендів бізнесу у своїй галузі.  

В практичній діяльності менеджмент кожної організації повинен вибирати ту або іншу 
бізнес–модель побудови інноваційного процесу залежно від обсягу інвестицій і результатів аналізу 
відповідності можливостей підприємства потребам ринку в передбачувані до випуску продуктових 
інноваціях. Зокрема, основним досягненням інноваційно активного підприємства у сфері 
інформаційно–комунікаційних технологій (ІКТ) може бути створення унікальної комбінації 
програмного забезпечення, самого пристрою й комплексу пов'язаних з ними послуг, що забезпечить 
зручний, недорогий й легкий для масового споживача спосіб легально отримувати у цифровому 
форматі інформацію з Інтернету. Дослідження показують, що для умов України найбільш 
результативним для впровадження вбачається інтеграційний тип бізнес–моделі, що забезпечить 
впевненість в результативному управлінні інноваційним розвитком і комерціалізацією ідей; 
можливість контролю над витратами й строками упровадження інвестиційних проектів; фінансову 
стійкість підприємства; використання проектного підходу в управлінні інноваціями. При цьому при 
розробці реальних проектів необхідно використовувати класичну конфігурацію бізнес–моделі [4]. 
Зміст інноваційних бізнес–моделей у підсумку зводиться до створення цінності – для компаній, 
споживачів і суспільства в цілому. Сутність процесу – заміна застарілих моделей на сучасні. Опис 
будь–якої бізнес–моделі повинен включати дев'ять блоків, які відображають логіку дій компанії, 
спрямованих на одержання прибутку. Ці дев'ять блоків охоплюють чотири основні сфери бізнесу: 
взаємодія зі споживачем, пропозиція, інфраструктура й фінансова ефективність компанії. При цьому 
слід враховувати, що бізнес–модель подібна до стратегічного плану, що перетворює цілі в практику 
через організаційні структури, процеси й системи. 

Основними перевагами інноваційних бізнес–моделей в системі менеджменту організації 
перед традиційними є інструменти конкурентної боротьби. На відміну від класичних методів, що 
передбачають новації в одній–двох сферах економічного механізму підприємства (наприклад, у 
ціновій або технологічній політиці), впровадження нових бізнес–моделей дозволить внести суттєві 
зміни в більшість його елементів, включаючи вибір цільової потреби потенційного споживача, 
механізм управління прибутком й спосіб їх стійкого поєднання. Невипадково аналіз бази даних, 
створеної на основі регулярно проведених міжнародною консалтинговою фірмою BCG (разом з 
діловим щотижневиком Business Week) рейтингових оглядів найбільш інноваційних компаній року, 
показав, що компанії, які впроваджують інноваційні бізнес–моделі, продемонстрували більш високі 
показники прибутковості порівняно з конкурентами по рейтингу, які обмежують свою інноваційну 
активність лише впровадженням нових продуктів або технологій.  

Окрім того, загальна ідеологія бізнес–моделювання, орієнтованого на зростання і розвиток 
підприємства на основі інновацій у поєднанні з методикою стратегічного та фінансового аналізу, 
дозволяють виявити проблеми підприємства й оцінити ефективність різних бізнес–моделей та 
виробити практичні рекомендації для її підвищення.  

Висновки. Досвід менеджменту успішних компаній показує, що еволюція розвитку 
підприємств ґрунтується на логічному системному підході до розвитку бізнес–систем, враховуючи 
закономірності розвитку бізнес–моделей, аналізуючи ефективність бізнес–моделей власного 
підприємства й розуміючи стратегію конкурентів, що дозволяє на практиці знаходити ніші джерел 
прибутку, впроваджувати нові бізнес–моделі й ефективно управляти ними. 

В умовах України, посилення нестабільності й мінливості економічного середовища вимагає 
посилення значимості інноваційних бізнес–моделей як одного з найбільш потужних механізмів 
управління інноваційним розвитком. Отже, перемогти в глобальній конкуренції можуть тільки 
підприємства, які розробляють стратегію бізнес–інновацій та освоюють практику відновлення бізнес–
моделей з урахуванням динамічно мінливих ринкових потреб і технологій, що швидко розвиваються.  

У подальшому, посилення тенденції до інноваційної активності на основі реінжинірингу 
бізнес–процесів (принципового переусвідомлення та радикальної перебудови бізнес–процесів для 
досягнення кардинального покращання критичних показників ефективності, зокрема вартості, якості 
сервісу та оперативності) потребує вирішення проблеми залучення відповідних фінансових, кадрових 
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і матеріально–технічних ресурсів, а також спеціальної підготовки, перепідготовки й підвищення 
кваліфікації менеджерів у галузі економіки, організації й управління бізнес–процесами в комерційних 
організаціях. Окрім того, забезпечення оптимізації бізнес–процесів на необхідному рівні передбачає 
необхідність їхньої кількісної оцінки, що вимагає подальших досліджень у напрямі формування 
показників оцінки. 
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В сучасних умовах господарювання ефективна діяльність підприємства на ринку вимагає 

добре налагодженої організації праці висококваліфікованих людських ресурсів. У прийнятті 
управлінських рішень сформувався новий підхід, в якому управління робочою силою виділяється як 
основний напрям менеджменту. 

На сьогоднішній день підприємству, щоб досягти стійкої конкурентоспроможності необхідно 
звертатися до інновацій, а саме розвивати їх й ефективного використовувати. Але для цього потрібні 
деякі умови, дотримуючись яких використання інновацій дасть позитивний результат. Такими 
умовами є: 

 наявність потужного інноваційного потенціалу підприємства або достатніх фінансових 
ресурсів; 

 наявність достатнього рівня інтелектуального капіталу. 
Сфера ресторанного господарства задовольняє потреби населення в харчуванні, відпочинку і 

дозвіллі.  
Останнім часом конкуренція в ресторанному господарстві стала неціновою. Багато 

підприємств вдаються до інноваційних змін задля того, аби залишитися на ринку. Зміни і 
нововведення полягають в якості послуг, наданні приємних емоцій і демократичній ціновій політиці 
[1]. 

Дуже важливим фактором наявності клієнтів для ресторану є сервіс, а не тільки якість 
продукції. Рівень сервісу залежить в свою чергу від: 

 організації праці на підприємстві; 
 рівня кваліфікації працівників; 
 гармонічної роботи керівництва і підлеглих. 
Для ефективного сервісу необхідно правильно підбирати персонал, який відповідає вимогам 

клієнтів. Якість обслуговування клієнтів залежить не тільки від кваліфікації працівників, а й від їх 
свідомості. Також необхідно не забувати про ввічливість і чуйність персоналу для задоволення 
потреб клієнта [2].  

Для ефективної діяльності організації потрібні високоорганізовані, відповідальні і ініціативні 
працівники, які прагнуть до трудової самореалізації. Забезпечити ці якості працівника за допомогою 
традиційних форм матеріального стимулювання і строгого зовнішнього контролю становиться 
складно. Лише ті люди, які усвідомлюють сенс своєї діяльності, бажають досягти цілей організації, 
можуть розраховувати на здобуття високих результатів. 
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Інноваційні методи організації праці не будуть приносити результат і діяти ефективно, якщо 
працівники організації їх не сприйматимуть. Для ефективного використання інновацій працівники 
повинні мати високий рівень мотивації. 

Зараз важко переоцінити роль людського чинника в діяльності організації. Навіть інноваційна 
система управління не приведе до успіху, якщо штат організації не складатиметься з професіоналів, 
відданих своїй справі. При пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування організації зсув 
акцентів відбувається у бік конкретної людини. 

Вище мистецтво керівника – досконально розібратися в особистості працівника, зрозуміти, 
що він любить, тому що більшість людей не мають ані найменшого уявлення про те, до якого виду 
діяльності вони більше схильні і в чому полягає їх особливий дар. Коли людина займається 
улюбленою справою, вона задоволена і щаслива, а якщо усі спокійні, радісні і привітні, це створює в 
компанії особливу атмосферу. Завданням кожного менеджера є створення мотивації для 
співробітників, щоб вони працювали більше і краще, при цьому мотивація, відносячись до 
ментального стану людини, визначає основу її поведінки, формує обмежувальні бар'єри поведінки. 

Одне з головних завдань для підприємств різних форм власності – пошук ефективних 
способів і методів управління працею, що забезпечують активізацію людського чинника. 
Вирішальним чинником результативності діяльності людей є їх мотивація. 

В найзагальнішому вигляді мотивація людини до діяльності розуміється як сукупність 
рушійних сил, що спонукає людину до здійснення певних дій. Ці сили знаходяться зовні і усередині 
людини і примушують її усвідомлено або ж не усвідомлено здійснювати деякі вчинки. При цьому 
зв'язок між окремими силами і діями людини опосередкований дуже складною системою взаємодій, 
внаслідок чого різні люди можуть абсолютно по–різному реагувати на однакові дії з боку однакових 
сил. Одну і ту ж роботу людина може робити, витрачаючи різні зусилля. Вона може працювати в 
повну силу, а може і в півсили. Також вона може прагнути брати роботу "трохи легше", а може 
братися до складної і важкої роботи, може вибирати рішення простіше, а може шукати і братися за 
складне рішення. Усе це показує, які зусилля готова витрачати людина. І залежить це від того, на 
скільки людина мотивований на витрати великих зусиль при виконанні своєї роботи. 

Процес мотивації розпочинається з фізіологічної або психологічної нестачі, або потреби, яка 
активізує поведінку або створює спонукання (мотив), спрямоване на досягнення певної мети або 
винагороди. Потреби створюють спонукання, націлені на отримання винагороди, в чому і є основа 
мотивації (рис. 1). 

 
Рис. 1. Загальна модель мотивації через потреби [3] 

 
Мотивація праці належить до проблем, рішенню яких у світовій практиці завжди приділялася 

велика увага. Вітчизняна теорія і практика мотивації – малоефективні, тому що часто зводяться до 
оплати праці, ґрунтованої на фіксованих тарифних ставках і посадових окладах. Це обумовлює 
формування інноваційних систем мотивації праці на підприємствах з використанням світового 
досвіду. 

Для сучасного етапу розвитку управління персоналом характерні такі тенденції:  
 зміна підходів до управління персоналом (стають актуальними концепція управління 

людськими ресурсами та концепція управління людиною); 
 розвиток руху та компетентність;  
 увага до підвищення ефективності управління персоналом (як економічної, так і 

соціальної);  
 усвідомлення і підвищення значимості корпоративної культури [4]. 
До особливостей підприємств сфери ресторанного господарства, визначеним умовами 

зовнішнього середовища підприємств, відносяться:  
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 сезонний характер організації праці, нерівномірний попит на послуги ресторану 
впродовж дня;  

 високий рівень плинності кадрів; 
 різні умови до професіоналізму і досвіду роботи для різних посад. 
Критерії відбору персоналу стають більш серйозними, і основним є наявність у кандидатів 

досвіду роботи, кваліфікації та гнучкості у роботі, що впливає на сприйняття людиною інновацій в 
різних формах. 

Тобто, методи підвищення ефективності роботи підприємства на даний момент потребують 
інновацій саме в сфері управління персоналом. Для задоволення потреб клієнта якість 
обслуговування має бути найвищою. 

Найбільш перспективним напрямом розвитку ресторану є підвищення якості сервісу, що 
безпосередньо залежить від здатності персоналу до навчання і змін. 
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Сучасні кризові процеси в економіці України вимагають підвищення ефективності управління 

та забезпечення стабільного розвитку вітчизняних підприємств. Посилення конкуренції, активізація 
інтеграційних процесів, стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяють ускладненню 
процесу управління. Зазначені чинники перетворюють підприємства на складні системи, ефективне 
управління якими вимагає аналізу даних, швидкого прийняття рішень, контролю, координації та 
своєчасного коригування відхилень показників, які характеризують рух ресурсів та результативність 
їх використання, що вимагає застосування сучасних управлінських технологій, серед яких важливе 
місце належить контролінгу. 

Досвід упровадження контролінгових заходів на зарубіжних підприємствах показує, що 
контролінг відкриває можливості для вирішення цілої сукупності бізнес–проблем, включаючи 
підвищення рівня інвестиційної привабливості майже на 40%, ефективності документообігу – більш 
ніж на 27%, зростання відкритості організації – до 24,1%, фінансової стійкості – до 20% та 
оптимізації системи планування – до 25%. Це робить контролінг перспективною технологією 
управління для вітчизняних підприємств. 

Наукові дослідження різних аспектів контролінгу знайшли відображення в працях таких 
зарубіжних економістів, як: А. Дайле, Е. Майєр, Р. Манн, Т. Райхманн, Х. Фольмут, Д. Хан, П. 
Хорват та ін. Серед вітчизняних вчених можна виділити дослідження І. Давидовича, Р. Долинської, 
П. Єгорова, С. Івахненкова, В. Івашкевича, A. Карминського, С. Юсупової та інших, в яких 
розглянуто сутність, зміст, функції та організаційне забезпечення контролінгу. Проте, теоретичні 
розробки в галузі контролінгу не повною мірою враховують особливості управління в сучасних 
вітчизняних умовах, методичні й організаційні аспекти впровадження контролінгу в діяльність 
українських підприємств також залишаються недостатньо розвиненими. 
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Метою дослідження є аналіз сучасних підходів до поняття контролінгу, визначення його ролі 
й значення в системі управління підприємством, розробка рекомендацій щодо підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства через впровадження системи контролінгу. 

На сьогоднішній день у літературі відсутнє однозначне трактування терміну "контролінг" та 
його методів. Як технологію управління підприємством контролінг розглядають О.О. Ананькіна, С.В. 
Данілочкін, Н.Г. Данілочкіна та ін. Подальшого розвитку теоретичні й практичні аспекти контролінгу 
набули в працях М.С. Пушкар. На думку багатьох авторів, контролінг – це інтегрована система 
управління підприємством, яка через інформаційно–аналітичну підтримку процесів прийняття та 
реалізації управлінських рішень забезпечує ефективне функціонування підприємства в 
довгостроковій перспективі та досягнення поставлених цілей на різних ієрархічних рівнях. 
Контролінг, виступаючи своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, не замінює одну 
з функцій менеджменту – управління, а лише доповнює її, тобто визначає, як і коли необхідно 
планувати [1]. 

Для того, щоб зрозуміти роль контролінгу в системі управління, важливо врахувати, що 
підприємство має за мету формування й організацію всього виробничо–господарського і фінансово–
економічного процесу, а також координацію і регулювання різних елементів такої системи. Сутність 
системи управління підприємством полягає у визначенні її політики на тривалу перспективу, 
координації підрозділів і служб, стратегічній політиці персоналу, вирішенні основних завдань 
ведення бізнесу. При цьому окремі стадії управлінського процесу являють собою логічні зв'язки й 
утворюють комплекс постійно повторюваного управлінського циклу, для якого характерні прямий і 
зворотний зв'язки [2]. Серед фахівців, що займаються проблемами контролінгу, немає єдиної думки 
також відносно функцій контролінгу. В основному ці погляди розглядають лише три основні функції 
контролінгу – управлінську, контрольну та інформаційну. Окремі спеціалісти вважають за доцільне 
виділяти планову, контрольну, регулюючу та інформаційну функції.  

Основне завдання контролінгу – орієнтувати процес управління підприємством на досягнення 
поставлених цілей. У зв’язку з цим доцільно виділити такі основні складові контролінгу: планування, 
моніторинг процесів, що проходять на підприємстві, організація інформаційних потоків, 
управлінський облік, аналіз, контроль. Контролінг дозволяє координувати досягнення як страте-
гічних (стратегічний контролінг), так і тактичних (оперативний контролінг) цілей діяльності 
підприємства.  

Контролінг є найважливішим засобом успішного функціонування підприємства, тому що він 
забезпечує необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень шляхом інтеграції процесів 
збору, обробки, підготовки, аналізу, інтерпретації інформації; надає інформацію для управління 
трудовими та фінансовими ресурсами; сприяє оптимізації залежності “дохід–витрати–прибуток”. 

Отже, результатом від впровадження контролінгу стане система, що сприяє підвищенню 
ефективності діяльності підприємства і дозволяє: передбачати результати діяльності підприємства; 
планувати діяльність з метою підвищення ефективності використання ресурсів підприємства; вчасно 
одержувати точну інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень; підвищувати 
конкурентоздатність підприємства. 

Безумовно, що контролінг необхідний українським підприємствам і повинний істотно 
підвищувати ефективність їхньої роботи, зробити їх більш конкурентоздатними. Отже, стратегічною 
метою українських підприємств на шляху інноваційності та підвищення конкурентоздатності має 
стати створення ефективної системи контролінгу [3]. Початком впровадження контролінгу на 
вітчизняних підприємствах можна вважати спробу створення системи управлінського обліку, 
синхронізувавши її зі стратегічним та оперативним плануванням.  

На основі аналізу досліджень наведемо необхідні заходи для впровадження системи 
контролінгу на підприємстві: поточні і стратегічні завдання по підприємству в цілому і по окремих 
структурних підрозділах і службах (центрах витрат і відповідальності); схему організаційної 
структури, центрів витрат і відповідальності;  

формування аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу; положення 
функціональних обов'язків і прав служби контролінгу і окремих спеціалістів (контролерів); критичні 
величини за окремими показниками в системі аналізу відхилень між нормативними (плановими) і 
фактичними показниками; терміни проведення аналізу фактичного стану за центрами витрат і 
відповідальності, підприємством в цілому; способи повідомлення керівникам про виявлені недоліки.  

До основних етапів впровадження контролінгу на підприємстві слід віднести такі:  



Секція 2. Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня 

75 

1. Постановка цілей та їх відображення в системі показників результативності роботи 
підприємства на протязі певного періоду. Як правило показники повинні базуватися на місії та 
стратегії розвитку підприємства.  

2. Процес порівняння досягнутих результатів та встановлених показників. На цьому етапі 
необхідно зафіксувати відхилення, оцінити, наскільки вони значимі, отримати по даному питанню 
максимально повну, точну і своєчасну інформацію.  

3. Виявлення помилок і розробка корегуючих заходів [4].  
Кожен менеджер несе відповідальність за організацію контролінгу. Контролер організовує 

систему контролінгу, використовуючи відповідні методичні підходи й техніки. Щодо розташування 
служби контролінгу в організаційній структурі підприємства висловлюються різні думки. Так, 
пропонується службу контролінгу безпосередньо підпорядковувати керівнику підприємства. Пряма 
підпорядкованість служби контролінгу керівнику підприємства обумовлена тим, що контролінг при 
підготовці необхідної інформації використовує дані як фінансової, так і економічної служби, і тому 
він не може входити до складу жодної з них, оскільки це заважатиме збору об’єктивної й повної 
інформації. Поряд з цим Терещенко О.О., навпаки, вважає, що служба контролінгу має входити до 
складу фінансово–економічних служб підприємства [5]. 

Щодо запровадження самостійної служби контролінгу на малих підприємствах, то в даному 
питанні більшість вчених одностайні, що виокремлення служби контролінгу на малих підприємствах 
є недоцільним, оскільки на таких підприємствах відповідні функції можуть виконувати існуючі 
функціональні підрозділи підприємства та менеджери усіх рівнів.  

На середніх за розміром підприємствах питання щодо створення самостійної служби 
контролінгу вирішує керівництво, але найчастіше всього працівники, які виконують відповідні 
функції контролера і працюють у відділі фінансового обліку. При прийнятті рішення про 
необхідність створення самостійної служби контролінгу керівництво постає перед низкою переваг і 
недоліків цього процесу, причому вони є різними для кожного підприємства [6].  

На нашу думку, для підвищення ефективності діяльності підприємств доцільно створити 
службу контролінгу, яка б підпорядковувалася безпосередньо керівнику, або фінансовому директору 
підприємства і давала б поради вищому керівництву із специфічних проблемних ситуацій та 
розробляла проекти рішень, визначала напрями майбутнього розвитку підприємства Отже, 
впровадження й організація служби контролінгу – це складний процес, але, як показала світова і 
вітчизняна практика, він є необхідним елементом ефективного управління підприємством. 

У результаті дослідження було узагальнено теоретичні й практичні результати досліджень 
зарубіжних і вітчизняних авторів, присвячених проблемі контролінгу. Отже, можна зробити 
висновок, що всі вони свідчать про необхідність розвитку контролінгу і його впровадження в 
діяльність вітчизняних підприємств. Були запропоновані рекомендації, які дозволять удосконалити 
систему контролінгу, та надано визначення контролінгу як сучасної технології ефективного 
управління підприємством. 

Таким чином, контролінг – це сучасна технологія економічного управління підприємством, 
спрямована на виявлення усіх шансів та ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку і 
орієнтована на довгострокове і ефективне функціонування підприємства; система раціоналізації 
ціледосягнення; сучасна концепція управління підприємством, інструментами якої є облік, 
планування, контроль та аналітична робота.  
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Херсонський державний аграрний університет 
 
Сучасний процес глобалізації характеризується залежністю темпів економічного розвитку 

окремої країни від інтеграції зі світовою економікою, процесами переміщення капіталів і технологій, 
міжнародними науково–технічними зв’язками в аграрному секторі власних економік. Переведення 
сільського господарства України на інноваційний шлях розвитку задекларовано в численних 
нормативно–правових документах. Проте досягти добрих результатів буде можливо лише при 
врахуванні зональних і регіональних особливостей та рівнів розвитку в них аграрного сектору, про 
що свідчить зарубіжний досвід, зокрема країн Європейського Союзу, США та ін., де проблеми 
розв’язувалися не тільки збільшенням фінансування та активізацією інтеграційних процесів, а й 
новими підходами до принципів впровадження ефективних соціально–економічних відносин через 
кластеризацію. 

Теоретичні і практичні питання територіальної організації інноваційного розвитку аграрного 
сектору економіки досліджуються у наукових працях вітчизняних вчених, які зазначають, що 
інноваційному розвитку аграрного сектора приділяється недостатня фінансова та інфраструктурна 
підтримка з боку держави [1,2]. Суттєвою перешкодою є також слабкість інтеграційних зв’язків між 
виробниками сільськогосподарської сировини, переробними підприємствами і науковими 
установами, що в розвинених країнах досягається завдяки об’єднанню за галузевою і просторовою 
ознаками в кластери.  

Одним із основних підходів для повної реалізації потенціалу і підвищення 
конкурентоспроможності аграрного сектору на регіональному рівні є створення кластерів, у межах 
яких відбувається поєднання виробничих процесів з науково–інноваційною діяльністю. 

Створення кластерів особливо актуально, коли реформування сфери агровиробництва дедалі 
більше торкається рівня територіальних громад, економічна самостійність яких на даному етапі 
розвитку підвищується, що породжує нові, складніші задачі, які вимагають і нових шляхів 
розв’язання. У кластери об’єднуються сільгоспвиробники, переробні та торговельні фірми. 

Характерними рисами агроформувань кластерного типу є: об’єднання ресурсів сільського 
господарства та підприємств галузі переробки; взаємодія аграрної й індустріальної технологій у 
єдиному виробничому циклі; адаптація ринкової інфраструктури до потреб аграрних, переробних і 
торговельних господарюючих суб’єктів; посилення виробничих зв’язків. При цьому агроформування 
одержують можливість: використовувати нові технології, енергетичні засоби, інженерні споруди; 
долати тимчасовий розрив у фінансуванні витрат між збиранням урожаю і початком періоду його 
переробки; сприяти поліпшенню якості продукції, яка без додаткових заходів могла б швидко 
зіпсуватися; обробляти продукцію для закладання на збереження, організувати повніше завантаження 
робочої сили в період міжсезонних робіт. 

Кластери створюють географічно сконцентрованою групою підприємств, які об’єднані одним 
життєвим циклом продукції, проте виконують різні виробничі функції – від виробництва 
сільськогосподарської сировини до реалізації готової продукції, а також наукове забезпечення усіх 
процесів. 

Співробітництво підприємств регіонального аграрного сектору в межах кластерів сприяє 
появі потужного локального синергетичного ефекту від ефективної взаємодії в трикутнику «держава– 
наука – агробізнес», завдяки чому проект від ідеї до реалізації проходить за максимально короткий 
проміжок часу. В той же час створення й розвиток аграрних кластерів у нашій країні стримують: 
низький рівень узгодженості дій різних ланок аграрного виробництва; недостатня розвиненість 
територіальних кооперативних структур; занадто тривале виконання, недовиконання, а то й 
невиконання окремих пунктів, розділів планів і програм різного рівня щодо соціально–економічного 
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розвитку сільських територій [3]. Практика розв’язання даних проблем бачиться у переході від все 
ще існуючого централізованого управління агропромисловим виробництвом до впровадження нових 
виробничих систем на регіональному рівні. Особливо важливим в даному напрямку є законодавче 
обґрунтування та формування ефективного земельного ринку та ринку праці, створення нових 
робочих місць у регіонах.  

Таким чином, саме впровадження кластерних мереж у сферах виробництва продукції та 
надання послуг дасть змогу в регіоні повніше розв’язати економічні й соціальні проблеми сільських 
територій, раціонально використати природні ресурси, робочу силу, науковий, освітянський і 
культурний потенціали. При створенні кластерів необхідно орієнтувати їх на інноваційність у своєму 
розвитку, на використання досягнень інформаційних і комунікаційних технологій, розвиток 
майстерності, підприємницької активності, інтелектуального потенціалу та робочої сили, що і 
повинно стати предметом подальших досліджень. 

Таким чином, кластерна модель діяльності й розвитку аграрного виробництва регіону значно 
сприятиме поліпшенню виконання програм соціально–економічного сталого розвитку територій і 
забезпечить підвищення рівня життя населення та добробуту громадян.  
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Оценка целесообразности инвестирования в конкретную отрасль страны предполагает в 

первую очередь анализ динамики роста основных социально–экономических показателей этой 
отрасли. Учитывая то, что объектом исследования в данной работе является машиностроительная 
отрасль Украины, а предметом исследования – ее инвестиционная привлекательность, целью данной 
работы является анализ и оценка динамики инвестирования в машиностроительный комплекс 
украинской экономики. Одним из показателей, который позволяет проанализировать, насколько 
эффективными будут инвестиции в эту отрасль, является объем инвестирования в основной капитал. 

 Наблюдается негативная динамика инвестирования в основной капитал в форме машин, 
оборудования и транспортных средств. Ситуация, которая сложилась в сфере инвестирования в 
машины, оборудование и транспортные средства является достаточно противоречивой, так как объем 
инвестирования на протяжении 2011–2016 гг. увеличивается, но удельный вес инвестиций в 
продукцию машиностроительной отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал постоянно 
снижается. Падение последнего показателя говорит о том, что объемы инвестирования в другие 
сферы экономики Украины увеличиваются большими темпами по сравнению с машиностроением. В 
таком случае следует констатировать незначительное ухудшение инвестиционной привлекательности 
машиностроительной отрасли экономики Украины в последние годы анализированного периода, 
даже несмотря на некоторое улучшение ситуации в 2011–м году.Индексы промышленной продукции 
и продукции машиностроительного комплекса также являются индикаторами результативности 
вложений в экономику Украины. 

 На протяжении анализированного периода наблюдается высокая степень корреляции между 
индексами промышленной продукции и индексами продукции машиностроения. Результаты 
сравнения индексов промышленной продукции и индексов продукции машиностроительной отрасли 
за 2004–2011 года говорят о том, что машиностроительная отрасль на протяжении указанного выше 
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периода стабильно развивалась, а в 2004–2008 годах и в 2011–2016–м годах показатели производства 
были даже лучше, чем по промышленности в целом. Такая ситуация свидетельствует о том, что 
инвестирование (в том числе и государством) в машиностроительный комплекс может быть 
выгодным, поскольку его продукция имеет стабильный спрос среди украинских потребителей, а 
потенциал отрасли машиностроения является достаточно высоким.  

Если же принять во внимание экспортный потенциал машиностроительной отрасли, то 
следует отметить низкую конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках. В этой 
отрасли в больших масштабах продолжают использоваться характерные для советской экономики 
затратные технологии, что ведет к увеличению ресурсоемкости ее продукции и препятствует 
сокращению затрат производства и выпуску инновационной продукции в других отраслях экономики 
[2]. Государство должно оказывать заметное влияние на возрождение производства и повышение 
наукоемкости продукции машиностроительного комплекса, поскольку Украине необходимо 
комплексное формирование и поэтапная реализация национальной стратегии развития 
машиностроительной отрасли и обеспечение соответствующего уровня ее конкурентоспособности на 
международных рынках. 

Оценка инвестиционной привлекательности машиностроительной отрасли будет неполной 
без исследования рентабельности операционной деятельности предприятий этой отрасли. На 
протяжении 3–х последних лет этот показатель был неизменным и составлял 4,73 % [1]. Если 
сравнивать уровень рентабельности машиностроительной отрасли со ставкой банковского депозита, 
то частному инвестору, который не является толерантным к риску, не следует вкладывать средства в 
эту сферу экономики. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятий машиностроительной 
отрасли украинской экономики является низкой в связи с тем, что:  

а) объемы инвестирования в другие сферы экономики Украины увеличиваются большими 
темпами по сравнению с машиностроительной отраслью; б) увеличение спроса на продукцию 
машиностроительной отрасли по сравнению с темпами увеличения объемов реализации продукции в 
среднем по промышленности не является таким значительным;в) уровень конкурентоспособности 
продукции машиностроительной отрасли на международных рынках является достаточно низким; г) 
операционная рентабельность в рамках отрасли является неудовлетворительной. 

В связи с этим украинское государство должно создать необходимые условия для повышения 
инвестиционной привлекательности собственного машиностроительного комплекса. В частности, 
проанализировать существующие инвестиционные возможности относительно вложения средств в 
эту отрасль и принимать соответствующие инвестиционные решения. Адекватный инвестиционный 
выбор среди списка инвестиционных альтернатив, которые относятся к этой сфере экономики, 
позволит улучшить социально–экономическое состояние в машиностроительной отрасли Украины, 
что в свою очередь увеличит ее инвестиционную привлекательность. 
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Постановка проблеми. В умовах нестабільної ринкової кон’юнктури, швидкої зміни потреб і 
вподобань споживачів, жорсткої конкуренції виробників, будь–яка компанія, навіть найзнаменитіша, 
для утримування своїх позицій на ринку повинна регулярно розробляти нові товари і постійно 
вдосконалювати вже існуючі. Проте, для того, щоб вигідно реалізувати такий товар, сучасним 
виробникам недостатньо лише розробити якісні товари, встановити на них привабливі ціни і 
раціонально організувати його збут. Дуже важливим аспектом є стратегія виведення нового товару на 
існуючий ринок. Саме від неї залежить подальший попит на нову продукцію. Доцільне застосування 
комплексу методів з просування товару сприяє досягненню бажаного виробничого ефекту. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченню питань з просування товарів присвячена велика 
кількість наукових робіт як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. До видатних зарубіжних 
дослідників в галузі просування товарів належать: Дж. Бернет, Ф. Котлер, Дж. Россітер, Е. Райз, Дж. 
Траут, Д. Шульц та інші. Серед вітчизняних авторів можна виділити праці таких вчених як: А.В. 
Войчак, С.М. Ілляшенко, В.Я. Кардаш, М.А. Окландер, В.Ф. Оніщенко, А.О. Старостіна тощо. У 
працях цих авторів розглянуто питання про сутність та значення політики просування товару в 
господарській діяльності підприємства, наведено характеристику методів і шляхів виведення нових 
товарів на ринок. Проте недостатньо дослідженим залишається питання особливостей способів 
просування нового продукту на існуючий ринок. Саме це і обумовлює необхідність більш детального 
розгляду даної теми.  

Постановка завдання. Мета дослідження – визначення особливостей основних методів 
просування нового товару на ринок збуту.  

Виклад основного матеріалу. Просування товару на ринок – це сукупність заходів 
спрямованих на: 

 інформування потенційних споживачів про товар, його характеристики і конкурентні 
переваги; 

 створення позитивного образу для нового товару; 
 зростання популярності товарів і нагадування про їх значущість; 
 руйнування стереотипів сприйняття старого товару за рахунок нового; 
 залучення нових та заохочення старих посередників;  
 переконання покупців переходити до нових більш дорогих товарів, що наділені кращими 

якостями та унікальними можливостями;  
 підтримки репутації виробника і формування позитивного ставлення споживачів до його 

продукції. 
Серед найпоширеніших методів просування товару виділяють: рекламу, прямий продаж, 

пропаганду і стимулювання збуту. Розглянемо їх докладніше. 
Реклама – однонаправлена форма неособистої комунікації, що містить у собі повідомлення 

про будь–який товар, його властивості і призначення, здійснюється від імені та за рахунок їхнього 
виробника з метою привернення уваги громадськості до даного продукту. Вона може бути 
представлена у вигляді: 

 друкованої реклами: каталогів, буклетів, листівок, брошур, плакатів; 
 реклами в пресі: газетах, журналах, довідкових і споживчих виданнях; 
 теле– і радіо реклами; 
 реклами в Інтернеті: медійної, текстової, контекстної, тизерної реклами, промо–

сайтів,спаму; 
 зовнішньої реклами: вивісок, щитів, вітрин, білбордів, афіш; 
 реклами у громадському транспорті; 
 адресної поштової розсилки тощо [2, c. 103–104].  
Реклама відрізняється актуальністю і достовірністю, дає можливість наочно або на слух 

відтворювати повідомлення, вона розрахована на широке охоплення аудиторії, доступна усім 
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сегментам споживачів. Висока частотність повторних контактів з громадськістю сприяє кращому 
запам’ятовуванню інформації і, як наслідок, робить представлений продукт широко відомим і 
впізнаваним. Але, не дивлячись на усі перераховані переваги цього засобу просування товару, на 
сьогоднішній день, сучасний інформаційний простір вкрай перенасичений рекламою. Зловживання 
надмірним використанням, низька якість змістового наповнення створюють зворотній ефект: це 
викликає у людей лише роздратування і формує негативне ставлення до об’єкту рекламування.  

Прямий продаж – усне представлення товару в процесі безпосереднього спілкування з 
потенційними покупцями, що має на меті збут товару і встановлення довготривалих відносин з 
клієнтами. Прямим продажем може вважатися будь–який особистий контакт представників торгових 
фірм, що спонукає споживача до здійснення покупки товару. Такі комунікації зазвичай 
встановлюються на торгових презентаціях, ярмарках та виставках, спеціалізованих заходах. 

Головною особливістю застосування даного способу виведення товару на ринок є зворотній 
зв'язок зі споживачами, можливість передачі значного обсягу інформації, а також індивідуальний 
підхід до кожного покупця, що істотно збільшує ймовірність укладення угоди, адже кваліфікований 
торговий представник завжди зможе підлаштуватися під свого клієнта, знайде чим його зацікавити і 
приведе незаперечний аргумент на користь прийняття рішення про покупку цього товару.  

До недоліків методу прямого продажу слід віднести високу витратоємність заходів, на яких 
безпосередньо презентується товар. Крім того, даний засіб просування товару ефективно працює за 
умови ексклюзивності товару, що продається. Якщо такий чи подібний продукт широко вживається у 
роздрібній торгівлі, то доцільність прямого продажу втрачається [3, c. 6–7].  

Пропаганда (PR, паблісіті) – комплекс дій некомерційного характеру, направлених на 
популяризацію будь–якого суб'єкта економічних відносин шляхом поширення про нього важливих 
відомостей через засоби масової інформації або інші види зв’язків із громадськістю. 
Пропагандистська діяльність здійснюється за допомогою публічних виступів; участі у таких 
суспільних заходах, як прес–конференції, вебінари, семінари, конкурси, розміщення прес–релізів у 
новинах, періодичних публікацій у пресі, спонсорської підтримки соціальних проектів, використання 
засобів знаково–символічної атрибутики тощо. 

Відмінною рисою абсолютної більшості пропагандистських заходів є високий ступінь 
своєчасності та правдоподібності, масштабність кола впливу, різноманіть форм відтворення 
повідомлення дозволяє представити його з найвигіднішої сторони. Разом з тим, на відміну від 
інформації, що виходить власне від виробника, PR сприймається громадськістю більш об’єктивно, 
створюючи враження «незалежної думки». Проте, ефект від такого методу просування нового товару 
може бути непередбачуваним і не виправдати очікуваних результатів. В першу чергу, це пов’язано з 
тим, що проводиться пропаганда опосередковано, тому контроль з боку фірми, що надає інформацію 
слабшає. Це може призвести до перекручування, спотворення даних, акцентування на другорядних, 
неістотних аспектах та ігнорування вагомих. Існує загроза, що важлива інформація взагалі буде 
вилучена з програми. До того ж, будь–які агітаційні промови сьогодні сприймаються різко негативно. 
Усе це може обернутися для організації серйозними неприємностями. 

Стимулювання збуту – засоби і прийоми, що застосовуються до товару впродовж усього його 
життєвого циклу відносно трьох учасників ринку (споживача, контрагента, продавця), для 
збільшення обсягів збуту, а також для розширення клієнтської бази. Концепція даного способу 
виведення товару на ринок полягає у тому, щоб завдяки специфічній інформації сформувати у 
покупців певних категорій психологічну готовність погодитися на пропозицію продавця придбати 
його товар і, в кінцевому рахунку, примножити доходи підприємства. Інструментами методу 
стимулювання збуту можуть слугувати акції, знижки, різноманітні програми лояльності 
(накопичувальні, дисконтні картки, бонусні програми), конкурси, ігри, розіграші, лотереї, майстер–
класи, подарунки, сувеніри, зразки, презентації, дегустації, безкоштовні сервісні послуги і т.д. 

Головною відмінністю стимулювання збуту від інших методів просування продукту є його 
націленість на заохочення покупки товару, що дає високу ймовірність отримання відповідної реакції 
споживача. Серед основних переваг також можна виокремити отримання швидких дієвих 
результатів, забезпечення багаторазових покупок, охоплення усіх сегментів споживачів і 
застосовність до усіх видів підприємницької діяльності. Поряд з цим, така політика виробника схиляє 
покупців до думки, що фірма піклується про своїх клієнтів, дарує їм гарний настрій, створює 
дружелюбну атмосферу і таким чином формує позитивний імідж про компанію.  

Як правило, стимулювання збуту носить короткочасний та епізодичний характер. У зв’язку з 
цим, із закінченням терміну дії стимулюючих засобів об’єм продажу різко падає, а якщо такі заходи 
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використовувати занадто часто, то їх ефективність помітно знижується. Крім того, варто враховувати, 
що існує частка споживачів із стійкими вподобаннями, яких не цікавить такого роду пропозиції [1, c. 
10–11].  

Висновки. Просування нового товару в сучасному економічному просторі – основна форма 
адаптації підприємств до швидкозмінної ринкової кон’юнктури. Саме тому, усім учасникам ринкових 
відносин, аби вистояти у таких суворих умовах існування і досягти максимального результату від 
своєї діяльності, необхідно постійно взаємодіяти з потенційно зацікавленими групами населення та 
активно підтримувати зв’язки із громадськістю, використовуючи при цьому різні інструменти 
комплексу просування. Методи виведення нового товару на існуючий ринок збуту відрізняються 
своїми характерними особливостями. Так, реклама і пропаганда мають багато схожих ознак, проте 
ефект від їх застосування різний: реклама дає гарантований результат від вкладених у неї грошових 
коштів, а пропаганда має експериментальний характер і може як покращити, так і зашкодити 
репутації фірми. Прямий продаж напряму залежить від кваліфікованості торгових представників та 
готовності фірми витрачати фінансові ресурси на організацію та проведення спеціалізованих заходів. 
Що стосується стимулювання збуту, до дана стратегія передбачає швидке та істотне збільшення 
обсягів реалізованої продукції, проте одразу після завершення стримуючих програм, вона починає 
діяти у зворотному напрямку. Отже, всі ці методи мають свої визначальні переваги та недоліки і 
функціонують із різною ефективністю, в залежності від цільової аудиторії та типу ринку, на який 
просувається новий продукт. 
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Економічна категорія «людський капітал» формувалася протягом довгого часу. Причому на 

першому періоді формування це вважалося затратним фактором, з точки зору економічної теорії. Але 
вже у другій половині 20 сторіччя ця парадигма кардинально змінилась.  

С. Фішер видав одне із перших тлумачень цієї категорії: «Людський капітал є міра втіленої в 
людині здатності приносити прибуток. Людський капітал включає вроджені здібності і талант, а 
також освіту і набуту кваліфікацію» [1]. Але у наш час це доволі вузьке визначення, навіть можна 
казати про його неповність. Людський капітал у сучасному значенні має багатогранне визначення, 
якщо коротко – це інтелект, здоров'я, знання, якість життя, якісна і продуктивна праця і здатність 
людини брати участь безпосередньо в процесі виробництва. 

Загальноприйнята думка стосовно інвестиції в людський капітал – це вкладання грошових 
коштів для підвищення рівня розумових та фізичних здібностей людини для того щоб в подальшому 
підвищити продуктивність його праці, що дозволить отримати значний благо приємний ефект, як для 
самої людини, так і для підприємства та країни загалом [2]. 
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Інвестиції в цьому контексті як вкладання грошових коштів для подальшого прибутку є 
неоднозначним і навіть неактуальним на даному етапі розвитку економіки. Інвестиції в людський 
капітал – це абсолютно які завгодно дії, які спрямовані напідвищення професійної кваліфікації і 
виробничої здатності, що безпосередньо впливає на плодовитість праці. Тобто затрати, які сприяють 
підвищенню ефективності виробництва можна називати інвестиціями,оскільки усі поточні витрати 
пов’язанні із підвищенням рівня кваліфікації співробітників у подальшому компенсуються стрімким 
збільшенням прибутків. Інвестиції в людський капітал – це мабуть найвигідніше і найчастіше 
використовуване вкладення як на окремих підприємствах, так і в країні загалом, порівняно з формами 
інших інвестицій. Насамперед форма, масштаб і напрямок інвестицій зумовлено низькою чинників 
таких як: національними особливостями і традиціями, а також менталітету народу.Так наприклад в 
Південній Кореї та США велика увага приділяється інвестиціям у людський капітал, які мають 
вигляд затрат на освіту. Адже освіта формує майбутнього кваліфікованого спеціаліста. Вкладення в 
людський капітал дають значно великий за об’ємом і тривалий за часом економічний і соціальний 
ефект. 

До базових засобів людського капіталу слід віднестиусі ті елементи, в які зроблено інвестиції. 
Слід звернути увагу на такі активи: 

 знання та навички, отримані за допомогою обов’язкової освіти, професійної підготовки 
або індивідуальної роботи над собою; 

 здоров'я; 
 спонукання до роботи; 
 ділові й суспільні риси. 
 володіння економічної інформацією, що є актуальною та важливою. 
В даному становищі у групі ділових та суспільних рис особливе місце посідає такі активи, як 

духовна стабільність та інтелектуальна транспортабельність, що обумовлює орієнтовану здатність 
людини збирати, аналізувати, використовувати дедалі [3].  

Якщо розглядати основні джерела інвестицій в людський капітал то вклади можуть 
здійснюватись державою, соціальні фонди і організації, які являються не резидентами, міждержавні 
фонди та організації, освітні заклади, підприємства та окремими громадянами.  

В наш час роль держави з приводу цього питання досить велика. Держава використовує 
стимулюючі, і примусові заходи, спрямовані на збільшення і покращення людського капіталу нації. 
До примусових методів можна віднести обов’язкову середню освіту. Однак основними являються 
методи, що стимулюють. Великий вплив мають соціальні фонди та організації, що являються не 
резидентами країни, багато інвестицій надходить із–за кордону, в тому числі інвестицій в людський 
капітал. 

Але з часом все більше зростає роль окремих підприємств у формуванні активів людського 
капіталу. Найчастіше вони стають ефективними виробниками цього капіталу, адже вони зацікавлені 
найбільш у кваліфікованих кадрах, тому дають ґрунт співробітникам для їх подальшого розвитку і 
росту як спеціалістів, що будуть брати безпосередню участь у процесі виробництва. Але основним 
недоліком такого підходу являється характерний для підприємств прагматичний підхід, тобто вони 
здійснюють вклади лише допоки, вони отримують віддачу у вигляді збільшення доходу тощо. Вигоди 
від цих інвестицій являються суцільним благом, у розвитку якого зацікавлена насамперед держава. 
Саме тому в індустріальному світі держава економічно заохочує і стимулює підприємства до 
вкладень в людський капітал. 

Майбутня економічна вигода від людських ресурсів є можливістю, яка буде сприяти прямому 
або непрямому надходженню грошових коштів і їх еквівалентів завдяки особливого людського 
ресурсу – персоналу при виробництва продукції (надання послуг чи здійснення робіт відповідної 
якості тощо), що здатні догодити бажанням чи потребам споживачів. 

Матеріальна форма не є істотною для існування активу згідно з Концептуальною основою 
фінансової звітності. Персонал у сучасному виробництві потрібен не як окремий компонент індивід в 
суспільному виробництві, а для виконання робочих завдань та функціональних обов’язків. Людські 
ресурси повинні мати високий рівень адаптації в залежності від виду економічної діяльності 
підприємства в існуючій нестабільній зовнішній та внутрішній ситуації, особливо в умовах кризових 
явищ [4]. 

Інвестуючи у своїх працівників, підприємства отримують їх віддачу у вигляді високої 
працездатності, підвищення продуктивності праці, збереження часу, зміцнення 
конкурентоспроможності. Кошти вкладаються в організації професійного напрямку та підвищення 
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кваліфікації, в підвищення якості трудового життя, адже умови праці безпосередньо зв’язані з її 
продуктивністю. Людський капітал грає значну роль в інноваційному розвитку організацій. Зараз 
велика частина виробництв залежить чи зорієнтована на науково–технічний прогрес, що зумовлює 
затрати на оновлення знань персоналу. У зв’язку з цим формальна освіта, як єдиний вид освіти не 
являється достатньою навіть для трудової діяльності, не кажучи про увесь спектр діяльності 
людського життя. Тому отримання диплому і початок роботи це лише невеликий фундамент для 
подальшого доволі тривалого процесу отримання професійної кваліфікації, досвіду та компетенції. 

В процесі найма працівника роботодавець не знає реальних властивостей персоналу, що 
наймається, ця інформація недоступна. Так з 1 січня 2013 року згідно Закону України «Про 
зайнятість населення» [5] статті 11 «Право особи на захист від проявів дискримінації у сфері 
зайнятості населення»: «забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження 
щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком 
специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що 
надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання 
відомостей про особисте життя». 

Тому перед співбесідою для прийняття людини на вільну вакансію, директор чи менеджер по 
роботі з персоналом має лише обмежену інформацію о можливому майбутньому співробітнику. 
Обмежена інформація включає в себе відомості про освіту, досвід роботи, загальні здібності та 
коментарі від минулого керівника, якщо такий був. Це дає можливість уникнути хибного ставлення 
ще до початку роботи. 

Ефективне використання людського капіталу у виробництві багато в чому залежить від 
вибору персоналу та правильного організації праці. Правильно підібраний і організований персонал 
має здатність приумножувати доходи підприємств. Важливою ланкою в організації кадрового составу 
являється саме правильне розміщення кадрів відповідно до їх навиків, досвіду та кваліфікації. Таким 
чином данні для розміщення кадрів мають бути: 

 трудове законодавство; 
 контракт співробітника; 
 особисті справи співробітників; 
 штатний розклад; 
 положення про оплату та одним із важливих факторів – планування кар'єри. 
Насамперед одним з головних конкурентних переваг і ресурсів у постіндустріальному світі в 

умовах сучасної економіки являється людський капітал. Зараз прослідковується тенденція того, що 
компанії із значними річними прибутками можуть і не мати як такої матеріальної бази. Насамперед 
це ті організації і компанії які орієнтуються на інтелектуальний, людський капітал. Інвестиції в 
людський капітал значною мірою впливають на майбутній доход підприємства, а саме його стрімке 
збільшення. Це явище можна ототожнити не в масштабах країни, а й світу в цілому. Однак, якщо 
казати про національний рівень держава лише повинна створити основу для розквіту та розвитку 
таланту людей [6–7]. 

Отже інвестування і використання людського капіталу в нашому постіндустріальному 
суспільстві є невід’ємною частиною розвитку підприємств і держави в цілому.  
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Найскладнішим моментом в кризовій ситуації для підприємства є втрата кваліфікованих 

кадрів, без яких подолати кризу неможливо. Утримання ключових співробітників стає одним з 
основних завдань менеджменту на етапі кризи. Однак керівники більшості українських підприємств 
основну свою увагу приділяють управлінню виробництвом, маркетингом, фінансами, а не 
вдосконаленню системи мотивації персоналу. 

Це обумовлено перш за все тим, що керівники помилково вважають, що в умовах кризи 
проблем з мотивацією і ефективною роботою персоналу бути не повинно, так як співробітники 
розуміють, що на їх місце претендують тисячі звільнених, готових працювати за меншу заробітну 
плату. Таким чином, сам факт збереження робочого місця співробітника розглядається як мотивація 
до більш якісної та ефективної роботи. 

Проблема полягає в тому, що в умовах навколишнього нестабільності і численних звільнень 
співробітників у всіх областях економіки персонал виявився демотивований. Так, за даними Укрстату 
України, чисельність безробітних в нашій країні до грудня 2016 р склала 445,6 тис. осіб, 
збільшившись за місяць на 60 тис. [1]. 

Мотивація персоналу в умовах кризи вимагає змін як в системі матеріального, так і 
нематеріального стимулювання. Матеріальне стимулювання співробітників є одним з найскладніших 
питань менеджменту. Грамотна побудова системи матеріального стимулювання персоналу вимагає 
від HR–фахівця знань в області економіки і фінансів, психології, менеджменту. 

Матеріальна винагорода має вирішальне значення у трудовій мотивації, причому його сенс 
для працівника не вичерпується тільки компенсацією витрат часу, енергії, інтелекту, які 
витрачаються працівником при досягненні цілей організації. Грошова винагорода, точніше, форми 
його отримання, а також відносні і абсолютні розміри сприймаються працівником як свідчення його 
цінності для організації, впливають на самооцінку працівника, прямо говорять про його соціальний 
статус [2. С. 12]. 

В умовах кризи внутрішня мотивація співробітників зазнає суттєвих змін. Починає 
переважати мотивація уникнення невдач, страх звільнення, скорочення, а також скорочення доходу. 
У цій ситуації матеріальне стимулювання співробітників повинно будуватися відповідно до таких 
принципів: 

1. При скороченні фіксованої частини доходу давати можливість заробляти за рахунок змінної 
частини за досягнення певних потрібних компанії результатів. Сьогодні одна з основних тенденцій – 
перехід від оплати праці до сплати результату. Це пов'язано з тим, що залежність змінної частини 
зарплати від результату мотивує співробітника до поліпшення кількісних і якісних показників 
роботи, до більш ефективному вирішенню різних господарських, управлінських та інших завдань [3. 
С. 53]. 

2. Доведення до відома всіх співробітників їх особистих цілей, безпосередньо пов'язаних з 
цілями бізнесу. 

3. Роз'яснення співробітникам, яким чином формується їх дохід, за що вони тепер отримують 
винагороду. Співробітники повинні точно знати: при виконанні яких умов вони отримають бонус, 
премію; як розраховується величина належної їм премії; в які терміни будуть проведені виплати. 

У соціології праці обґрунтовується закономірність, яка говорить про те, що якщо 
адміністрація зауважує кожен прояв активності працівником і його заохочує, то активність 
працівників зростає, вони працюють більш ефективно, а організація отримує більший прибуток. При 
цьому не можна забувати про те, що система матеріального стимулювання повинна бути вигідною як 
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компанії, так і самому співробітнику. Оскільки для роботодавців премії, як і інші елементи витрат на 
робочу силу, представляють перш за все витрати виробництва, вельми важливою проблемою є 
визначення граничного розміру коштів, які можуть бути спрямовані на заохочувальні виплати, щоб 
ефект, отриманий від їх преміювання, що не був перевищений [3 . С. 53]. 

З метою забезпечення ефективності преміювання повинне дотримуватися правило: сума всіх 
преміальних виплат при будь–якому значенні перевиконання планових показників не може 
перевищувати суму прибутку, отриманого в результаті застосування даної системи. 

4. Регулярний контроль досягнення співробітниками поставлених цілей у вигляді звітів, 
загальних «п’ятихвилинок», нарад і ін. 

 Але ж через фінансові труднощі для більшості підприємств збільшення матеріальної 
винагороди для заохочення співробітників «стає недозволеною розкішшю». У зв'язку з цим 
раціональне використання нематеріальної мотивації дозволить компанії зміцнити лояльність 
співробітників, підвищити їх інтерес до власного професійного рівня, зменшити панічні настрої в 
колективі і, як наслідок, підвищити якість їх професійної діяльності. 

На сьогодні існують різноманітні методи нематеріальної мотивації: дошки і книги пошани, 
гімни і прапори, конкурси та перехідні кубки, пам'ятні знаки, рейтинги, ротація, корпоративні заходи, 
тім–білдінг, усні заохочення і т. д. 

Досить відомі і психологічні правила ефективної мотивації: повага особистості, щирість в 
похвалі, реалістичність цілей, зворотний зв'язок, можливості для зростання, заохочення групової 
роботи і співпраці, неідивідуальний характер покарань, диференційований підхід і т.д. Вибір 
інструментів і правил тут багато в чому визначається організаційною культурою компанії, її 
розмірами, характером бізнесу, стадією життєвого циклу. 

В умовах кризи найважливішим інструментом нематеріальної мотивації персоналу є 
корпоративна культура. Активність і енергія керівника, створення і підтримання бойового духу 
команди в період кризи є найважливішими умовами для здійснення успішного антикризового 
управління. Енергія боротьби за бізнес, оптимізм, віра і консолідація – це 30% успіху, а можливо, і 
більше. Чи встануть люди поруч зі своїми лідерами, чи проявлять лояльність і відданість бізнесу, чи 
збережуть вони віру в успіх – залежить від того, який стиль управління буде обраний керуючої 
командою [4]. 

Крім цього, не можна забувати про такий досить ефективний метод нематеріальної мотивації, 
як заохочення керівництва (усні та письмові подяки). Публічне визнання заслуг підвищує 
зацікавленість працівника, так як дозволяє співробітникам відчувати свою цінність для компанії як 
професіонала. Кожна людина хоче, щоб його заохотили і високо оцінили за гарне виконання роботи. 
Один з найлегших і найефективніших способів заохочення працівників без грошових витрат – 
публічне вираження вдячності за їх зусилля. Воно може бути здійснено в різних формах, зокрема у 
вигляді видання буклетів про компанію з розміщенням фотографій кращих співробітників компанії; 
випуску внутрішньо фірмової газети з описом результатів роботи і розміщенням в ній фотографій 
кращих співробітників і інформаційних заміток про них; розміщення рекомендаційних листів 
клієнтів на спеціальному інформаційному стенді компанії, де всі співробітники мають можливість їх 
бачити; оголошення досягнень працівника на загальних зборах, а також шляхом розсилки вітальних 
повідомлень за відмінну роботу по електронній пошті (з копіями для всіх інших працівників відділу 
або організації). Ці методи не вимагають великих грошових витрат, вони легкі і дуже ефективні. 

Завжди можна знайти, за що похвалити людини. Головне – робити це щиро. Є золоте правило 
керівника: лаяти наодинці, а хвалити – при всіх. Похвала при всіх матиме в кілька разів більший 
ефект, ніж скупе і тихе «молодець». А ось осуд в присутності інших осіб може сильно демотивувати 
людини. В ситуації кризи люди як ніколи потребують визначеності і впевненості в тому, що 
керівництво має план дій. Навіть якщо при цьому доведеться озвучити «непопулярні заходи», це 
набагато краще, ніж невідомість. Важливо роз'яснити, в зв'язку з чим ці заходи прийняті, які 
подальші перспективи компанії. Оптимально, коли ця інформація виходить від першої особи 
підприємства. Важливо пояснити співробітникам поточну ситуацію, позначити, які антикризові 
заходи планується зробити, а також перерахувати очікування керівництва від співробітників у зв'язку 
зі сформованою ситуацією. У будь–якій організації може бути задіяно досить велику кількість різних 
каналів доведення інформації до працівників, однак, на жаль, ці можливості рідко використовуються 
в повній мірі. Погана обізнаність працівників про те, що відбувається в організації, про перспективу 
вирішення найважливіших проблем, які зачіпають їх інтереси, не тільки погіршує психологічний 
клімат в організації, знижує рівень їхньої довіри до керівництва, а й самим негативним чином 
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впливає на трудову мотивацію персоналу. Крім інформування важливим є залучення персоналу в 
процес прийняття рішень, особливо тих, які їх стосуються. поступаючи таким чином, керівник 
використовує можливість показати своїм працівникам, що він поважає їх точку зору, а також 
гарантує для себе отримання найвірогіднішою вихідної інформації в процесі прийняття рішень. Це 
пов'язано з тим, що службовці знаходяться в кращому становищі для того, щоб бачити найкраще 
вирішення виникаючих проблем, оскільки вони безпосередньо здійснюють виробничий процес і 
спілкуються з споживачами. Працівники, можливо, знають краще, ніж керівник, що працює, а що – 
ні. Таким чином, залучення співробітників до процесу прийняття рішень сприяє підвищенню якості 
прийнятих рішень [5].  

Поки не пройде ситуація нестабільності, спілкування керівника з співробітниками повинно 
носити регулярний характер – щотижня або щомісяця. Це можуть бути звітні наради, листи від 
керівництва, звіти за результатами діяльності компанії за період (на основі звітів співробітників). 
Робити це нескладно за умови, що в компанії існує система звітності. Регулярне інформування 
колективу про те, що антикризові заходи і спільна робота приносять результат, мотивує людей на 
подолання складнощів. 
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Для руководителя важно комплексное понимание всех задач стоящих перед ним. Необходимо 

оперативно отслеживать, возможность изменений в работе предприятия. Важно быстро реагировать 
на все возможные шансы – будь то возможность получения прибыли, улучшения структуры 
предприятия, или улучшение социальных отношений на предприятии.[1] 

Важнейшей составляющей организации является персонал, а также он является одним из 
самых ценных ресурсов инновационного развития. Повысить многократно эффективность работы 
фирмы способен качественный отбор кадров, в то время как в сфере управления персоналом (УП) 
инновационная политика создает благоприятные условия труда, а также обеспечивает возможность 
карьерного роста. Учёными–экономистами разных стран, такими как Ансофф И., Шаталова Н. И., 
Гринёва В. М., Гавва В. Н., Новикова М. М., Одегов Ю. Г., Билорус Т. В. уделялось достаточно 
внимания вопросам, связанным с понятиями кадрового потенциала и персоналу. Но, несмотря на то, 
что было проведено достаточно много научных исследований, связанных с этой проблемой, учёные 
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до сих пор не определили единый механизм управления трудовым и кадровым потенциалом 
предприятия.[2] 

Современная инновационная система управления персоналом имеет те же особенности, 
которые присущи нововведению. Во–первых, изменения в системе УП направлены на решения 
определенных задач связанных с конкретной стратегией развития фирмы; во–вторых, окончательный 
результат, к которому эти изменения могут привести, определить заранее практически невозможно; 
в–третьих, изменения в системе УП могут вызвать конфликтные ситуации, которые будут 
сопровождаться сопротивлением работников, в виде нежелания принять нововведения. Система УП 
проходит все стадии в процессе своего развития, характерные для инновационного процесса. 

Главная цель инновационной системы УП – это обеспечение фирмой работников, которые 
постоянно генерируют инновации во всех аспектах своей деятельности, эффективными условиями их 
внедрения инноваций. 

Инновационное УП основывается на необходимости тесной взаимосвязи стратегии развития 
фирмы с планированием персонала, оценкой степени влияния затрат на работу с кадрами на 
экономические показатели производства, формировании необходимого количества компетенций, 
профессиональных навыков для эффективной работы на рынке.  

Основными причинами неприятия процесса внедрения управленческих инноваций является: 
во–первых, противоречивость целей, мотивов деятельности, интересов участников инновационного 
процесса; во–вторых разделение, инновационного процесса по отдельным стадиям – разработка, 
распространение и внедрение.  

Поэтому выделяют шесть форм отношения работников к нововведениям: 
 принятие нововведения и активное участие в его реализации;  
 пассивное восприятие нововведения;  
 пассивное неприятие нововведения;  
 активное неприятие нововведения, выступление против его внедрения; 
 активное неприятие, связанное с предоставлением противодействия нововведению; 
 крайние формы неприятия нововведения (игнорирование и саботаж внедрения 

нововведения)  
Концепция УП сегодня основывается на удовлетворении более сложных мотивационных 

аспектов, обеспечении возможностей самореализации, отсутствие твердых графиков рабочего 
времени; зависимость заработной платы не только от отработанного времени и должности, но и от 
результатов деятельности. То есть, концепция УП приобретает принципиально новое значение – это 
переход от типа «отдел кадров» через понятие «управление человеческими ресурсами» в тип 
«управление профессиональными компетенциями». 

Эффективным современным способом активизации текущей инновационной активности 
персонала являются инновационные площадки, которые не только дают возможность распространять 
информацию о ведущих разработки, но и разрабатывать и реализовывать их с привлечением 
финансирования и организации проектных групп. Основной идеей их создания является поддержка 
новых IT– и web–технологий, перспективных радикальных инновационных разработок их же 
создателями. 

Сейчас в инновационной системе УП, которая стремительно развивается на основе 
информационно–коммуникационных технологий, можно выделить следующие проекты:  

«Корпоративный университет» – система обучения персонала компании (традиционные и 
нетрадиционные формы бизнес–образования, обобщение опыта знаний и инноваций, которые 
являются интеллектуальной собственностью фирмы);  

«Карьерный портал» – Интернет–ресурс, интегрированный с социальными сетями 
(потенциальный кандидат на перспективные позиции в организации использует информационные 
порталы, блоги, веб–тесты и веб–игры) 

«Виртуальная школа» – внутренний портал организации (любой сотрудник в режиме 
«онлайн» знакомится с лекциями специалистов в исследуемой сфере, учится по дистанционным 
программам западных бизнес–школ, принимает участие в дистанционных деловых играх и веб–
семинарах)  

«Социальная карта сотрудника» – программа «Немонетарной мотивации» сотрудников 
(формирование виртуальных счетов сотрудников в «социальном бюджете» фирмы, выбор льгот по 
заранее установленной дифференциацией их стоимости и др.) 
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«Геймификация» как новая бизнес–концепция, базирующаяся на применении подходов, 
характерных для компьютерных игр в программных инструментах для неигровых процессов и 
использовании лучших идей программ лояльности, игровых механик и поведенческой экономики в 
реальных бизнес–процессах (главными сферами Геймификация есть HR, IT и маркетинг–
подразделения) [7]. 

Таким образом, в ближайшей перспективе следует ожидать от рынка управленческих услуг 
новых нестандартных продуктов и решений, которые позволят управлять мотивацией и 
корпоративной культурой.  
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 

 
ст. викладач В.А.Сааджан,  

А.Е. Бойко  
Одеський національний політехнічний університет 

  
Сучасний стан технічного парку більшості вітчизняних підприємств потребує технічного 

переоснащення та оновлення основних фондів, запровадження інноваційних технологій та 
технологічних процесів. Ці зміни та впровадження потребують значних фінансових ресурсів яких у 
підприємств не достатньо для проведення модернізації, технічного розвитку, реконструкції на 
інноваційної основі. Достатньо високі ставки за використання кредитних ресурсів роблять цей вид 
залучення грошей за для проведення технічного розвитку українських підприємств практично не 
здійснений та ризикованим. В таких обставинах зростає значення лізингу для суб'єктів 
господарювання як нового перспективного методу інвестування. Світовий досвід використання 
лізингу довів високу його інвестиційну ефективність. Так, лізинг у США є основним інвестиційним 
інструментом, на долю якого на протязі багатьох років припадає більш ніж 30% інвестицій в 
обладнання. Лізинг є дієвим інвестиційним засобом для розширення матеріально–технічної бази на 
інноваційної основі підприємств і може вдало використовуватись в Україні. 

Питанням лізингу в Україні присвячені наукові праці В.І. Артиши, Внукової Н., 
В.Горемикіна, Мокай А.В.Т. Другової, О.Є. Кузьміна, Н.В. Лісовської, С.М. Лукаш, В.Трача, А.В. 
Череп, В.І. Черненко та ін. Дослідження присвячені класифікаційним ознакам, видам лізингу, 
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принципам організації лізингової діяльності, схемам формування лізингових відносин, складанню 
договорів, формуванню сум платежу, перевагам та недолікам лізингу в порівнянні з кредитними 
ресурсами. Однак у зв’язку з політико–економічними змінами які постійно відбуваються виникає 
потреба у постійному досліджені тенденцій щодо проблем та стимулювання лізингу в Україні. 

У Законі України «Про лізинг» лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на 
інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне 
користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або 
набувається ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у відповідного 
продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.[1] 

Об'єктом лізингу може бути будь–яке рухоме і нерухоме майно, що відноситься за діючою 
класифікацією до основних засобів, крім майна, забороненого до вільного обігу на ринку. Залежно 
від об'єкта лізингу розрізняють лізинг устаткування і лізинг нерухомого майна. 

Суб'єктами лізингу є: 
 власник майна (лізингодавець) – особа, яка спеціально набуває майно для здачі його в 

тимчасове користування; 
 користувач майна (лізингоодержувач) – особа, яка отримує майно у тимчасове 

користування; 
 продавець майна – особа, що продає майно, що є об'єктом лізингу. 
Відповідно класифікаційним ознакам видами лізингу мають бути: 
 фнансовий – обладнання закуповується у постачальника–виробника ресурсами лізингової 

компанії та передається в користування лізингоодержувач. Після сплати усіх платежів відповідно 
лізингового договору лізингоодержувач бере повні права щодо володіння майном. Це найбільш 
популярний вид лізингу у розвинутих країнах; 

 оперативний (операційний лізинг) – по закінченні дії договору майно повертається у 
власність лізингової компанії; 

 поворотний – в ролі постачальника обладнання виступає сама лізингова компанія. 
Організація–позичальник продає своє майно компанії–кредитору, потім укладається договір про 
взяття цього майна в оренду під лізингові виплати. Даний вид лізингу зазвичай використовується, 
коли організації потрібні кошти на подальший розвиток; 

 міжнародний – одна зі сторін, що бере участь в договорі лізингу, є іноземною. Під час 
укладання договору в Україні, в ролі нерезидента виступає лізингова компанія, яка як правило, має 
власні частки в фірмах–постачальниках [2]. 

Дослідження дозволяють визнати – міжнародний лізинг набув значний розмах. У розвинених 
країнах капітальні інвестиції у виробництво значною мірою здійснюються за допомогою 
міжнародного лізингу. У країнах Європейського Союзу, за даними Світового банку, через лізинг 
здійснюється 15–30% інвестицій в основні фонди. В Україні ця цифра становить 1,2%. При цьому для 
промислового сектору економіки цей показник близький до нуля, оскільки понад 80% усіх активів, 
наданих у лізинг, припадає на транспортні засоби, які використовуються переважно підприємствами 
транспортної, торговельної та інших галузей.[3]. 

Лізинг в Україні – відносно новий вид діяльності і як свідчить статистика не в повною мірою 
задіяне, що свідчить про необхідність виявлення проблем чому ця форма фінансування не набуває 
дійсного розвитку. 

Здійснені дослідження дозволили виявити основні причини, що стримують розвиток лізингу в 
Україні, до яких треба віднести: 

 воєнно–політичні дії які відбуваються в Україні, що підвищує ризик міжнародного 
ризику за допомогою якого можливо здійснювати інноваційні управлінські рішення щодо 
підвищення техніко–економічного потенціалу українських підприємств; 

 підвищенні ставки на фінансові ресурсу пов’язаних з інфляційними процесами, що 
призводить до фінансової неспроможності лізингових компаній; 

 не стабільність у банківському секторі, що призводить до закриття деяких банків які є 
банками–засновниками (для яких це є однією з форм кредитування підприємств) лізингових компаній 
і що одразу відгукується на їх діяльності; 

 здійснення деякими лізинговими компаніями більш жорсткіших умов щодо забезпечення 
договору лізингу – потребує додаткового забезпечення предмету лізингу або гарантії третьої особи, 
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що знецінює самий принцип лізингу – об’єкт лізингу є забезпеченням угоди між лізингодавцем та 
лізингоодержувачем; 

 не достатньо сприятливі умови податкового та митного законодавства для проведення 
міжнародного лізингу; 

 не можливість повністю убезпечитись від таких не правомірних дій як шахрайство; 
 ризик отримати відмову від страхової компанії виплат по відшкодуванню застрахованого 

майна у разі настання страхового випадку. 
Для стимулювання інвестицій у виробничу сферу, для відновлення промислового потенціалу, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств необхідно розвивати лізингові 
відносини. Але для цього потрібно створити відповідні умови. Можна виділити багато факторів, що 
стримують розвиток лізингу, але головним із них є відсутність нормативно–правової бази, яка б 
досконало регулювала б лізингову діяльність. Закону України «Про лізинг» та зміни до нього які 
діють недостатньо для стимулювання розвитку міжнародного лізингового бізнесу, а він є одним із 
перспективних методів інвестування інноваційних програм для підвищення конкурентоспроможності 
продукції і підприємств в цілому. В Україні існують певні перешкоди для подальшого розвитку 
даного виду міжнародних економічних відносин. 

Для забезпечення розвитку міжнародного лізингу в Україні необхідно: 
 удосконалити законодавчу базу – привести її у відповідність до міжнародних норм 

лізингу; 
 запровадити інвестиційні податкові пільги при імпорті високотехнологічного обладнання 

в Україну; 
 створити лізингові фонди для сприяння лізингу у пріоритетних галузях промисловості.[5] 
Напрямами з розвитку ринку лізингових послуг мають стати:  
 удосконалення законодавчої бази;  
 унеможливити випадки шахрайства; 
 сприяння розвитку інфраструктури ринку лізингових послуг; 
 розробка програми заохочення іноземних інвестицій у формі лізингу; 
 забезпечення захисту прав учасників ринку лізингу. 
Таким чином, треба визначити, що лізинг – це інструмент який може надати українським 

підприємствам здійснювати технічне переозброєння на інноваційної основі, та підвищити 
ефективність підприємницької діяльності в сфері виробництва при умовах надбання політично–
економічної стабільності в країні, удосконалення законодавчої бази сприятливої для розвитку лізингу 
в Україні. 
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часу. Науковий журнал. – 2014. – № 4 (14). – С. 108-114. – Режим доступу до журн.: 
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n4.html  
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

к.е.н., доцент О.А. Кравченко,  
О.С. Чічкан, Шеху Мухаммед 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Підприємства, що здійснюють різні за своєю природою види діяльності, прийнято поділяти на 
малі, середні та великі. Такий розподіл базується на показниках кількості працюючих, річного обсягу 
виручки від реалізації продукції та послуг в залежності від напрямку виконуваних функцій. 

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 
22.03.2012 р., суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому 
порядку, та юридичні особи будь–якої організаційно–правової форми, у яких середня кількість 
працівників за звітний період не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь–якої діяльності не 
перевищує суму, що еквівалентна 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Національного 
банку України [1]. За даними експертів Світового банку, тільки у країнах, що розвиваються, 
налічується близько 50 тлумачень значення «малого підприємства». Це обумовлено тим, що 
використовуються різні класифікаційні ознаки. Наприклад, в Японії такими критеріями стали: розмір 
капіталу, чисельність працюючих та галузева належність. Згідно такої розбіжності, малим 
підприємством в країні «висхідного сонця» є промислова, будівельна, транспортна, кредитна, 
комунальна організація з кількістю співробітників не більше 300 осіб, а в оптовій та роздрібній 
торгівля, відповідно, 100 та 50 працюючих. 

За оцінками експертів, мале підприємництво відіграє одну з провідних ролей у формуванні 
економічного потенціалу країни. В розвинених країнах урядові органи, приватні структури та 
громадські організації в першу чергу приділяють увагу саме малому підприємництву, для них 
встановлюються сприятливі законодавчі умови. Інтенсивний розвиток цього прошарку 
підприємництва може стати потужним поштовхом до структурної перебудови економіки та 
активізації науково–технічного прогресу. З огляду на це виділяють ряд специфічних соціально–
економічних функцій, серед яких [2]: 

Сприяння процесам демонополізації та роздержавлення економіки, стимулювання розвитку 
економічної конкуренції. 

Залучення до економічного обігу матеріальних, природних, фінансових, людських та 
інформаційних ресурсів, використання яких є неефективним для великих компаній. 

Поліпшення становища ринків шляхом забезпечення еластичності їхньої структури, 
врегулювання попиту, пропозиції і цін, принаймні часткової компенсації падіння пропозиції в період 
реструктуризації великих компаній, індивідуалізації пропозиції та диференціації попиту, насичення 
ринків, задоволення специфічних місцевих потреб. 

Вивільнення великих підприємств від виробництва нерентабельної для них дрібносерійної та 
штучної продукції, яка задовольняє індивідуальний попит, підвищення тим самим ефективності 
їхньої діяльності. Підвищення гнучкості виробництва великих підприємств, зменшення їх 
комерційних ризиків завдяки укладенню коопераційних угод з малими підприємствами. 

Забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття, надання роботи 
працівникам, звільненим у ході реструктуризації великих підприємств. 

Стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку середнього класу, який 
становить соціальну базу економічних реформ, забезпечує стабільність суспільства. 

Пом’якшення соціальної напруженості завдяки ослабленню майнової диференціації та 
підвищенню рівня доходів населення. 

Збільшення гнучкості національної економіки та ринкової пропозиції відповідно до сучасних 
умов відкритої економіки.  

Посилення здорової конкуренції на ринку та, як наслідок, підвищення якості вітчизняної 
продукції.  

Підвищення можливості для самореалізації кожної людини.  
Активізація впровадження альтернативних енергоресурсів, що сприяє збереженню 

навколишнього середовища. 
За даними Державної служби статистики України, кількість малих підприємств на території 

країни в період з 2011 по 2015 рр. виглядає таким чином (табл. 1): 
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Таблиця 1 – Динаміка кількості малих підприємств України [3] 

Роки Малі підприємства 
одиниць у % до загальної кількості підприємств 

2011 354283 94,3 
2012 344048 94,3 
2013 373809 95,0 
2014 324598 95,2 
2015 327814 95,5 
 
З табл. 1 видно, що з 2011 р. кількість суб’єктів малого підприємництва зменшилась на 26469 

од., що складає приблизно 8%. На думку вчених це свідчить про наявність наступних проблем:  
Велика кількість правил і процедур, що передують створенню власного бізнесу, надмірне 

державне регулювання та нагляд за веденням справ. 
Розбіжність реалій сучасного бізнесу від очікувань підприємців від нової справи.  
Труднощі ліцензування та реєстрації, наявність великої кількості посередників. 
Незадовільна система оподаткування, високі податкові ставки, велика чисельність різних 

податків, що призводить до переходу суб'єктів ринку до тіньового сектора, що складає майже 
половину ВВП. 

Великі процентні ставки банківської системи, відсутність грошей для банків, в результаті чого 
кредити використовуються обмежено. 

Недобросовісна конкуренція, внаслідок чого спостерігається корупція державних 
контролюючих органів, фальсифікація інформації про товари конкурента, наклепи, підрив репутації, 
технологічний та промисловий шантаж, копіювання технологій, використання торгових марок, 
упаковки конкурента, навмисне зниження цін, фізичні погрози, рекет [4]. 

Цілком згодні з авторами [4], що для того, щоб удосконалити та підвищити привабливість 
ведення малого бізнесу, необхідно подолати перелічені проблеми та бар’єри на шляху до створення 
позитивних умов для реорганізації української економіки. Проте, також важливий вплив на розвиток 
малого бізнесу має професійний рівень кадрового складу, знання в галузі фінансового права, 
визначеність прав та соціального захисту, в т.ч. прав на гідну оплату праці, компетентність в 
управлінні фірм, страх ризику. Тому, на нашу думку, основними напрямками вдосконалення системи 
малого підприємництва є створення консультаційних центрів з питань підтримки власників малого 
бізнесу, зменшення проміжних ланок в ланцюгу реєстрації підприємства, слідкування та припинення 
корумпованих дій на різних рівнях держструктур, поширення інформації про залучення інвестицій та 
конкурсів на отримання коштів для втілення бізнес–проектів, вдосконалення системи оподаткування 
та бухгалтерського обліку, залучення іноземних лідерів до проведення презентацій та майстер–класів 
для новачків (це допоможе підвищити інтерес громадськості до створення малих підприємств), 
підтримка малого бізнесу з боку великих та середніх підприємств, активізація впровадження 
аутсорсингу, тощо. 

Вважаємо, що боротьба з корупцією, зрозуміла для широкого загалу правова складова 
ведення бізнесу в Україні, адаптація в українську практику міжнародного досвіду підтримки малого 
бізнесу створить умови для залучення нових інвестицій до малого бізнесу українських і зарубіжних 
підприємців. Це стосується, перш за все, максимального спрощення реєстрації малого бізнесу, 
створення інвестиційних венчурних фондів, інкубаторів малого бізнесу.  

В процесі навчання підприємців особливостям ведення малого бізнесу потрібно робити 
акцент на перспективному баченні розвитку діяльності з самого початку, визначенні конкретних 
цілей щодо обсягів і ефективності бізнесу. Підприємець для розвитку бізнесу має орієнтуватися не на 
самостійне виконання всіх функцій, а на розробку моделі здійснення діяльності з метою передачі всіх 
функцій іншим особам з метою росту. Підприємець, якому вдалося віддати іншим особам максимум 
функцій виробництва і управління, вивільнює час для перспективних планів, залишаючи за собою 
функцію генератора ідей і організацію впровадження цих ідей в життя. Для цього підприємець 
малого бізнесу повинен навчитися специфічним прийомам економічного аналізу, прогнозування і 
планування, що можливо зробити на спеціальних курсах для підприємців, які необхідно пропонувати 
безкоштовно, за рахунок місцевих бюджетів, очікуючи економічний ефект від ефективного розвитку 
малого бізнесу в подальшому. Громадам вигідно інвестувати в освіту підприємців малого бізнесу, бо 
вони створюють нові робочі місця, забезпечують населення різноманітними товарами та послугами, 
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збільшують попит на продукцію великих підприємств, активізують економічну активність в регіонах, 
що сприяє розвитку економіки селищ та міст.  

Таким чином, можна з впевненістю казати про те, що при належній взаємодії держави, 
підприємців та громадськості, можливо домогтись подолання проблем та врівноважити частки 
великого, середнього та малого підприємництва країни. Це стане запорукою «здорової» економічної 
ситуації в Україні та відправною точкою для підвищення конкурентоспроможності країни. 
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Для розвитку підприємства необхідно мати ефективну стратегію. На сьогоднішній день 

більшість компаній маючи фактори успіху на ринку, не використовують їх зовсім, або 
використовують не в тому напрямку, чи використовують не ту стратегію. Тому актуальним є 
визначення алгоритму розробки стратегії розвитку підприємств. 

При виборі стратегії підприємство повинне врахувати ефективність стратегії, яка оцінюється 
за показниками [1]: 

 економічного ефекту (зростання маси і норми прибутку, чистого прибутку, строк 
окупності інвестицій, обсяг продажів); 

 соціального ефекту (поліпшення умов праці, його привабливості, розвиток культури і 
освіти); 

 технічного ефекту (підвищення якості та конкурентоспроможності продукції); 
 екологічного ефекту (зниження ступеня забруднення навколишнього середовища, 

комплексність використання природних ресурсів). 
Рішення про вибір найбільш доцільної стратегії приймається після проведеного аналізу і 

оцінки. Потім обрана стратегія підприємства реалізується з урахуванням вимог ринку. 
Американський економіст І. Ансофф ще в 1950–ті роки розробив матрицю зростання компанії 

(рис. 1), яка визначає можливості компанії в області її зростання з урахуванням нових товарів і нових 
ринків щодо наявних.  

 
 Ринки 

Товар 
СТАРИЙ 

(існуючий) НОВИЙ 

СТАРИЙ  
(існуючий) 

Проникнення на ринок 
  

                   1  

Розвиток ринку  
  
                     2  

НОВИЙ 
Розвиток товару 
(інноваційна політика) 
                                 3 

 Диверсифікація  
 

                   4 
Рис. 1 – Матриця зростання компанії І. Ансоффа [2] 
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Залежно від гнучкого поєднання різних комбінацій товару і ринку були запропоновані 
наступні стратегії. На даний час матриця І. Ансоффа залишається найпоширенішим з інструментів 
стратегічного менеджменту для визначення напрямків зростання бізнесу. 

Стратегія проникнення на ринок передбачає просування старого товару на наявному ринку. 
Цю стратегію можна оцінити за величиною обсягу продажів і ймовірністю ризику. Дані показники 
розраховуються з урахуванням величини можливих витрат на реалізацію обраної стратегії. Сукупні 
витрати необхідні з метою: 

 залучення потенційних споживачів; 
 створення конкурентних переваг; 
 стимулювання продажів і збільшення сервісного потенціалу. 
Стратегія розвитку ринку передбачає просування за допомогою маркетингових зусиль 

старого товару на новому ринку за рахунок бренду, використання мерчандайзингу, створення нової 
надійної системи дистрибуції. 
 Стратегія розвитку товару передбачає просування нового товару на старому ринку, що пов'язано з 
високою часткою ризику і вимагає значних витрат для проникнення на традиційний ринок, 
організації презентацій, демонстрації нового виробу, ретельних консультацій і переконливої реклами. 

 Стратегія диверсифікації здійснюється шляхом просування нового товару на новому ринку. 
Ця стратегія передбачає розробку планово–управлінських рішень в області інновацій товарів, послуг, 
визначення ступеня незадоволеного попиту на «новинку», визначення величини частки ринку і рівня 
ризику маркетингових зусиль на рекламу, стимулювання, розкручування бренду і формування 
громадської думки в цільових аудиторіях покупців. 

Для оцінки можливостей розробки стратегії розвитку необхідно враховувати стратегічний 
потенціал підприємства, на що обґрунтовано вказують дослідники [3]. Автор вказує, що «в більшості 
літературних джерел і на практиці використовується термін стратегічний потенціал підприємства, під 
яким розуміють сукупність наявних ресурсів та можливостей для розробки та реалізації стратегії 
підприємства». Можемо погодитися з автором, що «стратегічний потенціал підприємства – це 
сукупність природних умов, можливостей та ресурсів, що можуть бути використані для досягнення 
певних цілей у процесі оптимальної взаємодії із зовнішнім середовищем». При цьому, стратегічний 
потенціал формується за рахунок поточного потенціалу (сукупність можливостей, здібностей і 
резервів, накопичених за певний період часу), а також стратегічного і залишкового потенціалу 
розвитку (сукупність можливостей, здібностей і резервів, необхідних додатково для виконання 
позначеної місії, рівно і невживаних в певний період часу).  

На наш погляд, щоб впроваджувати означені стратегії зростання, підприємство має знайти 
відповіді на певні питання: 

 на скільки персонал на підприємстві кваліфікований для забезпечення розвитку; 
 чи годен асортимент для подальшого розвитку; 
 чи якісна реклама та обслуговування для залучення споживачів. 
Вважаємо, що перед тим як переробляти чи оновлювати продукцію підприємства, 

керівництво повинне буди впевнене, що його персонал кваліфікований, як на виробництві, так і в 
відділу продаж. Якщо працівник збуту не може якісно надати певну інформацію о продукції та 
обслуговувати клієнта, то не має ні якого сенсу щось виробляти, тому що не буде збуту. Так і на 
виробництві, якщо виробляється не якісна продукція і споживача не задовольняє замовлення, то збут 
на неякісний товар буде відсутній. Таким чином, на основі сучасних інформаційних технологій, раз 
на рік кожен працівник будь–якого підрозділу підприємства повинен підтверджувати свою 
кваліфікацію, проходити спеціалізовані тренінги для підтримки або підвищення своїх знань.  

Крім того, підприємство, яке планує стратегію розвитку повинне провести моніторинг свого 
асортименту.  

Якщо виробляється лише невелика кількість продукції, яка може задовольнити споживача, та 
керівництво планує ріст підприємства, йому слід розглянути наступні питання.  

Проаналізувати ринок та розширити своє виробництво (стратегія товару). 
Взяти під реалізацію інший товар з іншого ринку, котрий тісно пов’язаний з ринком 

підприємства (стратегія диверсифікації). 
Якщо керівництво хоче кардинально підвисити свій рівень конкурентоспроможності, 

доцільно взяти до уваги такий загальний варіант: 
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Проаналізувавши ринок, добавити ще один вид продукції, чи змінити існуючий продукт на 
модифікований. Потім укласти договір під реалізацію нового асортименту та відкрити новий відділ, 
який буде обслуговувати людей на виїзді. 

Також необхідно враховувати, що не зважаючи на вибір керівництва, на будь–якому 
підприємстві повинна діяти правильна реклама. Вона включає як рекламування якісного 
обслуговування споживача, так і самого товару. Так як підприємство є виробником, то воно повинне 
мати альтернативу цін, які будуть підходити як різним клієнтам, так і фірмам.  

Цілком згодні з думкою дослідників [4], що врахування етапу життєвого циклу підприємства 
дозволяє суттєво підвищити результативність розробки і впровадження його стратегії. Підтримуємо 
автора, що стратегічний блок розвитку підприємства має розроблятися на етапі зростання життєвого 
циклу підприємства. У цей період відбувається формування політики підприємства, стратегічних 
цілей та стратегії. Проте, хочеться зазначити, що шляхом розробки нових стратегій розвитку 
підприємство може вийти на новий етап росту. Саме тому, доцільно констатувати можливість впливу 
розробки стратегії розвитку на поновлення росту компанії Якщо підприємство знаходить 
невикористані раніше шляхи розвитку виробничої діяльності, новий поштовх до змін може 
забезпечити новий ріст підприємства, навіть якщо підприємство увійшло на фазу спаду свого 
розвитку. Тому можемо стверджувати, що стратегія розвитку на етапі зростання розробляється 
вперше на підприємстві, та на етапі спаду може надати новий поштовх до відновлення тенденції 
росту, якщо не всі можливості росту були використані до цього. 

Слід враховувати, що підприємства можуть одночасно здійснювати не одну, а кілька 
стратегій. Так, багатогалузеві компанії для одного виду товару можуть розробити стратегію 
глибокого проникнення на ринок (завоювання кращих позицій на даному ринку), для іншого вибрати 
стратегію розвитку ринку (вихід на освоєний ринок з новим продуктом) і т.п. Завдання керівництва 
полягає в тому, щоб при виборі стратегії всебічно врахувати конкретні умови і цілі бізнесу. 
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