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Промислове виробництво в Україні, за основними динамічними та структурними показниками, 

перебуває у досить критичному стані, який є малоспівставним із країнами, що розвиваються. Нинішня ситуація 
зумовлена інтегральним впливом чинників історичного трансформаційного та надзвичайного характеру. Проте, 
на діяльність підприємства негативно впливають не лише фактори зовнішнього середовища, а й відсутність 
відповідного рівня фінансової стійкості підприємства. За даними Державної служби статистики України, у 2018 
ріці  було закрито 36 тисяч підприємців, найбільша частка закритих компаній припадає на Волинську (30%) і 
Запорізьку (27%) області, найменше - на Одеську область (20%) [1]. 

Умовою життєдіяльності й основою стабільності стану підприємства в ринковій економіці є 
забезпечення його фінансової стійкісті[2]. В сучасних економічних умовах більшість підприємств мають дуже 
складне фінансове становище. Аналітичну оцінку діяльності підприємства доцільно здійснювати для 
моніторингу та визнанння можливості забезпечення фінансової стабільності та ефективності джерел 
фінансування. Тобто менеджерові необхідно визначитись щодо альтернативи кредитування або лізингу для 
фінансування операційної діяльності та необхідності залучення інвестиційних ресурсів для фінансового 
оздоровлення та підтримки стабільної діяльності підприємства.  

Це можливо завдяки розробці та впровадженню системи маркерів, що вказують окремо, чи в купі, на 
нестабільну діяльність підприємства та привертають увагу менеджерів щодо вирішення наявних проблем, не 
очікуючи, поки вони суттєво вплинут на фінансово-господарський стан суб’єкту підприємництва. Ці маркери 
складаються з аналітичних показників діяльності підприємства, що знайомі  менеджерам і аналітикам, але 
представлені в системі та підстраховують керівництво у вірному виборі заходів щодо забезпечення стійкого 
розвитку. 

Система маркерів  також застосовується для визначення кредитоспроможності суб’єкту 
господарювання; аналітичності лізингових операцій як альтернативних джерел фінансування; ступеня 
фінансової стабільності; стадії банкрутства тощо.  

Для оцінки кредитоспроможності підприємств застосовується механізм розподілу підприємств - 
потенційних позичальників по класах для виявлення умов можливого фінансування суб'єктів[3]. Це можна 
зробити за допомогою використання деяких аналітичних показників, що розраховуються за даними фінансової 
звітності підприємств, а саме: 
 
Таблиця 1-  Маркери кредитоспроможності суб’єктів 

Найменування показника Клас позичальника 

Коефіцієнт ліквідності абсолютний >0,2 0,15-0,2 <0,15 

Коефіцієнт ліквідності уточнений >0,8 0,6-0,8 <0,6 
Коефіцієнт ліквідності загальний >2 1-2 <1 
Коефіцієнт незалежності >0,6 0,4-0,6 <0,4 

Бали 1-1,5 1,51-2,5 2,51-3,0 
 
Якщо значення показників різнокласові, то визначають узагальнену оцінку в балах, при цьому 

використовують вагові коефіцієнти, що вказують на значимість кожного коефіцієнта для кредитних 
організацій. Важливо при цьому, щоб сума значень ваги коефіцієнта не перевищувала одиниці. У підсумку 
отримуємо бали, що характеризують кредитний рейтинг підприємства /установи/, який підрозділяється за 
класами.  

Для першого класу - кредит може надаватися під мінімальні  відсотки без обов’язкової застави. 
Для підприємств другого класу - може бути виданий кредит на загальних підставах по ринковій 

процентній ставці. 
Для підприємств третього класу розглядається питання надання кредиту. Воно проблематично і у 

випадку одержання -  під максимальний відсоток з обов'язковою  заставою з максимальним коефіцієнтом 
застави (співвідношення вартості об’єкта застави (за оцінками експертів) до суми наданого кредиту). Такий 
самоаналіз корисний для підприємства, коли воно розглядає можливість кредитування -  як джерела 
фінансування.  

Рейтингова система оцінки фінансової стійкості підприємства представлена в табл..2. 
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Таблиця 2- Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства 
Найменування показника Іклас 2клас Зклас 

Коефіцієнт покриття Більше 2 1-2 Менше 1 
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності Більше 0,5 0.2-0.5 Менше 0.2 
Забезпеченість власними оборотними коштами Більше 0,2 0,1-0,2 Менше 0,1 
Збільшення оборотності запасів + - - 

Збільшення оборотності оборотних коштів + - - 

Рентабельність активів Більше 15% 12-15% Менше 12% 
Наявність неплатежів по кредитах - - + 

 
1 клас – фінансово стійкі підприємства; 2 клас – підприємства які мають незначні відхилення платіжної 

дисципліні; З клас – неплатоспроможні підприємства.  
Використання вищеозначених моделей потребує творчого підходу від аналітика, навичок розрахунку та 

тлумачення кожного з показників, які включено в систему маркерів, та вміння дати загальну оцінку 
фінансового стану підприємства. Також, важливо постійно досліджувати  підприємства на посткризовому етапі 
їх функціонування   тому, що банкрутство – постійний супутник у діяльності підприємств, що функціонують у 
ринкових умовах. А це є ознакою необхідності постійної професійної роботи менеджерів задля збереження та 
розвитку бізнесу. 

 
Література: 
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2. Кононенко О., Маханько О. Анализ финансовой отчетности – Х.: Фактор, 2014. – 200 с.  
3. Артамонова Н.С. Аналітичні інструменти в системі стрес-тестування фінансової нестійкості 

підприємств/ Інформаційно- аналітичний журнал “Економіка, фінанси, право” № 2/2 –Київ: 2017, с. 21-24.  
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У будь-якій економічній діяльності існують різні ризики, не виняток і зовнішньоекономічна діяльність. 
Існує безліч класифікацій ризиків ЗЕД та одна з найбільш поширених – це  розподіл ризиків на зовнішні і 
внутрішні 

Також можна виділити групу ризиків, пов'язаних з умовами контракту: якістю товарів, його упаковкою 
і ціною; умови поставки; вибору фінансових умов контракту; екстрених обставин; умови розриву контракту і 
відповідальності за недотримання умов. 

Існує безліч ризиків і для учасників зовнішньоекономічної діяльності необхідною є розробка системи 
управління ризиками, яка повинна бути орієнтована: 

1) На аналіз поточної зовнішньої і внутрішньої обстановки і виявлення можливих ризиків. 
2) На оцінку вартості планованого збитку і вживання заходів, спрямованих на його мінімізацію. 
3) На систему контролю за виконанням прийнятих рішень. 
Також на ТОВ «ОДЕТЕКС» варто виділити ризики валютного контролю, які також діляться на дві 

групи – внутрішні і зовнішні. Внутрішні ризики в основному стосуються сфери ведення валютного контролю 
співробітниками компанії, помилки в їх аналізі та управлінні. Зовнішні ризики валютного контролю є різні 
труднощі функціонування самого механізму валютного контролю. Велика частина ризиків припадає на операції 
з розрахунків. Поширеними ризиками валютного контролю ТОВ «ОДЕТЕКС» також є: різний рівень доходів 
між зовнішньоекономічною діяльністю та витратами; невідповідність і втрата інформації з валютних операцій. 
Таким чином, при організації валютного контролю розглянутим аспектам потрібно приділяти більш пильну 
увагу. 

Можна виділити ряд заходів по зменшенню валютних ризиківна ТОВ «ОДЕТЕКС»:  
- посилення контролю всередині компанії в валютних підрозділах; 
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- грамотне поділ функцій усередині компанії, а також оптимізація процесу роботи між відділами 
підприємства, що працюють з валютним дилінгом, супроводом угод, контролем та бухгалтерським обліком;  

- створення особливих вимог при укладанні і обробці валютних угод (спеціальних форм обліку, 
періодичної звітності, аналізом документів та рекламацій поза дилінгових підрозділів, відстеження термінових 
контрактів з торговими партнерами і ризиків за цими контрактами);  

- встановлення лімітів для контрагентів, тобто грошової суми, на яку протягом певного терміну часу 
можуть полягати валютні операції з партнером; 

- наявність положень всередині компанії, що містять конкретні вимоги до системи виявлення та оцінки 
ризиків; 

-  створення комплексу заходів щодо мінімізації ймовірності настання ризикових ситуацій, а в ситуації 
з їх виникненням щодо усунення шкоди, тобто постійне проведення моніторингу.  

Таким чином, широту і складність процесу оцінки і управління ризиками в ЗЕД ТОВ «ОДЕТЕКС» 
викликає необхідність постійного аналізу та оцінки як особливостей країни імпортера або експортера в цілому, 
так і діяльності окремих зарубіжних компаній (потенційних партнерів) зокрема [1].  

У зв'язку з цим, багато економістів намагаються охопити і розкрити весь спектр ризиків з позиції 
учасників проведених операцій, а також до усунення принципових розбіжностей в різних трактуваннях 
управління ризиками, до знаходження напрямків вдосконалення управління ризиками як умови стабілізації 
економічного розвитку організацій. 

Чим ретельніше проведена робота щодо зниження впливу ризиків на роботу ТОВ «ОДЕТЕКС», тим 
вище ймовірність зниження можливих втрат. Однак в різних сферах і галузях економіки варто звертати 
особливу увагу на деякі групи ризиків, які несуть найбільш серйозних втрат для ТОВ «ОДЕТЕКС».  

В ЗЕД варто виділити операції, які пов'язані з підвищеним ризиком, наприклад, під час митного 
оформлення поставок за кордон, сильно впливають на загальний час поставки. Експорт товарів один з 
найважливіших елементів зовнішньоекономічної діяльності та вимагає хорошого знання нормативно-правових 
актів, що регулюють ЗЕД, що дозволяє значно скоротити витрати часу і коштів, при отриманні різних 
документів, необхідних для оформлення в митній службі.  

Крім усього, потрібно відзначити закріплені в законодавчих актах терміни проведення оформлення 
товарів на митниці. Кожна затримка при реалізації замовлення, є підставою для подання позову до суду на 
винного в затримці для отримання грошових коштів, в якості компенсації завданих збитків. Чітке виконання 
положень законодавчих актів, що регулюють ЗЕД, призведе до більш швидкого процесу проведення митного 
оформлення, а завдяки цьому скоротяться витрати на персонал, і знизиться ризик втрати якості товарів [2]. 
Варто відзначити, що необхідно враховувати сукупні витрати логістичного ланцюжка в цілому, а не кожної 
ланки окремо. Найбільш виразно цей принцип показаний змістом витрат при розподілі продукції. Наприклад, в 
витрати на реалізацію товару ТОВ «ОДЕТЕКС» входять мінімум три пункти:              

1) витрати на транспортування; 
2) витрати на підтримку запасів; 
3) витрати на оформлення замовлень. 
Також одним з найбільш істотних ризиків є вибір транспорту для перевезення товарів. При виборі 

транспорту для перевезення товарів ТОВ «ОДЕТЕКС», слід звертати уваги на такі критерії:  
- час транспортування;  
- вартість доставки;  
- експедирування;  
- відгуки про компанії перевізника;  
- рівень кваліфікації персоналу; 
- «гнучкість» схем доставки.  
Автотранспорт найбільш пристосований до перевезення багатьох видів товарів за рахунок своєї 

гнучкості і пристосованості. Статистика показує, що автотранспорт більш безпечний в порівнянні з іншими 
видами транспорту. Однак вартість доставки вантажів автотранспортом на відстань понад 3000 км найчастіше 
перевищують вартість доставки іншими видами транспорту. Але свої мінуси є і у доставки залізничним 
транспортом. Наприклад, залізниця не пристосована для перевезення тендітних товарів, а також товарів, 
здатних втратити свої споживчі якості в результаті трясіння [3].         

Таким чином, хочеться запропонувати ряд інструментів, за допомогою яких можна звести ризики у 
зовнішньоекономічній діяльності ТОВ «ОДЕТЕКС» до мінімуму:  

1) Аналіз зовнішнього середовища підприємства, що дозволяє знизити рівень невизначеності, що 
супроводжує прийняття рішень в умовах сучасної економіки. 

2) Збір актуальною інформаційної для аналітичної роботи.  
3) Створення неформальних зв'язків з елементами транспортної інфраструктури, що дозволяє 

отримувати актуальну інформацію.  
4) Страхування угод і товарів від конкретних ризиків. 
Хочеться відзначити, що на сьогоднішній день ведеться пошук шляхів вдосконалення сучасних методів 

аналізу та управління ризиками, що дасть компаніям, як можливості отримання більш повного пакету 
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інформації, необхідної для прийняття рішення, так і дозволить збільшити кількість успішно реалізованих 
проектів. 
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 Міграційні процеси в Україні набули за останні роки значних масштабів, що має великий вплив як на 

регіональну економіку, так і на економіку країни загалом. Особливо це відчули на собі Західні області, такі як 
Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Тернопільська, де 5-20% сімей у яких хоча б один 
із членів на даний момент працює за кордоном. Грошові трансферти, які мігранти надсилають своїм сім’ям 
насичують економіку валютою, підтримують споживчий попит та знімають соціальну напругу в суспільстві, 
але в той же час створюють певні диспропорції, адже використовуються вкрай неефективно та створюють 
проблеми на ринку праці.  Брак трудових ресурсів разом з дисбалансом між попитом та пропозицією робочої 
сили призводять до того, що багато підприємств відчувають кадровий голод, та що в свою чергу зменшує 
ефективність їх діяльності. 

Проблем пов’язаних із збільшенням трудової еміграції українців дуже багато, і вони несуть в собі 
загрозу для подальшого зростання та розвитку нашої країни. Звичайно, менеджмент міграційних процесів 
повинен починатися на рівні держави. Як зазначало багато науковців, потрібно розробляти велику кількість 
нормативно-правових актів, створювати відповідні органи, які будуть займатися питаннями трудових мігрантів, 
і т.д., але регіональний рівень також відіграє свою роль, особливо з початком реформи децентралізації. 
Основною метою регіонального менеджменту є насамперед зменшення темпів масової трудової міграції 
українців за кордон, сприяння поверненню мігрантів на Батьківщину та ефективному використанню їхніх 
заощаджень для підвищення підприємницької активності [1, C.34-40].  

На даний момент дуже мало уваги органи держаної та місцевої влади приділяють питанням міграції, 
практично відсутні будь-які механізми, які б сприяли досягненню цілей регіонального менеджменту, але є 
можливість перейняти практику провідних країн-донорів робочої сили у світі, які у свій час розробили  
політику, організаційно-економічні механізми, різні засоби та способи залучення коштів трудових мігрантів для 
соціально-економічного розвитку їх територій. Загалом можна виділити такі основні заходи щодо 
стимулювання інвестицій мігрантів в економіку :  

1. Розробка та вдосконалення фінансових інструментів для мігрантів. 
2. Підвищення фінансової грамотності мігрантів та членів їх сімей. 
3. Розробка програм державно-приватного з органами місцевого самоврядування. 
4. Заохочення мігрантів до спільних інвестицій в підприємницьку діяльність. 
5. Підтримка індивідуального підприємництва мігрантів, завдяки створенню спеціальних сприятливих 

умов, пільг, інформаційної та консалтингової підтримки [2, C.180-184]. 
Стимулювання мігрантів до інвестицій в економіку регіону може відбутися шляхом співпраці місцевих 

органів влади з суб’єктами фінансового ринку щодо впровадження нових фінансових інструментів, які б були 
розроблені для мігрантів як специфічної цільової групи.  Багато країн, на приклад, запустили депозитно-
накопичувальні банківські послуги. За 1970-2010 рр. близько 10 країн (Туреччина, Марокко, Індія та ін.) 
залучили понад 100 млрд. дол. від своїх мігрантів на спеціальні депозитні та ощадні рахунки в місцевих банках. 
Залежно від країни гроші мігрантів  і діаспори становили 10-40% усіх депозитів населення країн.  Збільшення 
обсягів переказів повинно супроводжуватись запуском кредитних, страхових, пенсійних і іпотечних програм. 

Окремий напрям — створення профільних підрозділів у фінансово-банківських організаціях. Уже в 30 
країнах світу в найбільших банках створено спеціальні підрозділи з розробки послуг та залучення грошей 
мігрантів і діаспори. Крім банків, влада може залучити міжнародних донорів та асоціації діаспор. Усі найбільші 
міжнародні організації мають спецфонди для розвитку проектів у сфері міграції та грошових переказів і готові 
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витрачати їх на продуктивні цілі. Наприклад, у Латинській Америці за 2001–2011 рр. на ці програми донори 
витратили понад 45 млн дол. 

Щоб іще більше залучати переказів мігрантів у регіони, місцева влада повинна розвивати програми 
державно-приватного партнерства. Досвід Латинської Америки показує, що в цілому 30-40% мігрантів 
зацікавлені  виділяти 1-10% своїх особистих доходів на соціальні проекти на батьківщині, якщо в їх спів 
фінансуванні бере участь місцева або центральна влада. В цілому в світі понад 10 млрд. дол. переказів на рік 
спрямовується на такі програми. 

Окреме питання потрібно приділити запуску інвестиційних і митно-податкових пільг/стимулів. Країни 
розробляють інвестпрограми і знижують податки для мігрантів, які бажають інвестувати кошти на батьківщині. 
У Туреччині за 1961–2007 рр. реалізовано 44 спецпрограми співробітництва зі своїми мігрантами та діаспорою. 
В Індії для мігрантів-інвесторів податок на прибуток удвічі менший; податки на дивіденди та дохід від 
депозитів – відсутній [3].  

Ще одним важливим напрямком, який сприятиме активізації інвестування зароблених за кордоном 
коштів трудових мігрантів в економіку України - це розробка спеціальних програм стимулювання 
самозайнятості й підприємництва для колишніх заробітчан, адаптація трудових мігрантів до українського 
суспільства, яке змінилось за період відсутності заробітчанина, надання юридичної та консультаційної 
допомоги, впровадження курсу підвищення кваліфікації та перекваліфікації колишніх мігрантів. Це завдання, 
перш за все, стоїть перед органами місцевого самоврядування, адже саме вони повинні розробляти програми та 
проекти, тому що найкраще обізнані в особливостях місцевого економічного середовища, потребах місцевих 
ринків, специфіці міграційних процесів того чи іншого регіону, а також в сильних чи слабких сторонах своїх 
громад та територій. Особливо актуальним даний напрямок стає з посиленням процесів децентралізації та 
надання об’єднаним територіальним громадам значних повноважень [4]. 

Загалом політика органів державної влади та місцевого самоврядування  у сфері міграції повинна 
включати наступні напрями: 

По-перше, на якісно новий рівень має вийти збір інформації про міграцію. Зараз для повноцінної 
оцінки міграції даних не вистачає – наявні показники неоднорідні, а початкова точка відліку про кількість 
наявного в країні населення відсутня. Востаннє перепис населення проводився у 2001 році. 

По-друге,  органи державної влади та місцевого самоврядування повинні працювати над збільшенням 
позитивних коротко- та довгострокових ефектів від міграції. Потрібно знижувати бар’єри для короткострокової 
та маятникової міграції, а також підтримувати зв’язок з мігрантами, залучати їх до підприємництва. 

Третє. внутрішня міграція може стати рішенням для тих, хто розглядав можливість стати трудовим 
мігрантом, адже цілком реально працевлаштуватися у іншому регіоні країни. органи державної влади та 
місцевого самоврядування повинні  поширювати інформацію про умови працевлаштування в різних регіонах та 
пропонувати у службі зайнятості безробітним працевлаштування у них. 

Четверте, органи державної влади та місцевого самоврядування повинні сприяти розвитку 
міжнародного співробітництва у сфері міграції, тобто проводити свідому політику залучення робочої сили з-за 
кордону, яку проводять сусідні країни ЄС [5]. 

З іншого боку, Україна повинна стимулювати повернення українських емігрантів, але робити це 
необхідно запуском мотиваційних програм для збільшення їхніх грошових переказів на батьківщину. Тут 
найкращий досвід мають Ірландія, Ізраїль, Філіппіни, Індія. Реалізація вище запропонованих економічних та 
організаційних заходів дозволить у найкоротший строк встановити контакт з українськими мігрантами, 
стимулювати їх повернення розвитком їхнього підприємництва на батьківщині. Крім того, впровадженням 
мотиваційних програм і проектів Україна зможе регулювати і контролювати так званий відплив мізків (brain 
drain), перетворювати його на циркуляцію мізків (brain circulation) і максимально використовувати знання 
діаспори (brain gain). 
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Актуальність означеної проблеми пов’язана з визначенням перспектив розвитку інклюзивної економіки 

країни й вдосконалення стратегічного планування за рахунок використання положень антикризового 
менеджменту. Залучення принципів інклюзивної економіки, як складної системи відносин, обумовлює 
максимальну зайнятість й взаємодію усіх суб’єктів господарювання й проживання з метою розвитку соціально-
економічної сфери в різних країнах. Становлення інклюзивної економіки обумовлено необхідністю залучення 
всіх верств населення до соціально-економічного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор проведено на основі досліджень 
застосування методологічних підходів моделювання на основі модифікації моделей Неймана, Солоу і 
Самуельсона-Хікса, а також Дебая-Грюнейзена, що дозволяє враховувати ангармонічності, які призводять до 
нелінійної залежності кластерних рівнів від вихідних чисел. Подібність до фізичної моделі дає право провести 
мезомасштабне дослідження. Крім цього кластерна динаміка та методи Монте-Карло для визначення ступенів 
ризику можуть бути використані для виявлення параметрів моделювання розвитку інклюзивної економіки. В 
основу напрацювань щодо останньої покрадені розробки вітчизняних вчених: А.В. Базилюк, Л.І. Федулової та 
ін., які й були покладені в основу подальшого дослідження. 

Метою роботи є розробка та обґрунтування науково-методичних засад формування моделі розвитку 
інклюзивної економіки на основі положень антикризового менеджменту, яка має базуватись на принципах 
сталості та комплексності, що надасть змогу доповнити існуючі методи прийняття управлінських рішень та 
підвищити ефективність економіки на мезорівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.  
Концептуальним положенням  дефініції «Інклюзивна економіка» присвячено статтю Л.І. Федулової 

«Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку» (2016). В праці також розглянуто теоретичні 
підходи до розуміння сутності інклюзивної моделі розвитку економіки в сучасних умовах, визначено 
особливості і роль інклюзивних інновацій в забезпеченні соціально-економічного розвитку, розроблено 
концептуальну схему методологічних засад інклюзивних інновацій та, на основі аналізу умови формування 
інклюзивного інституційного середовища та інклюзивних бізнес-моделей для реалізації інклюзивних інновацій 
й формування ринку інклюзивних товарів і послуг, розроблено пропозиції щодо упровадження інклюзивних 
інновацій в економіку України. В напрацюваннях А.В. Базилюк містяться положення обґрунтування важливості 
інклюзивного зростання як основи соціально-економічного розвитку країни через інклюзію усіх членів 
суспільства та гуманізацію економічних процесів шляхом формування ціннісних орієнтацій. Обґрунтована 
модель інклюзивного розвитку для України, яка базується на забезпеченні конкурентоспроможності економіки 
та рівномірного підвищення добробуту усіх громадян.  

В подальших дослідженнях спираємось на особливості інклюзивного середовища, яке передбачає, що 
кожна особистість відчуває важливість свого життя і залучена у різні види діяльності. В даному випадку 
держава зобов’язана надати можливість людині реалізувати свій потенціал, бути активним повноцінним членом 
суспільства та отримувати таку частину результатів праці в результаті розподілу, яка дозволить забезпечити 
відтворення суспільного процесу. Це стає можливим завдяки реалізації рівного доступу до результатів праці й 
передбачає рівномірний і достатній розподіл результатів праці між найманим працівником, підприємцем та 
державою через збалансований розмір заробітної плати, прибутків і податків. Якщо працюючий отримує гідну 
заробітну плату, то відповідно він та його сім’я має доступ до соціальних можливостей. А доступність до 
освіти, медицини і праці створює передумови до отримання кращої роботи і вищої оплати праці. До того ж, 
доступ до можливостей і доступ до результатів праці мають прямо пропорційну залежність.  

На рівні держави механізмами та інструментами підвищення інклюзивності можуть виступати: 
1. Установа соціальної інтеграції та рівності загальних благ. 
2. Розвиток місцевого самоврядування як гаранта справедливості та соціального захисту.  
3. Забезпечення пріоритетного розвитку соціальної сфери та підвищення загального доступу до засобів 

охорони здоров’я, освіти, включаючи загальний рівень культури. 
На жаль, пострадянські країни не забезпечують ні рівного доступу до можливостей, ні справедливого 

доступу до результатів праці, що пов’язано, як правило, з високим рівнем корупції у державі. Тоді як саме 



Секція 6. Антикризовий менеджмент: моделі, механізми, інструменти  

205 

модель інклюзивної економіки повинна гармонізувати людський, природний і виробничий капітал не тільки за 
кількісними, а й за якісними параметрами.  

Світовий Економічний Форум (World Economic Forum) розраховує композитний індекс, який ранжує країни 
на основі їх комбінованих показників, називаючи його індексом інклюзивності розвитку (IDI). Він має більш 
комплексний зміст відносно стану економічного розвитку в порівнянні із загальноприйнятими рейтингами, що 
побудовані на основі ВВП на душу населення. Індекс інклюзивного розвитку базується на 12 індикаторах, 
об'єднаних в три групи, які оцінюють рівень економічного розвитку: зростання і розвиток (включаючи зростання 
ВВП, зайнятості, продуктивності праці, очікуваної тривалості життя); інклюзивність (медіанний дохід 
домогосподарств, рівень бідності та нерівності); рівність між поколіннями (рівень заощаджень, демографічного 
навантаження, державного боргу і забруднення навколишнього середовища). Індекс виступає розширеною оцінкою 
економічного розвитку країн. Окрім оцінки ВВП, цей індекс вимірює додаткові параметри. Отже, індекс складається 
з 12 показників, які пов’язані в три великі групи: зростання та розвиток (ВВП на душу населення в доларах США, 
продуктивність праці, здорова тривалість життя й зайнятість населення). Найпоширеніші методики визначення 
інклюзивного розвитку країни розроблені Азійським банком розвитку (АБР) та Всесвітнім економічним форумом. 
Відповідно досліджень АБР до факторів, які визначають рівень інклюзивного розвитку, належать: бідність та 
нерівність у розподілі доходів; економічне зростання та зайнятість; інфраструктура; доступ до освіти та охорони 
здоров’я; доступ до базових інфраструктурних послуг та послуг; гендерна рівність та можливості; соціальна безпека; 
уряд та інституції. 

Побудова моделі розвитку інклюзивної економіки дозволить всебічно оцінити подальші перспективи та 
окреслити стратегічне планування, спираючись на положення антикризового менеджменту. В основу моделі 
покладені наступні важелі антикризового управління: прогнозування, планування, макроекономічні 
дослідження, удосконалення статистичної звітності для достовірного оцінювання реальної ситуації, 
контрольно-інспекційна діяльність, механізми використання податкових важелів, політика кредитування тощо.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Алгоритм побудови моделі розвитку інклюзивної економіки на основі положень антикризового 
менеджменту 

 
Таким чином, в результаті формування моделі розвитку інклюзивної економіки доречно вдосконалити 

методи прийняття управлінських рішень в умовах адаптації країни до кризових ситуацій шляхом залучення 
внутрішнього потенціалу, адекватного захисту національних інтересів від наявних та потенційних загроз на 
основі сучасних підходів антикризового управління. 
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Апробація моделі. Розробка параметрів та обробка отриманих  даних; 
удосконалення статистичної звітності для достовірного оцінювання ситуації 
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розвитку; 
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статистичної звітності; 
• розробка положень з планування господарювання; 
• формування заходів контролю; 
• розробка організаційно-економічних механізмів  
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антикризового управління  

Оцінка якості та перевірка достовірності моделі 

Винайдення підходів до розвитку інклюзивної економіки за рахунок ресурсів 
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Після затвердження нового Статуту -Нафтогазу постановою Кабінету Міністрів України №1002 у 

травні 2016 року було вперше утворено незалежну cлужбу управління ризиками Нафтогазу, яка розпочала 
роботу у листопаді 2016 року. Основною метою cлужби є забезпечення ефективного управління ризиками та 
контролю для досягнення поточних та стратегічних цілей компанії та підприємств групи Нафтогаз. 

Нову нормативно-правову базу та документи з управління ризиками (Політика з управління ризиками, 
Методика управління ризиками, Регламент управління ризиками) було розроблено, ґрунтуючись на 
положеннях міжнародних стандартів (ISO/IEC 31010:2009 Управління ризиками – Методи оцінки ризику, ISO 
31000:2009 Управління ризиками – Принципи та керівні вказівки) та найкращих практиках у сфері управління 
ризиками, із залученням міжнародних консультантів та експертів. [1] 

У лютому 2017 року в групі Нафтогаз було розпочато початкову оцінку ризиків на основі переглянутої 
методології. Перша фаза оцінки, під час якої було виявлено суттєві ризики, властиві для групи Нафтогаз, 
ґрунтувалась на попередній роботі з оцінки ризиків, що проводилась у компанії. 

Друга фаза початкової оцінки ризиків передбачає створення повного звіту за результатами початкової 
оцінки ризиків групи Нафтогаз. У подальшому оцінка ризиків групи Нафтогаз буде проводитись щокварталу та 
щорічно, а також у разі настання ризикової події. 

Основні виявлені ризики, що можуть спричинити істотний негативний вплив на виробничі показники, 
грошові потоки та фінансовий стан групи Нафтогаз, наведено нижче. 

Робота з управління ризикам проводиться в компанії на всіх рівнях управління. Хоча в 2015 році 
компанія не мала окремого підрозділу з управління ризиками, роботу з внутрішніх контролів та управління 
ризиками було інтегровано в інші процеси діяльності компанії в рамках організаційної структури. Робота з 
управління ризиками побудована так, щоб здійснювати безперервний моніторинг та контроль, своєчасне 
виявлення та послідовне управління ризиками, що пов'язані з діяльністю групи, забезпечувати безперешкодний 
канал інформації та комунікації щодо виявлених наявних чи потенційних ризиків. Елементи системи 
управління ризиками включають посадові інструкції, нормативні акти, норми корпоративної культури, 
методики та процедури компанії. 

Значним елементом системи внутрішнього контролю в 2015 році була функція внутрішнього аудиту. В 
2015 році департаментом внутрішнього аудиту було проведено 17 перевірок виробничої та фінансово-
господарської діяльності та окремих операцій на 14 підприємствах групи. [2] 

У грудні 2015 року постановою Кабінету -Міністрів України №1002 затверджено новий статут 
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", згідно з яким у групі впроваджується дієва система 
внутрішнього контролю шляхом створення функцій управління ризиками, комплаєнса та внутрішнього 
фінансового контролю. Група має на меті забезпечити, щоб система корпоративного управління й ухвалення 
рішень включала всебічну оцінку ризиків, а також побудувати свої бізнес-процеси з урахуванням системи 
внутрішнього контролю цих процесів, ґрунтуючись на найкращих практиках та використовуючи досвід 
передових світових компаній. З цією метою в травні 2016 року в структурі Нафтогазу створено службу 
управління ризиками та введено посаду керівника з управління ризиками, які безпосередньо підпорядковуються 
наглядовій раді Компанії. 

Основними завданнями служби управління ризиками стане: 
- впровадження стандартів управління ризиками та найкращих світових практик; 
- ідентифікація всіх ризиків, які становлять загрозу стабільності діяльності, фінансовій стійкості, 

безпеці та здоров'ю персоналу, навколишньому середовищу та досягненню стратегічних цілей групи; 
- проведення аналізу ідентифікованих ризиків з метою найбільш правильної оцінки їх наслідків і 

ймовірності їх виникнення; 
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- розроблення стратегії реагування, дієвих заходів мінімізації негативних наслідків виявлених ризиків 
та попередження їх виникнення в подальшій діяльності групи; 

- управління ризиками згідно з розробленими заходами; 
- моніторинг та контроль за виконанням розроблених заходів. 
Основні ризики, які можуть спричинити істотний негативний вплив на наші виробничі показники, 

грошові потоки і фінансовий стан, наведені нижче. [3] 
Галузеві ризики – це ризики, пов'язані з залежністю від єдиного постачальника імпортованого 

природного газу. До 01.10.15р. Нафтогаз був гарантованим постачальником газу для промислових споживачів, 
річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн куб. м, та підприємств, що здійснюють 
виробництво теплової енергії. На період з 01.10.15 до 31.03.17р. на компанію покладено обов"язки продавати 
природний газ постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів та релігійних організацій, а 
також постачати природний газ виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії. [4,5] 

 Залежність від одного постачальника за таким довгостроковим контрактом може не тільки негативно 
впливати на здатність Нафтогазу забезпечувати споживачів України природним газом, а й загрожувати 
безперебійності та надійності роботи ГТС, збільшувати політичні ризики, погіршувати фінансовий стан 
компанії. 

Ризики, пов'язані з залежністю від одного споживача послуг з транзиту. Транспортування природного 
газу здійснюється тілько  групою для Газпрому відповідно до контракту, що негативно вплинуло на діяльність 
підприємств. 

Ризики, пов'язані з цінами на нафту, природний газ та нафтопродукти. Оскільки імпортна складова в 
загальному обсязі споживання природного газу залишається суттєвою, падіння цін на природний газ на 
європейських газових ринках позитивно впливає на результати діяльності підприємств. 

Ризик, пов'язаний із зменшенням транзиту нафти. В умовах політичної нестабільності у 
взаємовідносинах між Україною та Російською Федерацією, , існує загроза подальшого зменшення обсягу 
транспортування нафти транзитом через територію України до країн Центральної Європи. 

Ризики, пов'язані з державним регулюванням нафтогазової галузі. У жовтні 2015 було ухвалено низку 
підзаконних актів, які попри задекларовану мету не відповідали основним принципам європейського 
законодавства та зазначеним критеріям, і, відповідно, не дали очікуваного результату. 

Ухвалені правила не призвели до ефективної роботи ринку природного газу. Вони, з одного боку, є 
непрозорими та обтяжливими для добросовісних учасників ринку та компаній, які можуть бути зацікавлені в 
роботі на ньому, а, з іншого, створюють широке поле для зловживань та недобросовісної поведінки. 

Ризики податкового регулювання.  Непослідовність у застосуванні, тлумаченні та впровадженні 
податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, зрештою, можуть стати причиною 
нарахування додаткових податків, штрафів і пені, а ці суми можуть бути суттєвими. 

Валютні ризики. Група здійснює свою операційну діяльність на території України і її залежність від 
валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання природного газу у іноземних 
постачальників, що в основному деномінується у євро та доларах США. Група також здійснює сплату відсотків 
та погашення позик в іноземних валютах. 

Ризики ліквідності. Діяльність групи має сезонний характер: обсяг реалізації природного газу та послуг 
з його транспортування протягом опалювального сезону складає близько 70% до річного, відповідно і грошові 
надходження за реалізовані товари та послуги суттєво зростають 

Ризик зміни відсоткових ставок. Група є великим позичальником на українському кредитному ринку. 
Зміни облікової ставки НБУ можуть мати суттєвий вплив на рівень відсоткових ставок, що в свою чергу, може 
негативно вплинути на фінансові показники групи. 

Інструменти  управління ризиками: [6] 
- диверсифікація європейських постачальників; 
- збільшення обсягів реверсних поставок газу; 
- забезпечення отримання компенсації за завдані у минулому збитки та застосування європейських 

принципів до плати за транзит;  
- диверсифікація послуг з транспортування газу; 
- пошук альтернативних шляхів транспортування нафти; 
- забезпечення ефективної роботи ринку природного газу; 
- внесення змін до законодавств; 
- дотримання вимог законодавства; 
- щомісячний перегляд цін реалізації газу для споживачів з урахуванням валютного курсу (крім 

населення та підприємств ТКЕ, які реалізують теплову енергію для населення, релігійних організацій); 
- короткострокове управління валютними ризиками. 
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Диверсифікація (від латів. diversificatio — зміна, різноманітність) - це поширення господарської 

діяльності на нові сфери (розширення асортименту вироблених товарів, видів послуг, що надаються, 
географічної сфери діяльності тощо). У вузькому значенні слова під диверсифікацією розуміється проникнення 
підприємств в галузі, що не мають прямого виробничого зв'язку або функціональної залежності від основної їх 
діяльності. В результаті диверсифікації підприємства перетворюються на складні багатогалузеві комплекси або 
конгломерати. 

У сучасних умовах найбільш ефективною стратегією розвитку для великих підприємств є стратегія 
диверсифікації. Суть її в тому, що діяльність різноманітних підрозділів підприємства організовується в різних 
областях, що посилює його конкурентні позиції. Підприємства, особливо працюючі в стратегічно важливих для 
економіки країни областях, повинні формувати власні фінансові механізми і інструменти, виходячи з 
особливостей як кожного контракту, так і конкретних умов ринкового середовища: законодавчої бази, 
кон'юнктури ринку і інших чинників.  

Якісно розроблені і реалізовані механізми фінансової стратегії, як правило, забезпечують синергічний 
ефект: сформовані в результаті пільги і преференції для підприємства ведуть до більшого сумарного результату 
для економіки держави в цілому (платежі до бюджету на усіх рівнях, зайнятості працівників підприємства, 
розвитку потенціалу підприємства). 

Після ухвалення рішення про диверсифікацію підприємствами можуть бути вибрані різні шляхи Ії 
реалізації. У практиці диверсифікації підприємств використовуються наступні стратегії:[1 ] 

1) стратегія входження в нову галузь (у нові сфери діяльності); 
2) стратегії диверсифікації в споріднені галузі; 
3) стратегії диверсифікації в неспоріднені галузі; 
4) стратегії згортання (продажі) і ліквідації; 
5) стратегій реструктуризації, відновлення і економії; 
6) стратегій багатонаціональної диверсифікації. 
Стратегія диверсифікованого розвитку реалізується у тому випадку, коли підприємства не можуть 

розвиватися на цьому ринку з цим продуктом в цій області. 
Основні економічні чинники, які обумовлюють вибір цієї стратегії, наступні (тобто, коли обирають цей 

вид стратегії розвитку підприємства) : 
- коли ринки насичені цим продуктом або коли настає стадія "виходу" життєвого циклу продукту і 

попит на нього різко падає; 
- коли фірма володіє вільним грошовим коштом, який можна зручно вкласти в інші сфери бізнесу; 
- коли новий бізнес, в об'єднанні з існуючим, може принести фірмі синергетичний ефект (наприклад, за 

рахунок кооперації"); 
- коли подальший розвиток певного (одного) бізнесу фірми стримується антимонопольним 

законодавством; 
- коли відбувається скорочення податкових платежів (від диверсифікації) для бізнесу; 
- коли виникає спрощення виходу на світовий ринок (за рахунок диверсифікації); 
- при кращому використанні кадрового потенціалу.  
Існують такі основні види стратегії диверсифікації діяльності:[2] 
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1. Стратегії концентричної диверсифікації їх обирають тоді, коли підприємство має намір розвиватися 
у напрямі нових, але все-таки подібний до традиційних сфер товарів, ринків або послуг. Такі стратегії 
передбачають можливість застосування подібних технологій і каналів поширення. 

2. Стратегії конгломеративнії диверсифікації характеризують намір підприємства залучитися до 
господарської діяльності в нових сферах, з новими технологіями виробництва. Ці найважчі в здійсненні 
стратегії і їх успішна реалізація вимагає від підприємств, щоб вони володіли, по-перше, виробничими 
потужностями, по-друге, фінансовими ресурсами, по-третє, знаннями у сфері керівництва. А однією з форм 
зменшення ризику цього виду диверсифікації є створення загальних підприємств. 

3. Стратегії горизонтальної диверсифікації полягають в тому, що підприємство має намір займатися 
певною діяльністю в таких секторах, де можна використати вже існуючі канали поширення, рекламу, позицію 
на ринку, щоб забезпечити успіх новим виробам. 

4. Стратегії вертикальної диверсифікації полягають в тому, що фірма має намір звернутися або до 
більше ранніх стадій діяльності, наприклад, до виготовлення сировини, під вузлів, або упаковки (вертикальна 
диверсифікація), або до наступних стадій діяльності, наприклад, від виробництва сировини (бавовна) до 
виробництва готової продукції (одяг), від виробництва певної продукції до гуртової або роздрібної торгівлі 
(вертикальна диверсифікація вперед).[2] 

Певною мірою вертикальна диверсифікація аналогічна вертикальній інтеграції. 
Умовою підвищення ефективності при диверсифікації є наявність перспективних, представляючи 

стратегічний інтерес, ключових компетенції. 
Переваги диверсифікованого підприємства полягають так само в можливості об'єднання зусиль для 

досягнення єдиних цілей. Успішний результат такого об'єднання обумовлюється дією синергетичного ефекту, 
тобто коли ціле є чимось більшим ніж суму частин. 

Так деякі великі корпорації підвищують прибутковість своїх знову придбаних компаній шляхом 
вдосконалення на них систем керівництва і фінансового контролю, а також шляхом реорганізації цих компаній 
на спеціалізовані по видах діяльності підрозділи. В цьому випадку позитивний результат дає спільне 
використання ресурсів і досвіду. Найбільше значення синергетичний ефект має місце у випадку якщо 
підрозділи знаходяться в споріднених галузях. 

У сучасних ринкових умовах неможливо представити діяльність підприємства без наявності стратегії. 
Стратегію можна визначити як систему засобів діяльності для досягнення мети підприємства. Складання 
стратегії вимагає ретельного аналізу як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства. 

Стратегія розпадається на безліч конкурентоздатних дій і підходів до бізнесу, від яких залежить 
успішне управління фірмою 

Безумовно, той факт, що у підприємства є стратегія, дуже важливий, але на цьому не можна поставити 
точку, оскільки необхідно з'ясувати, наскільки ефективна наявна стратегія. 

Диверсифікація діяльності підприємства полягає в створенні різноманітності бізнесу підприємства 
шляхом входження підприємства на нові сектори ринку і розширення галузевого діапазону його діяльності. 
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Велика кількість способів фінансування будівництва,  на перший погляд, є позитивним явищем, 

оскільки дозволяє ефективно використовувати грошові кошти. З іншої сторони, специфічний характер 
інвестиційних відносин призводить до того, що інвесторам, які здебільшого не володіють  спеціальними 
знаннями складно розібратись у всій сукупності механізмів інвестування будівництва, складній термінології та 
зрозуміти різницю між існуючими способами фінансування і ризиках, які пов’язані з інвестуванням з ними. 

Перш, ніж інвестувати в підприємства сфери будівництва і монтажу необхідно обрати інвестиційну 
схему фінансування. Основні інвестиційні схеми фінансування будівництва: 

 легальні механізми фінансування будівництва; 
 фонд фінансування будівництва; 
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 випуск облігацій; 
 інститути спільного інвестування; 
 фонди операцій з нерухомістю [2].  
Ризики інвестиційної діяльності - це імовірність отримати відмінний від очікуваного результат 

інвестиційної діяльності внаслідок дії екзогенних і ендогенних чинників впливу. Під очікуваним результатом 
мається на увазі отримання доходів або/і досягнення певного соціального, технологічного, інформаційного, 
інноваційного та інших ефектів [1]. 

Ризики, що пов’язані з інвестиційними схемами фінансування будівництва зображені у табл. 1. 
 

Таблиця 1 - Інвестиційні схеми фінансування будівництва та ризики, що пов’язані з ними  
Інвестиційні схеми фінансування 

будівництва 
Ризики 

Фонд фінансування будівництва пов’язаність управителя і забудовника. Зазвичай, вказані особи є 
фактично, а не юридично пов’язаними, що може звести нанівець всі 
переваги даного способу фінансування; 
у випадку неплатоспроможності забудовника  інвестори не наділені 
правом виступати кредитором у процесі про банкрутство; 
управитель має право одночасно здійснювати керівництво кількома 
об’єктами, що може призвести до використання коштів не за 
призначенням;  
неврегульованість  відповідальності управителя перед інвестором.  

Випуск облігацій договір іпотеки не укладається, а облігації не забезпечені споруджуваним 
об'єктом нерухомості; 
у випадку якщо емісію облігацій буде визнано недійсною, інвестор 
отримує право на повернення суми коштів, що дорівнює номінальній 
вартості облігацій;  
визнання емісії недійсною, інвестор може розраховувати лише на виплату 
номінальної вартості цінних паперів.  

Інститут спільного фінансування за інвесторами не закріплюється конкретний об’єкт нерухомості;     
права на об'єкт будівництва не забезпечені   іпотекою; 

Фонди операцій з нерухомістю за вказаними особами не закріплюється конкретний об’єкт нерухомості, 
вони отримують цінні папери. 

 
Існує багато способів фінансування будівництва, які мають багато спільних рис та одночасно 

відрізняються в залежності від ряду чинників: мети інвестора, закріплення за ним певної нерухомості, 
забезпечення інвестицій іпотекою, емісії цінних паперів чи відсутність такої, можливістю зміни умов 
інвестування, потенційними ризиками тощо. З огляду на це, інвесторам необхідно чітко розуміти індивідуальні 
особливості кожного з них, вирізняти їх переваги, недоліки та – найголовніше – бути обізнаними з можливими 
негативними наслідками [2]. 

Для більшої обачності необхідно також брати до уваги загальні ризики інвестиційної діяльності (не 
тільки для підприємств сфери будівництва і монтажу) (табл.2). 

 
Таблиця 2 - Класифікація ризиків інвестиційної діяльності підприємств [5] 

Класифікація Види 
За формами інвестування Реальні 

Фінансові 
За формами прояву Адміністративно-правові 

Політичні 
Економічні 
Соціальні 
Екологічні 
Технічні 
Криміногенні 
Інформаційні 

За джерелами виникнення Ринковий 
Специфічний 

 
Для підприємств сфери будівництва і монтажу найбільш характерним є проектний ризик. За 

визначенням стандарту PMBoK, проектний ризик – це невизначена подія або умова, яка в разі виникнення має 
позитивний чи негативний вплив, щонайменше, на одну з цілей проекту, наприклад: строки, вартість, зміст або 
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якість. Ризик може бути викликаний однією подією або декількома причинами і в разі виникнення може 
впливати на один або декілька чинників [4]. Класифікація проектних ризиків будівельних підприємств 
зображена у табл. 3. 

 
Таблиця 3 - Класифікація проектних ризиків будівельних підприємств [3] 

Категорії ризиків Види ризику 
Технічні Ризики переоцінки стійкості проекту 

Ризики, пов'язані з переоцінкою додаткових можливостей розробки проекту 
Зовнішні Ризики неправильної оцінки попиту на проект 

Ризики, пов'язані з характером конкуренції на ринку 
Ризики, пов'язані з платоспроможністю замовника 
Ризики невизначеності зовнішнього середовища проекту 

Організаційні Ризики по оцінці витрат комерціалізації проекту 
Ризики потенційних втрат від реалізації проекту 
Ризики недооцінки витрат на розробку проекту 
Ризики невизначеності внутрішнього середовища проекту 

 
Таким чином, уникнути витрат і попередити про ризики інвестицій можуть тільки розрахунок і 

здоровий глузд. Великі обсяги вкладень диктують серйозний підхід до питання: попередні консультації з 2-3 
експертами, імунітет до рекламних обіцянок і привабливим пропозиціям компаніям з сумнівними біографіями, 
особистий огляд об’єкта будівництва до укладення договору і перевірка всіх документів на юридичну 
охайність. 
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Организационная структура предприятия представляет собой сочетание отдельных звеньев в их 

взаимосвязи и соподчиненности, выполняющих различные функции управления организации, и характеризует 
собой один из базовых элементов системы управления. Данная тематика является очень актуальной, так как в 
зависимости от многих факторов: специфики деятельности, размера организации, типа производства, характера 
предоставляемых товаров и услуг предприятие будет использовать организационную структуру 
соответствующую только его специфике функционирования. Выбор оптимальной и рациональной для каждого 
предприятия организационной структуры поможет своевременно определять и адекватно реагировать на 
предпринимательские риски, которые постоянно меняются в рыночных условиях страны [1]..  

Организационную структуру предприятия можно представить как целостный организм, в котором 
каждая составляющая (подразделение, отдел, цех) выполняет определенные функции и задачи, а также 
находиться во взаимосвязи и взаимоподчиненности с другими составляющими.  
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Эффективность производства напрямую зависит от эффективности организационной структуры, 
поэтому очень важно, чтоб оргструктура была правильно подобрана и введена в процесс функционирования 
предприятия наиболее оптимально [2,3]. 

В постоянно меняющихся условиях экономики в стране, создание организационных структур 
предприятия может происходить только на основе инициатив и интересов субъекта предпринимательской 
деятельности, которая всегда связана с рисками, так как любые решения, принимаемые предпринимателем в 
процессе своей деятельности, несут в себе возможности неудачи, потери.  

Известный английский экономист начала XVIII в. Ричард Кантильон разработал первую концепцию 
предпринимательства, где предприниматель это человек действующий в условиях риска. Согласно Кантильону, 
риск – это главная отличительная черта предпринимателя, а его основная экономическая функция состоит в 
приведении предложения в соответствие со спросом на различных товарных рынках [4]. 

На современном этапе развития предпринимательский риск отождествляется с математическим 
ожиданием потерь, которые могут произойти при осуществлении выбранного решения. Следует заметить, что 
предпринимательский риск связан не только с отрицательными последствиями, но и с положительными 
(предприниматель идет на риск, несмотря на потенциальные потери, поскольку существует вероятность 
получения повышенной прибыли).  

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей деятельности, и, естественно, причин 
возникновения конкретной рисковой ситуации может быть очень много. Обычно под причиной возникновения 
подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации [5].  

Существует очень много рисков, которые в «чистом» и единственном виде не присутствуют, то бишь 
они присутствуют почти все, отличительной характеристикой присутствия их на предприятиях является их 
весомость и влиятельность на саму работу предприятия. 

Среди основных причин возникновения рисков на предприятиях страны можно выделить: 
спонтанность природных процессов, явлений и стихийных бедствий; вероятная сущность многих социально-
экономических и технологических процессов; вероятностный характер научно-технического прогресса; 
существование неопределенности связанно с неполной, недостаточной информацией об объекте, процессе, 
явлении по отношению к которому принимается решение; сложность самого процесса познания рисковой 
ситуации и т.п. [6]. 

Исходя из вышесказанного можно сказать, что вести предпринимательскую деятельность без рисков 
невозможно. И для того, чтобы эффективно управлять рисками на предприятии в штатном расписании и 
организационную структуру предприятия должна быть введена должность “менеджера по риску” или, как его 
еще называют, риск-менеджера. Он должен знать, как уменьшить степень вероятности риска до наиболее 
низкого возможного уровня, одновременно обеспечив достижение заданных уровней рентабельности. Кроме 
того, он должен предусмотреть возможность уменьшения негативных последствий риска даже в случае самых 
неблагоприятных для фирмы событий. 

Эффективное прогнозирование и планирование дают возможность риск-менеджеру предвидеть и 
приспособиться к экономическим колебаниям или изменениям вкусов клиентов. Активная деятельность по 
изучению и предвидению возможных действий конкурентов могут помочь бизнесу адекватно на них 
отреагировать.  

Для уменьшения степени и уровня вероятности наступления риска, необходимо соблюдать ряд 
правила: не следует избегать риска, надо предвидеть его и стремиться снизить до возможно более низкого 
уровня; не стоит пугаться потерь, величина которых не превышает расчетную, ожидаемую прибыль (такие 
потери в принципе допустимы, но они не должны быть слишком частыми); страхование риска является одним 
из лучших способов его уменьшения, но оно связано с новыми потерями в виде страховых взносов, которые 
должны быть посильными для предпринимателя; при наличии критического риска желательно разделить его 
между всеми участниками операции согласно договору так, чтобы общими усилиями можно было бы 
компенсировать возможные потери; нужно избегать дел, связанных с катастрофическим риском, потери от 
которого предприниматель не в силах возместить. 

Подводя итоги, проведенного исследования, можно констатировать, что с целью минимизации 
предпринимательских рисков и конкурентных преимуществ, среди участников, внутренних и внешних рынков, 
руководители предприятий должны усовершенствовать свою функциональную систему управления 
предпринимательскими рисками путем использования более оптимальной для предприятия организационной 
структуры, создать четкий план (стратегию) управления предпринимательскими рисками для того что бы 
повысить оперативность и своевременное обеспечение принятия только правильных решений во время 
возникновения каких либо рисков. 
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Трендом державної підтримки та регулювання розвитку ДПП в інформаційно-інноваційній економіці, 

має стати полісекторальний інноваційно-орієнтований розвиток державно-приватного партнерства. Зміна 
науково-методологічного базису ДПП, а  також формування нових трендів його розвитку потребує суттєвих 
новацій в частині зміни концептуального базису формування передумов розвитку ДПП в інформаційно-
інноваційній економіці шляхом обґрунтування сутності, функціоналу та принципів інноваційно-орієнтованого 
типу ДПП, його доцільності, типології й державної підтримки; PEST-аналізу чинників макросередовища 
інноваційно-орієнтованого розвитку ДПП; розроблення нових підходів формування  цільового блоку 
інноваційно-орієнтованого ДПП. 

Аналіз чинників макросередовища, що впливають на інноваційно-орієнтований розвиток ДПП в 
Україні, проведено на основі: аналітичних оглядів Світового банку, Національного банку України, Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України та інших закладів; публікацій вчених: Безгін К.С., Бурик З.М. [1], 
Гейець В.М., Карінцева О.І. [2], Кащена Н.Б., Круглов В.В., Матвейчук Л.О. [3], Панченко І.В., Просович О.П., 
Узунов Ф.В., Філіппов В.Ю. [4], Чухрай Н.І. [5] та багато ін.; власних досліджень та узагальнень. 

Інноваційний процес набуває нових якісних змін, наближаючи перехід до цифрового суспільства, 
економіки знань та цифрових технологій.  Технології діджитал створюють нову організаційно-технологічну 
основу виробничих, економічних і суспільних процесів шляхом їх діджитизації та діджиталізації. Саме вони 
впливають на технологічну основу ДПП, відкриваючи для нього нові сфери діяльності на стику різних видів 
економічної діяльності, привабливі для приватного партнера як інвестора, вимагаючи одночасно від ДПП 
інноваційних рішень та технологій. 

Можна припустити, що інноваційна орієнтованість ДПП сприятиме  більш швидкому та технологічно 
іншому вирішенню соціально-економічних проблем суспільства. Відповідно, є сенс визначити сутність, 
доцільність, актуальність і передумови виникнення інноваційно-орієнтованого державно-приватного 
партнерства. Але саме дослідження цілеполягання, принципів та типології інноваційно-орієнтованого розвитку 
державно-приватного партнерства є сьогодні найдоцільнішим трендом державної підтримки та регулювання 
розвитку ДПП в інформаційно-інноваційній економіці. Звідси сформовані основні ідеї візії інноваційно-
орієнтованого розвитку державно-приватного партнерства: 

а) спільний процес створення інноваційної цінності державою, приватним партнером та суспільством 
полягає у пошуку відповідності між існуючими потребами та  наявними можливостями їх задоволення (наука, 
техніка, технологія, знання і компетентності), між яким можуть існувати протиріччя; 

б) подальша оптимізація внутрішнього інноваційного середовища ДПП за старими підходами 
практично неможлива, оскільки існуючі методологічні підходи себе вичерпали внаслідок двох технологічних 
революцій (комп’ютерної, біотехнологічної) та розвитку технологій-інтеграторів 1-го та 2-го покоління. 
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Останні поєднують 4Р: розумні технології, розумне середовище, розумне виробництво та розумні продукти. Ці 
технології та результати від їх комбінацій та інтеграції, що створюють нові ринки та галузі, сприяють 
зростанню продуктивності та конкурентоспроможності окремих секторів національних економік. 

Тому потрібний новий підхід, який передбачатиме інтеграцію зусиль суспільства як суб’єкту 
споживання інноваційної цінності і зусиль суб’єктів її створення (приватного партнера і держави), який 
сприятиме інтенсифікації інноваційного процесу за рахунок оптимального об’єднання інноваційних потенціалів 
учасників та їх гетерогенних когнітивних систем; 

в) цей підхід спирається на формування нового феномену – інноваційно-орієнтованого державно-
приватного партнерства, яке уможливлює варіативність створення інноваційної цінності та її подальше 
полісекторальне застосування, а також безперервність інноваційного процесу. Тобто інноваційно-орієнтований 
розвиток суспільства та його економіки можливо прискорити за рахунок застосування механізму інноваційно-
орієнтованого ДПП; 

г) для цього інноваційно-орієнтоване ДПП повинне мати відповідний організаційно-економічний 
механізм, який має відбудовуватися за системою принципів, у яку входять як загальновідомі, так і специфічні, 
що випливають з сутності економічних відносин партнерів інноваційно-орієнтованого ДПП та цільового 
призначення останнього; 

д) успіх інноваційно-орієнтованого ДПП визначають його чотири складника, зазначені вище: 
інноваційна цінність, яка ним створюється; її сприйняття суспільством; інноваційна спроможність приватного 
партнера та інноваційна готовність держави до виконання свого функціоналу як партнера інноваційно-
орієнтованого ДПП; 

е) в умовах ринку споживача, що останнім часом динамічно усталюється у більшості видів діяльності 
та зумовлює активну зміну потреб і переваг, інноваційно-орієнтоване ДПП потребуватиме технологій 
конвергенції інноваційної системи. Можливим рішенням може стати відкриття окремих етапів процесу 
створення інноваційної цінності для інноваційно-активних суб’єктів зовнішнього середовища. Це – не лише 
споживачі, дилери та постачальники, а й наукові та освітні установи, організації та бізнес-структури, здатні 
результативно долучитися до партнерства та процесу створення інноваційної цінності; 

ж) латеральним ефектом від використання механізму інноваційно-орієнтованого ДПП є можливість 
рекрутингу найбільш інноваційно спроможних та інноваційно готових  учасників інноваційного процесу – 
майбутніх партнерів інноваційно-орієнтованого ДПП, а синергійний ефектом є паралельне одночасне 
вирішення різносекторальних завдань розвитку. 

У підсумку можна узагальнити, що, з одного боку, механізм інноваційно-орієнтованого ДПП є 
результатом інноваційної переорієнтації розвитку суспільства та його економіки, а з іншого – він спроможний  
прискорити цей розвиток за рахунок застосування інноваційних технологій-інтеграторів та інтеграції 
інноваційних та інших ресурсів партнерів. 
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Виникнення і розвиток суспільства супроводжується формуванням явища конкуренції (від пізнє 
латинського concurentia – стикатися, змагатися), яка є одним із постійно діючих чинників його прогресивного 
руху вперед. Конкуренція змушує суб'єктів підприємницької діяльності не зупинятися на досягнутому, а 
постійно самовдосконалюватися, знижати витрати на виробництво, покращувати якість продукції (послуг), що 
пропонуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність 1. 

На сьогоднішній день питання забезпечення якості продукції для підприємств із 
зовнішньоекономічною діяльністю і, відповідно, її оцінки є дуже актуальними, адже для того, щоб бути 
конкурентоспроможним на міжнародному ринку, потрібно випускати конкурентоспроможну, якісну 
продукцію, відповідного технічного рівня – продукцію, яка відповідає світовим стандартам 2. 

Конкурентоспроможність товару – це не тільки висока якість і технічний рівень, але й уміле 
маневрування в ринковому просторі та у часі, а головне – максимальний облік вимог і можливостей конкретних 
груп покупців. Причини конкурентоспроможності товару необхідно шукати в конкурентних перевагах окремих 
його характеристик, що є наслідком більш ефективного управління процесом розробки, реалізації й 
експлуатації пропонованої продукції 1. 

Технічний рівень – поняття, яке застосовується не для всіх видів товарів, а тільки для промислового 
призначення і складної побутової техніки. Разом з тим поняття якості властиво будь-якій продукції, будь якому 
товару. У цьому полягає принципова відмінність показника технічного рівня від показника якості. 

З технічними параметрами продукту пов’язаний перший крок споживача до його покупки, що полягає у 
відборі того або іншого товару для споживача. Тому оцінку технічного рівня і якості продукції називають 
споживчою оцінкою. Рівень якості і технічного рівня продукції є відносними характеристиками, що базуються 
на порівнянні значень показників якості або технічної досконалості оцінюваних продуктів з базовими 
значеннями певних показників.  

Як і рівень якості продукції, так і технічний рівень визначають та відбивають близькість властивостей 
до необхідного рівня, встановленого в нормативно-технічній документації. 

Оцінка технічного рівня і якості продукції починається з вибору ряду властивостей і номенклатури 
показників, що характеризують ці властивості. Показники якості в залежності від форми діляться на такі види: 
вартісні, натуральні, натурально-вартісні, відносні. Класифікація показників якості наведена в державному 
стандарті України – ДСТУ 3278-95. 

Показники якості продуктів охоплюють такі групи: показники надійності, призначення, ергономічні,  
естетичні, технологічності, уніфікації, транспортабельності, патентно-правові, екологічні, економічності та 
безпеки.  

Отже, виходячи з переліку показників технічного рівня та показників якості, можна зробити висновок, 
що поняття якості значно ширше, ніж поняття технічного рівня, оскільки якість, окрім показників технічного 
рівня, містить ще і показники економічні. До останніх відносяться: витрати на експлуатацію техніки, її ціна, 
собівартість продукції, виробленої за допомогою оцінюваної техніки та інші. 

В оцінці рівня якості продуктів важливим елементом є вибір методу оцінки. Найбільш поширеними є 
таки види методів оцінки: диференціальний та комплексний.  

Диференціальний метод полягає в зіставленні одиничних показників якості даного продукту з 
відповідними одиничними показниками базового зразка (аналога), на базі чого одержують відносні одиничні 
показники якості продукції. У результаті зіставлення одиничних параметрів продукції визначається, по яких 
параметрах вона близька до конкуруючої, по яким найбільше відрізняється в той чи інший бік. 

Комплексний показник технічного рівня характеризує ступінь відповідності даного продукту існуючим 
вимогам по всьому набору технічних параметрів, і чим значення його вище, тим повніше задовольняються 
потреби споживачів. Визначення вагомості кожного технічного параметра в загальному наборі здійснюється із 
урахуванням експертних оцінок, що базуються на ринкових дослідженнях, опитуваннях споживачів і інших 
методах.  

Визначення одиничних і групових показників відповідності нормативним параметрам, регульованим 
стандартами, виконується за тою ж схемою, що й визначення технічних показників.  

Слід зазначити. що принципова відмінність полягає в тому, що у випадку коли продукція по якому-
небудь параметру не відповідає нормі, то груповий показник дорівнює нулю, і це свідчить про не 
конкурентоспроможність даного продукту на цільовому ринку. 
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Особливістю визначення комплексного показника економічності техніки є розрахунок загальних 
витрат споживача на придбання та споживання (експлуатацію) продукту, а не оцінка за одиничними 
показниками економічності.  

Економічність техніки під час експлуатації разом з її високою надійністю є умовою успішного продажу 
продукту, тобто забезпечує його конкуренто спроможність на міжнародному ринку. Економічність техніки є її 
властивістю, що обумовлює та визначає мінімальні витрати ресурсів при її виробництві та під час експлуатації. 
Економічність нової техніки характеризується розмірами одержуваної економії у витратах на виготовлення та 
експлуатацію машин в порівнянні із кращими типами існуючих подібних машин.  

Ціна споживання є сукупністю витрат споживача, пов'язаних з купівлею та експлуатацією технічної 
продукції, тобто машин, обладнання, устаткування тощо. Ціна споживання техніки включає її балансову 
вартість та загальні експлуатаційні витрати споживача за розрахунковий період. 

Слід відмітити, що міжнародна організація по стандартизації (ISO) визначає якість як сукупність 
властивостей та характеристик продукту, які надають йому здатність задовольняти обумовлені або 
передбачувані потреби 3. 

На завершення відзначимо, що технічний рівень і якість продукції підприємства з 
зовнішньоекономічною діяльністю визначають його комерційний успіх на міжнародному ринку. Технічний 
рівень представляє собою сукупність техніко-експлуатаційних характеристик продукту. До них відносять 
довговічність, надійність, ремонтопридатність, продуктивність, патентну чистоту та інші. Якість є економічною 
категорією, яка відображає сукупність характеристик продукту, що обумовлюють міру її придатності задо-
вольняти потреби споживача згідно з її призначенням.  
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Адміністративні реформи, які проводяться в Україні потребують негайного удосконалення системи 
публічного управління, а саме у зміні підходів до діяльності державних службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, які повинні базуватися на надані якісних адміністративних послуг. Систему 
адміністративних послуг, яку надають на різних рівнях управління органи публічної влади необхідно терміново 
модернізувати. Важливим інструментом державного управління в проведенні адміністративної реформи саме є 
адміністративні послуги [1]. 

Актуальність вивчення управлінських рішень в сфері надання адміністративних послуг зумовлена 
практичною необхідністю ефективного їх надання фізичним і юридичним особам. Існують деякі проблеми в 
процесі реалізації адміністративної реформи щодо надання адміністративних послуг: 

1. необхідно чітко визначити перелік послуг, які відносять до адміністративних послуг; 
2. визначити вартість конкретної адміністративної послуги; 
3. забезпечити зручність в наданні адміністративних послуг. 
Отже, головним завданням сучасної прозорої держави є саме надання громадянам якісних 

адміністративних послуг. 
Департамент надання адміністративних послуг як виконавчий орган Одеської міської ради виконує 

повноваження, віднесені до ведення виконавчих органів Одеської міської ради, і реалізує політику в сферах 
організації видачі громадянам і бізнесу документів дозвільного характеру, забезпечує взаємодію місцевих 
дозвільних органів, організовує взаємодію виконавчих органів Одеської міської ради, місцевих органів 
державної виконавчої влади, комунальних та державним підприємств в сфері надання адміністративних послуг, 
впроваджує і реалізовує ефективну політику по організації якісного обслуговування одеситів органами 
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місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади, державної регуляторної 
політики за рахунок бюджетних коштів з місцевого бюджету Одеси [2]. 

Як свідчать дані, в 2016 р. кількість прийнятих документів на отримання адміністративних послуг 
склала 154225 заяви, тоді як в 2015 р. звернулося лише 132455 суб’єктів із заявами  на надання 
адміністративних послуг, що на 16,4 % більше. 

У 2016 році порівняно з 2015 р. збільшилася кількість виданих результатів адміністративних послуг на 
27,1 % і склала в 2016р. – 165807 заяв. 

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради (далі - Департамент), згідно з 
рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1327-VII організовує надання 283 адміністративних 
послуг. Дані послуги умовно можна розділити на 3 групи: 

1. адміністративні послуги які надають органи державної влади, 
2. послуги органів місцевого самоврядування,  
3. послуги з оформлення документів дозвільного характеру. 
Розглянемо динаміку кількості наданих адміністративних послуг за типами як результату прийняття 

управлінських рішень Департаментом, яку представлено на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. -  Динаміка кількості наданих адміністративних послуг за типами як результату прийняття 

управлінських рішень Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради, заяв 
*Розраховано за даними [3] 
 
З даних рис. 1 видно, що кількість наданих державних адміністративних послуг в 2015р. склала 77727 

заяв, а в 2016 р. зменшилася до 56087 заяв. 
Але слід відзначити, що кількість наданих місцевих адміністративних послуг в 2015р. складала лише 

16706 заяв, тоді як в 2016р. збільшилася до 60353 заяви. Таке збільшення відбулося за рахунок збільшення 
кількості послуг, які надавалися управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, 
управлінням реклами та управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради. Так, як функції 
контролю за будівництвом передано управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Одеської 
міської ради від департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області. 

Кількість документів дозвільного характеру в 2015 р. склала 6185 заяв, а в 2016р. лише 3692 заяви. Це 
зменшення відбулося за рахунок того, що було припинено прийом документів дозвільного характеру, у зв’язку 
з реорганізацією та ліквідацією територіальних підрозділів Держсанепідслужби України у місті Одесі та 
Одеській області.  

Основні шляхи підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у сфері 
надання адміністративних послуг: 
1. Організувати роботу з суб'єктами надання адміністративних послуг, а також з організаціями, діяльність 

яких залежить від адміністративних послуг або впливає на якість послуг, що надаються через Центр 
надання адміністративних послуг. 

2. Налагодити й імплементувати механізм обміну досвідом у сфері надання адміністративних послуг з 
іншими областями України та країн світу. 

3. Запровадити регулярне опитування відвідувачів щодо якості надання адміністративних послуг. 
4. Проводити регулярний аналіз зауважень і пропозицій споживачів адміністративних послуг щодо якості 

надання адміністративних послуг. 
5. Проводити майстер – класи, тренінги, різного роду уроки для громадян, щоб активізувати їх участь. 
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6. Активно використовувати Інтернет-ресурс та соціальні мережі, для відображення інформації, яка 
безпосередньо стосується покращення якості надання адміністративних послуг.  
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