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Одеський національний політехнічний університет 
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Динамічно змінюється економіка, підсилюється глобалізація, з’являється безліч факторів 

невизначеності у зовнішньому середовищі, що ускладнюють завдання вищого керівництва підприємств 

щодо прийняття ефективних стратегічних рішень. Сучасна нестабільність ринкової системи посилилася 

пандемією COVID-19, що наклала сильний негативний відбиток на 2020 рік. Немає жодної країни, яка 

хоча б в малому ступені не відчула її наслідків. Зниження економічної активності та виробництва в 

результаті призвело до необхідності скорочення витрат, в тому числі до скорочення робочого часу або 

звільнення співробітників, що, в свою чергу, призвело до погіршення споживчих настроїв. В даний час 

багато країн світу вирішили частково розморожувати економіку, споживачі знову можуть вільно 

пересуватися, відкрилися кордони з низкою країн. Поступово відновлюють роботу різні суб’єкти 

підприємницької діяльності при дотриманні обмеження за кількістю покупців або рекомендацій щодо 

додаткових заходів захисту [1].  

Той факт, що за часів фінансово-економічної нестабільності, що викликана здебільше пандемією 

COVID-19, більшість керівників вищої ланки стурбовані проблемою виживання, дає можливість зробити 

стратегічний ривок тим небагатьом компаніям, які зуміють правильно скористатися ситуацією. Керівники, 

що сприймають нестабільність не як загрозу, а як можливість використовувати нові фактори зовнішнього 

середовища і обійти конкурентів, встають перед необхідністю розробки стратегії розвитку, відповідної 

сучасної ситуації на ринках. Грамотне стратегічне управління дозволяє компаніям отримати нові 

конкурентні переваги, ефективно вплинути на відновлення позитивних економічних тенденцій. 

Незважаючи на те, що сьогодні сформована потужна теоретична і практична база предмета стратегічного 

управління, не існує єдиного підходу до того, які саме інструменти слід використовувати керуючим вищої 

ланки для підвищення ефективності стратегічного управління на різних його етапах, як посилити 

інноваційність стратегії в умовах фінансово-економічної нестабільності. 

Проблема стратегічного управління в умовах нестабільності стає особливо значущою в ціновій 

стратегії рітейлерів. Бізнес-реальність, яка буде супроводжувати галузь рітейлу, вимагає тепер 

інноваційної стратегії. Повторювані хвилі пандемії потребують підготовки відповідного підходу і плану. 

Стратегія, розроблена заздалегідь, в тому числі в галузі управління цінами, дозволяє бути більш гнучкою і 

краще реагувати на різки зміни навколишньої дійсності і поведінки споживачів. Підкреслення цінності 

пропозиції, що надається клієнтам - введення всіх елементів, що підвищують безпеку покупок, зручності 

при покупках, а саме розвиток каналу онлайн, click & collect, drive-thru, безготівкові платежі за допомогою 

додатка, які змінюють співвідношення ціни до отриманої цінності і призводять до того, що частина 

споживачів більш схильна до оплати щодо більш високих цін по відношенню до наданої магазином 

цінності, гарантія зручного, безпечного і гігієнічного здійснення покупок. Необхідна ефективна 

комунікація, що дозволяє змінити сприйняття дійсності і побудувати довгострокові відносини з клієнтом. 

Доцільно зосередити увагу на лояльних клієнтах, бо саме забезпечення фінансової ліквідності вимагає 

підтримки виручки на максимально стабільному рівні. Тому в ці неспокійні часи дуже важливо дбати про 

своїх постійних клієнтів такими методами, які дозволять сконцентрувати свої зусилля і інвестиції на 

найбільш значущих сегментах клієнтів, побудувати індивідуальну пропозицію і легше достукатися до 

найбільш цінних для мережі клієнтів за допомогою комунікації. Необхідно задуматися про розширення 

пропозиції асортименту продукції private label, бо саме збільшення частки власних торгових марок в 

продажу вирішує проблеми з підтриманням ланцюжка поставок і наявністю товарів на полицях, а також, 

продукція під власним брендом сприяє більш низькому ціновому позиціонуванню. Забезпечення 

доступності продуктів найнижчого цінового сегмента для важливих категорій товарів, наявність основних 

продуктів за привабливими цінами дозволяє зберегти клієнтів, купівельна спроможність яких змінилась 

під час пандемії [1-2].  

Таким чином, проблеми стратегічного управління в умовах економічної нестабільності стрімко 

змінюються під дією факторів зовнішнього середовища, що ставлять керівників перед необхідністю 

пошуку нових та креативних рішень для протистояння ризикам. Процес прийняття новітніх рішень 

ускладнюється зростаючою роллю соціального і політичного впливу. Однак подібні зміни пророкують 

компаніям не тільки труднощі, а й нові можливості. Щоб не просто вижити, а й досягти успіху, потрібна 

стратегія, яка дозволяє оперативно використовувати фактори зовнішнього середовища, що стрімко 
змінюються, на користь компанії. Грамотне стратегічне управління, що враховує всі можливі ризики і 
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способи досягнення цілей при різних сценаріях розвитку подій, дає можливість згладити коливання 

зовнішнього середовища і домогтися сталого розвитку [3].  

Стратегічне управління допомагає враховувати фактори впливу нестабільності на стратегії 

розвитку, плануючи різні сценарії розвитку подій і розробляючи інструменти досягнення, цілей при 

настанні кожного з сценаріїв. Це дозволяє уникнути багатьох ризиків, пов'язаних з нестабільністю і 

відкриває компаніям нові можливості досягнення конкурентних переваг, використовувати нові стратегічні 

можливості, коли менеджери кидають виклик старим стереотипам і будують абсолютно нову систему 

управління. Незважаючи на високі ризики, нові реалії ринків відкривають довгострокові перспективи, що 

дозволяє максимізувати ефективність компанії, відкриваючи доступ до інноваційних управлінських 

інструментів. Прискорення темпів інновацій та їх поширення є однією з найважливіших тенденцій 

останнього десятиліття. Проте, більшість вітчизняних компаній неохоче інвестують в інновації в умовах 

нестабільності, упускаючи нові можливості вдосконалення стратегічного управління в умовах 

наростаючої конкуренції і вимогливості ринків. 

При виборі інноваційної стратегії найбільш високо цінується вміння виявити необхідність змін та 

на основі моделювання ситуації розробити відповідну стратегію змін, а також використовувати необхідну 

тактику і процедури для успішної реалізації стратегії. Для стратегічного аналізу необхідна інформація про 

поточний і прогнозний стан, конкурентоспроможності продукції, технології та про стан попиту, 

пропозиції та поведінці конкурентів. Стратегія інноваційної діяльності спирається не тільки на дані 

ситуаційного аналізу стану фірми, зовнішнього середовища і всіх взаємопов’язаних чинників, але і на 

прогноз зовнішніх і внутрішніх умов в майбутньому, в тому числі на оцінку реальної ймовірності 

майбутніх подій. Прогнозування доцільно здійснювати на підставі декількох підходів. За традицією 

більшість менеджерів спираються на досвід минулого і метод аналогій в майбутньому. Однак в умовах 

підвищеного ризику і невизначеності інноваційної діяльності такий метод може бути малоефективний. 

Метод аналогій в прогнозуванні достовірний при достатній кількості інформації і невисокого ступеня 

невизначеності. У цьому випадку застосовуються методи математичного моделювання. Так, на першому 

етапі слід скористатися аналізом часових рядів, обчислити коефіцієнти варіації, їх очікувані значення з 

урахуванням середнього квадратичного відхилення. В економічних моделях можуть використовуватися 

методи кореляційного і регресійного аналізу. Серед якісних методів прогнозування найбільш широко 

застосовують методи експертних оцінок, думки журі, моделі очікування споживачів, математичної 

основою для них служить метод Дельфі.  

Визначальне місце в інноваційному потенціалі займають управлінські кадри і рівень їх 

компетенції в галузі управління та стратегічного планування. Для реалізації на практиці адаптивної моделі 

управління необхідні вироблення і впровадження системних інновацій. Необхідно зазначити, що розробка 

системи інноваційних стратегій пов'язана з великими витратами. Тому заслуговує на увагу розробка 

фінансової інноваційної стратегії компаній, на основі глибокого аналізу внутрішнього потенціалу і 

можливостей інноваційного зростання, як в цілому галузі, так і окремого підприємства. Перш ніж 

приступити до розробки інноваційних стратегій в області виробництва, збуту і ціноутворення компаній, 

необхідно проаналізувати наслідки реформування галузі і структури оперативного управління і 

організаційного розвитку з урахуванням її територіальної організації. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що нестабільність 

економіки і суперечливість інформації, що надходить керуючим, призводить до прийняття безлічі 

стратегічних рішень в умовах, що виходять за рамки традиційних концепцій. Одна стратегія не може бути 

успішною в будь-якому середовищі, тому необхідний підхід до її вдосконалення в умовах нестабільності, 

який дозволить охопити якомога ширший спектр обставин і визначити, коли і як потрібно застосовувати 

окремі теорії та стратегічні інструменти. Необхідність систематизації існуючої теоретичної і практичної 

бази для визначення найбільш ефективного механізму стратегічного управління компанією в умовах 

фінансово-економічної нестабільності, до якої привела пандемія COVID-19, а також необхідність 

виявлення інструментів його вдосконалення для протистояння негативному впливу нестабільності на 

компанії і економіку в цілому, визначають особливу актуальність подальших досліджень у цьому напрямі. 
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ВАРІАНТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ 

ІННОВАЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ ЇХ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ 

 

Є.І. Нагорний, кандидат економічних наук 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

(м.Суми, Україна) 

 

Розроблення ринково успішної товарної інновації є довготривалим, кропітким процесом і 

поміж іншого вимагає постійного проведення заходів з оцінки її ринкових перспектив протягом всіх 

етапів інноваційного циклу її розроблення. Для проведення такої оцінки використовують відомі 

методи та інструменти як пробного маркетингу, так і маркетингового тестування. Однак, інструменти 

маркетингового тестування, що використовуються на різних етапах інноваційного циклу, дають 

певну (проміжну) гарантію успішності інновації на поточному етапі їх використання, без загального 

взаємозв’язку із всіма етапами циклу, що негативно впливає на загальну оцінку ринкових перспектив 

розроблюваних товарних інновацій. Через довгу тривалість процесу розроблення і виробництва 

товарної інновації може мати місце ситуація, коли на різних етапах інноваційного циклу результати 

маркетингового тестування будуть сигналізувати про її ринкову успішність, а під час комерціалізації 

інновації матимемо її ринковий провал. Це відбувається через те, що не виконуються фінальна оцінка 

результатів маркетингового тестування товарної інновації та визначення міри її готовності до виходу 

на ринок. А отже, розроблення відповідного методичного забезпечення для фінальної оцінки 

результатів маркетингового тестування представляє неабиякий інтерес. 

В наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців широко представлені різні 

методи та інструменти маркетингового тестування, які можуть бути використані для відбору 

найкращих товарних інновацій. Серед них варто відмітити: Ю.В. Каракая [1], В.М. Щербаня [2], Р. 

Купера [3], Ж.-Ж. Ламбена [4], П.Г. Перерву [5], В.Я. Кардаша [6] тощо. Переважна більшість 

науковців застосовують інструменти, що не завжди дають адекватної оцінки, оскільки за їх 

допомогою відбувається відбір найкращих товарних інновацій серед низки їх подібних, а потрібно 

щоб відбір проходили ті інновації, які мають високі ринкові перспективи. 

Аналіз існуючого інструментального забезпечення з оцінки ринкових перспектив 

інноваційної продукції [1-8], дають підстави виділити наступні групи показників, за допомогою яких 

можна виконати оцінку результатів проведеної процедури тестування і прийняття управлінського 

рішення з комерціалізації інноваційної продукції: новизна, конкурентоспроможність, потенціал 

інноваційного розвитку, інноваційний ризик. 

Група показників «новизна» (S(х)1). Новизна – це здатність інноваційної продукції мати нові 

властивості або радикальні їх зміни, по відношенню до існуючих на ринку аналогів, що має місце в 

певному часовому-просторовому вимірі. Якщо в процесі її проектування і створення вона не набуде 

такої характеристики, то на ринку таку продукцію чекає повний провал. До групи показників 

«новизна» належать: новизна ідеї продукції, її концепції та створеного прототипу (або дослідного 

зразка), а також новизна комплексу маркетингу з її просування на ринку.  

Група показників «конкурентоспроможність» (S(х)2). Конкурентоспроможність – це здатність 

інноваційної продукції перевершити аналогічну продукцію конкурентів в питаннях задоволення 

споживчих потреб, повноти і способу їх задоволення в заданих умовах. Ринок виробничо-технічної 

продукції вимагає розгляд групи показників «конкурентоспроможність» за такими одиничними 

показниками: рівень споживчої привабливості – відповідність створюваної інноваційної продукції 

споживчим потребам та запитам, або тим об’єктивним властивостям, які споживачі висували у 

завданні на її проектування і створення; рівень якості – є головною умовою забезпечення 

конкурентоспроможності інноваційної продукції і визначає її здатність бути привабливішою для 

споживача завдяки кращій відповідності її якісних і вартісних параметрів по відношенню до 

аналогічних параметрів від пропозицій конкурентів чи деякого «ідеального» гіпотетичного продукту; 

рівень витрат експлуатації протягом всього життєвого циклу інноваційної продукції. Специфіка 

промислового ринку, вимагає розгляд показника окремо від вартісних показників якості. 

Група показників «інноваційний ризик» (S(х)3). Інноваційні ризики необхідно оцінювати на 

абсолютно всіх етапах процесу створення товарної інновації, для наступних суб’єктів: ризик 

розробника інноваційної продукції, тобто загроза втратити кошти, що були вкладені в її розробку, 

внаслідок незатребуваності розробки серед виробників або через її ринковий провал; ризик 
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виробника інноваційної продукції, тобто загроза не компенсувати витрати на виробництво, а також 

на реалізацію продукції, внаслідок відсутності на неї попиту на ринку; ризик інвестора – загроза 

часткової чи навіть повної втрати своїх інвестицій або також недоотримання прибутку на вкладені 

інвестиції; ризик споживача – неповне або часткове задоволення потреб від споживання чи 

використання продукту; ризик інших суб’єктів ринку (посередники, суспільні і державні інститути, 

суспільство). 

Група показників «потенціал інноваційного розвитку» (S(х)4). Дані показники визначають 

спроможність суб’єктів, що залучені в інноваційному процесі до формування маркетингових, 

виробничих, фінансових, технологічних, інтелектуальних можливостей з метою забезпечення 

інноваційного шляху свого розвитку. У відповідності [9] до даної групи входять наступні показники: 

ринковий потенціал, тобто наявність споживчого попиту на інноваційний продукт; інноваційний 

потенціал, тобто використання розробником різних новацій, знань, навичок, відкриттів, винаходів 

тощо, з метою перевтілення їх в бажані інноваційні продукти; виробничо-збутовий потенціал 

виробника, тобто його спроможність спочатку виготовити товарну інновацію, а потім і реалізувати її 

на ринку.  

Тепер виникає необхідність об’єднання всіх одиничних показників у один комплексний 

оціночний показник, за допомогою якого і приймаються всі управлінські рішення (рис. 1). 

 

Яа – рівень якості товару аналога; Ва – рівень витрат експлуатації 

товару аналога; П – механізм підвищення одиничного показника 

S1(x)=1 S2(x)=1 S3(x)=1 S4(x)=1 

S1(x)=0 S2(x)=0 S3(x)=0 S4(x)=0 

S
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Рисунок 1 – Алгоритм об’єднання одиничних показників маркетингового тестування в один 

комплексний оціночний показник 
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Для різних комбінацій одиничних показників тестування може бути 16 значень комплексного 

оціночного показника, які можна об’єднати в 5-ть груп зі схожими варіантами управлінських рішень. 

В 1 групі, всі одиничні показники тестування приймають значення «1»; в 2 групі – три одиничні 

показники приймають значення «1», а один – «0»; в 3 групі – два одиничні показники приймають 

значення «1», а два – «0» і т.д. 

 

Таблиця 1 – Можливі варіанти прийняття управлінських рішень на різних етапах інноваційного 

циклу 
Етап/група Управлінське рішення 

Генерація 

ідей 

1 Згенерована ідея готова до попередньої та повномасштабної оцінки на наступному етапі 

інноваційного циклу. 

2 Згенерована ідея має незначні вади, після їх усунення є прийнятою. 

3 Ідею рекомендовано віднести до категорії віддаленої перспективи. 

4 Ідею рекомендовано віднести до категорії безперспективних. 

5 Ідея є безперспективною. 

Відбір ідей 1 Відібрана ідея є перспективною і готова до втілення в концепцію. 

2 Відібрана ідея має незначні вади, після усунення - втілена в концепцію. 

3 Відібрана ідея має значні вади та недоліки; рекомендовано або прийняти її, але після 

усунення недоліків, або відмовитися від неї. 

4 Відібрана ідея має суттєві вади; рекомендовано відмовитися від неї. 

5 Відібрана ідея не може бути прийнятою до подальшого втілення. 

Розроблення 

концепції 

товару та її 

перевірка 

1 Концепція продукції є перспективною і готова до подальшої реалізації. 

2 Концепція має незначні вади, після усунення може бути прийнятою. 

3 Концепція має значні вади; рекомендовано її перепроектувати. 

4 Концепція має суттєві вади, доцільно відмовитися від її втілення. 

5 Концепція продукції є безперспективною. 

Дослідження 

ринку і 

розроблення 

маркетингової 

програми 

1 Розроблювана продукція має відмінні ринкові перспективи. 

2 Продукція має гарні перспективи; рекомендовано прийняти її до подальшого втілення, 

але після підвищення її ринкової адекватності. 

3 Продукція має невизначені ринкові перспективи, доцільно її перепроектувати, 

переорієнтувати на інший ринок тощо. 

4 Продукція має погані перспективи; доцільно відмовитися від неї. 

5 Розроблювана продукція не має ринкових перспектив. 

Бізнес аналіз 1 Проєкт з випуску продукції прибутковий і готовий до реалізації. 

2 Проєкт має незначні прорахунки, після їх усунення – до реалізації. 

3 Проєкт має значні прорахунки; при наявності фінансових резервів і після усунення 

недоліків – рекомендовано до прийняття. 

4 Проєкт має суттєві прорахунки; рекомендовано відмовитися від нього. 

5 Проєкт з випуску інноваційної продукції не може бути реалізованим. 

Розроблення 

продукції 

1 Дослідний зразок (ДЗ) продукції розроблено і готов до випробувань. 

2 ДЗ має незначні вади, після усунення - готов до ринкових випробувань. 

3 ДЗ має значні недоліки; рекомендовано його перепроектувати. 

4 ДЗ має суттєві недоліки; рекомендовано відмовитися від нього. 

5 ДЗ є безперспективним. 

Ринкові 

випробування 

1 Продукція пройшла випробування; готова до повноцінного випуску. 

2 Продукція під час випробувань показала незначні вади і після їх усунення вона може 

бути прийнятою до випуску. 

3 Продукція показала значні вади та недоліки; при наявності фінансових резервів і після 

усунення недоліків може бути прийнятою до випуску. 

4 Продукція має суттєві вади та недоліки; потрібно відмовитися від неї. 

5 Продукція не пройшла випробувань, її чекає ринковий провал. 

Фінальна 

оцінка 

1 Продукція готова до виведення на ринок; прогнозується успіх. 

2 Продукція має незначні вади; після усунення - готова до реалізації. 

3 Продукція має значні вади. Очікується відносна невдача на ринку. 

4 Продукція має суттєві вади, прорахунки в маркетинговій програмі; доцільно 

відмовитися від її випуску. Очікується часткова невдача. 

5 Продукцію чекає на ринку абсолютна невдача (повний провал). 
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Після проходження кожного етапу процесу створення товарної інновації відбувається оцінка 

результатів процедури тестування і приймається одне з 5-ти управлінських рішень, крайніми 

варіантами якого може бути або перехід на наступний етап створення, або закінчення робіт зі 

створення товарної інновації. Після проходження всіх етапів інноваційного циклу відбувається 

загальна фінальна оцінка результатів від впровадження процедури маркетингового тестування та 

приймається остаточне рішення стосовно початку комерціалізації або відміна від неї (табл. 1). 

Отже, на кожному етапі циклу, в залежності від комбінації одиничних показників, маємо по 5 

груп управлінських рішень, які допоможуть керівництву підприємства визначитися з подальшою 

долею інноваційної продукції. 

Комерційна невдача інноваційної продукції на ринку часто є наслідком прийняття 

необґрунтованого і суб’єктивного рішення, що не має за собою об’єктивних підстав про готовність її 

до комерціалізації. Для підвищення рівня достовірності прийнятих рішень в статті розроблено 

науково-методичний підхід як до оцінки рівня готовності інноваційної продукції до виходу на ринок, 

так і до закінчення робіт з її створення на окремих етапах інноваційного циклу. Даний підхід містить 

чотири групи оціночних показників, а також алгоритм їх об’єднання в один комплексний показник, 

що дозволить оцінити ринкові перспективи інноваційної продукції в рамках процедури її 

маркетингового тестування. Якщо виявиться, що такі перспективи туманні, то запропонований підхід 

дозволить визначити де є проблеми, слабкі місця, прорахунки чи то з самою інноваційною 

продукцією, чи з її ринковим потенціалом, чи з можливостями суб’єктів, що беруть участь у її 

створенні, виробництві та виведенні на ринок. Дане методичне забезпечення дозволяє знизити 

відсоток комерційних невдач інноваційної продукції та підвищує ефективність інноваційної 

діяльності у напрямку її створення. 
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Процес міграції безпосередньо пов’язаний з економічними перебудовами в будь-якій країні.  

В Україні міграційні процеси розглядаються в умовах несприятливої демографічної ситуації,  

рівня зайнятості населення, безробіття,  низьким рівнем оплати праці, бідності  населення. Це змушує 

працездатне населення шукати роботу за кордом. Тому в Україні спостерігається тенденція щодо 

розширення міграції населення задля кращого життя.  

Метою дослідження є визначення факторів міграції молоді та розробка шляхів рішень, 

орієнтованої на збереження інтелектуального потенціалу населення. 

Міграція молоді впливає негативно на несприятливу демографічну, соціально-економічну 

ситуацію в країні. Молодь України змушена шукати кращого життя головною причиною, що 

спонукає є економічні передумови. Безробіття, низький рівень оплати праці, проблеми в 

забезпеченості ринку праці, нестабільність розвитку економіки. За даними дослідження Інституту 

демографії та соціальних досліджень НАН України «Зовнішня трудова міграція населення України», 

основною причиною виїзду за кордон 6 з 10 мігрантів є низький рівень оплати за відповідну працю в 

Україні [1, с. 10]. 

Основними причинами цього процесу є [2,3]: постійне зниження соціального статусу вченого 

та спеціаліста; результати роботи вчених та спеціалістів часто не знаходять своєї остаточної 

реалізації; накопичення стартового капіталу для створення власного бізнесу або розвитку своєї 

справи; заробіток задля задоволення поточних життєвих потреб; покращення матеріального 

становища; можливість за кордоном реалізувати свої знання та досвід; національна та релігійна 

нетерпимість; зростання зайнятості населення в країні, серед висококваліфікованих спеціалістів.  

Причинами міграції можуть бути національні, релігійні, воєнні, політичні та інші чинники. 

Міжнародна трудова міграція може носити постійний характер, тобто вона пов'язана з переїздом на 

постійне місце проживання з однієї країни в іншу та тимчасовий характер по контрактах, сезонна 

міграція робітників [4].  

Велика кількість молоді планують поїздки за кордон з метою працевлаштування вперше або 

повернутися  на попереднє місце роботи. Серед студентів – близько 70 %. Молодь планує поїздки за 

кордон переважно з метою заробітку – на відміну від росіян та азербайджанців, які їдуть з 

можливістю отримати освіту або подорожують. Це дослідження проводилося соціологами Фонду 

«Демократичні ініціативи» де бралися  результати порівняльного аналізу молоді трьох країн.  Вони 

зробили висновки, що українська молодь більше, ніж у Росії чи Азербайджані, незадоволена своїм 

матеріальним становищем і  забезпеченістю ринком праці. За даними цього дослідження, серед 

молодих українців 65 % виїхали за кордон для працевлаштування, ще 14 % мають бажання назавжди 

залишити свою батьківщину [5, с. 7]. Вплив  еміграції молоді з України мають позитивні й негативні 

наслідки. До позитивних відносяться: додаткові фінансові потоки в економіку України; зменшення 

активності на ринку праці та зменшення безробіття; можливість працевлаштуватись для молодих 

українців. До негативних відносять: міграція  молодих людей на роботу за кордон, що призводить до 

несприятливих демографічних наслідків для України. Відплив  молодих людей з країни призводить 

до руйнації українських молодих сімей – на даний час виникла проблема соціального сирітства, на 

сьогодні понад 200 тис. дітей позбавлені батьківського піклування [5, с. 8] 

Україна входить у новий період розвитку міграційних процесів, в умовах дедалі глибшої 

інтеграції з ЄС, більших можливостей для співвітчизників вільно пересуватися світом, завдяки 

безвізовому режиму і, водночас, значного відставання за рівнем доходів від сусідніх країн. Практика 

показує, що зовнішня міграція вітчизняної робочої сили продовжує зростати, це вимагає 

найсерйознішого ставлення влади і суспільства до розв’язання даної проблеми. Щоб уникнути 

трудової міграції населення, державі необхідно розробити  механізм, що врегульовує рівновагу 

попиту і пропозиції на робочої сили, створити сприятливий клімат для інтенсивного руху капіталу, 
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покращити рівень оплати праці, вдосконалити систему соціальної допомоги, пільг, для окремих груп 

населення, найчастіше учнів, жінок, людей з обмеженими можливостями та пенсіонерів, збільшити 

потреби підприємств та організацій у робочих кадрах, створити умови конкурентоспроможні до умов 

за кордоном,  що дало б змогу забезпечити соціальні гарантії і  мотивували б молодь залишитися в 

країні.  

Саме державна підтримка,  дасть можливість покращити економічні процеси в країні. 

 

Список використаних джерел 

1. Ростова Л. Трудовій міграції – цивілізоване обличчя. Профспілки України. 2010. № 5.  С. 

10–11. 

2. Воробьева О. Д. Миграция населения: теория, политика: Учебное пособие. М.: 

Экономическое образование, 2012.  364 с.  

3. Кожокар Х.К. Сучасні проблеми трудової міграції працездатної молоді за кордон та шляхи 

їх вирішення. URL: http://www.spilnota.net.ua/ru/article/id-2366/ 23.05.2018 

4. Козик В.В., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. К.:Знання, 

2008. 406 c.  

5. Гайдуцький А. П. Економічні та соціальні передумови міжнародної міграції населення. 

Економіка та держава. 2011. № 7.  С. 7-12. 
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Розроблення, впровадження та комерціалізація успішних інновацій є запорукою 

довготривалого функціонування підприємства. Однак це вимагає проведення комплексу робіт з 

оцінки і відбору для подальшої реалізації не просто гарних інновацій, а ринково успішних. 

Загальновідомо, що далеко не всім інноваціям вдається показати на ринку достойні результати, в 60% 

випадків інновації приречені на ринковий провал. А тому велике значення має те, інновації якої 

спрямованості були відібрані для подальшої реалізації, ще на початкових етапах інноваційного 

циклу. Важливо, щоб це були ринково адекватні та перспективні інновації, які під час комерціалізації 

дозволять підприємству не тільки покрити всі витрати, а і вийти на певний стабільний прибуток. 

Тому, неабиякий інтерес представляють процедури оцінки і відбору не просто найкращих інновацій, 

а тих які мають високі ринкові перспективи. 

Актуальними залишаються методи оцінки на більш ранніх етапах інноваційного циклу, 

оскільки тут ще відсутні надійні і конкретні дані про ємкість майбутнього ринку, величину 

споживчого попиту, а фінансовий аналіз, напевно, дасть ненадійні результати. В якості інструментів 

оцінки і відбору найкращих інноваційних проектів пропонується використовувати методи, що 

базуються на експертних оцінках. До таких методів, що часто використовуються в практиці, 

відноситься метод відбору із застосуванням переліку фільтруючих критеріїв. Суть методу зводиться 

до формування експертами критеріальної бази оцінки, на основі якої і будуть відібрані найбільш 

перспективні інноваційні проекти. Основне завдання яке стоїть перед експертами безпосереднє 

визначення самих критеріїв, а також методу за допомогою якого відбуватиметься оцінка 

інноваційних проектів за кожним критерієм, з наступним виведенням загальної оцінки в цілому. 

Спершу експертам потрібно визначитися з критеріями за якими відбуватиметься оцінка  

інновацій. Тут ми визначимо основні групи критеріїв, що виділяються науковцями (табл. 1).  

За частотою згадування серед науковців першочергове значення мають науково-технічні 

(згадуються в 92,9% випадків), виробничі (92,9%), фінансові (85,7%), стратегічні (78,6%), ринкові 

(78,6%), далі йдуть економічні (50%), маркетингові (42,9%), зовнішні (42,9%), екологічні (35,7%) і 
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замикають соціальні (21,4%), загальні (14,3%), правові (14,3%), інфраструктурні, товарні, регіональні 

та нормативні критерії (всі по 7,1%). 

 

Таблиця 1 – Групи критеріїв оцінки та відбору інновацій (інноваційних проектів) 
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Г.Я. Гольдштейн [1], П.Г. Перерва та ін. 
[2], О.В. Рогозін [3],  

 + +  + + +   +      

Д.В. Арутюнова [4]  + + + + +   +      

Н.П. Четверик [5]  + +  + +  +  +      

В.П. Воробйов та ін. [6]  + +  + +    +     + 

С.А. Башкірцева [7] + +  + +   +   +    +  

В.В. Тютлікова, О.О. Безпрозванних [8]   +  + +  +  +  +    

В.А. Кучинський, Н.А. Коробка [9]  + +  + +     +      

П.П. Микитюк [10]  + + + +    + +     

Т.Н. Кашицина [11]  + + + +     +      

О.М. Скібіцький [12]  +   + +  +  +      

В.В. Герасимов, Л.Е. Чередникова [13]  + +  + +  +  +      

Е.В. Биковська [14] +  + +  + +    +  + +   

Система відбору [15]  + +  + +   + +      

В.Я. Кардаш [16]    + +  +   +   +    

 

Наступним кроком в нашому аналізі є вибір методу за допомогою якого відбуватиметься 

оцінка інноваційних проектів за кожним критерієм, з наступним виведенням загальної оцінки по 

кожній групі критерії та в цілому. Оцінку і відбір інноваційних проектів за критеріями фільтрації, 

можна здійснювати за допомогою наступних методів. 

1. Метод бальної оцінки – оцінка кожного одиничного критерію здійснюється в балах за 

шкалою, наприклад, від 0 до 10, а оцінка по групі, та загальна оцінка в цілому по всім групам 

критеріїв – шляхом простої суми всіх отриманих балів. Чим більша кількість отриманих балів, тим 

перспективнішим є інноваційний проект. Найкращих результатів відбору можна досягти, якщо до 

критеріїв/груп критеріїв додати вагомості, щоб врахувати важливіші з них.  

 

Таблиця 2 – Бальна оцінка довільного інноваційного проекту (фрагмент) 

Група критеріїв 
Вага групи 

критеріїв 
Одиничні критерії 

Вага 

крите-рію 

Бальна 

оцінка 
крите-рію* 

Сумарна 
оцінка по 

критерію та 

групі 

Стратегічні V1  

Оцінка відповідності стратегії v11 х11 s11 

Оцінка ставлення до ризику  v12 х12 s12 

… v1і х1і s1і 

Загалом по групі 1,00 - S1=∑s1i 

Ринкові V2 

Оцінка відповідності потребам v21 х21 s21 

Оцінка ринкових бар’єрів  v22 х22 s22 

… v2і х2і s2і 

Загалом по групі 1,00 - S2=∑s2i 

Маркетингові V3 

Оцінка наявних каналів збуту v31 х31 s31 

Оцінка кваліфікації маркетологів  v32 х32 s32 

… v3і х3і s3і 

Загалом по групі 1,00 - S3=∑s3i 

…      

Виробничі Vj 

Оцінка гнучкості виробництва vj1 хj1 sj1 

Оцінка наявних потужностей  vj2 хj2 sj2 

… vjі хjі sjі 

Загалом по групі 1,00 - Sj=∑sji 

Загальна оцінка 1,00 - - - S = ∑Vj·Sj 

 * і – кількість одиничних критеріїв; j – кількість їх груп. 

 

В даному випадку оцінка відбувається в наступній послідовності: визначення переліку груп 

критеріїв та одиничних критеріїв, що наповнюють ці групи; визначення ваги як кожного одиничного 

критерію, так і кожної групи критеріїв; присвоєння експертами кожному інноваційному проекту 
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певного бала за кожним одиничним критерієм; визначення загальної оцінки як по кожній групі 

критеріїв, так і в цілому. За результатами сумарного підрахунку інноваційний проект оцінюють як 

перспективний (сумарна оцінка від 7,5 до 10,0), припустимий (від 3,5 до 7,5), безперспективний 

(сумарна оцінка менша 3,5). Фрагмент бальної оцінки довільного інноваційного проекту наведено в 

табл. 2. 

2. Метод умовної оцінної шкали. В цілому алгоритм оцінки аналогічний попередньому 

методу, з тією різницею, що сама оцінка одиничних критеріїв здійснюється за допомогою наступних 

шкал: дуже добре, добре, задовільно, погано, дуже погано, незадовільно; або нижче за середній 

рівень, середній рівень, вище за середній рівень; або дуже низька, низька, висока, дуже висока. Однак 

існують рекомендації з їх переводу до точнішої оцінки в балах. Так, наприклад, оцінці «дуже добре» 

відповідає 5 балів, «добре» - 4 бали і т.д. Також рекомендовано враховувати значимість (вагомість) як 

кожного одиничного критерію так і групи, що їх наповнюють. Фрагмент умовної оцінки довільного 

інноваційного проекту представлено в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Умовна шкала для оцінки довільного інноваційного проекту (фрагмент) 

Групи критеріїв / критерії 

Значи-

мість 
крите-ріїв 

Оцінка Оцінка 

критеріїв 
Дуже 

добре (5) 

Добре  

 

(4) 

Задо-
вільно (3) 

Пога-но  
(2) 

Дуже 
погано (1) 

Незадо-
вільно (0) 

1. Стратегічні V1       S1=∑s1i 

1.1 Оцінка відповідності стратегії v11 х11      s11 

1.2 Оцінка ставлення до ризику v12 х12      s12 

1.3 … v1і  х1і     s1і 

2. Ринкові V2       S2=∑s2i 

2.1 Оцінка відповідності потребам v21  х21     s21 

2.2 Оцінка ринкових бар’єрів v22 х22      s22 

2.3 … v2і х2і      s2і 

…         

N. Виробничі Vj       Sj=∑sji 

N.1 Оцінка гнучкості виробництва vj1  хj1     sj1 

N.2 Оцінка наявних потужностей vj2  хj2     sj2 

N.3 … vjі   хjі    sjі 

Загальна оцінка        S=∑Vj·Sj 

 

3. Метод бінарної оцінки. Оцінка одиничних критеріїв виконується за шкалою «Відповідає/Не 

відповідає», або «Так/Ні». Саму оцінку виставляють в балах за принципом «1/0». Принцип роботи 

дуже простий. Кожному одиничному критерію експерт виставляє оцінку 1, якщо інноваційний проект 

задовольняє цьому критерію, або 0, якщо не задовольняє. За результатами оцінки визначається сума 

позитивних відповідей, значення якої і дає уявлення про привабливість інноваційного проекту. 

Основною перевагою бінарної оцінки є її гранична простота, за що нерідко доводиться 

розплачуватися досить грубими результатами оцінки, так як в даній ситуації всі відібрані експертами 

критерії оцінюються на рівні «Відповідає/Не відповідає» або «Так/Ні», та не враховується значимість 

(вагомість) як групи критеріїв, так і одиничних критеріїв. Фрагмент бінарної оцінки довільного 

інноваційного проекту представлено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Бінарна оцінка довільного інноваційного проекту (фрагмент) 
Група критеріїв Одиничні критерії Оцінка 

Відповідає Не відповідає 

Стратегічні Оцінка відповідності стратегії х11  

Оцінка ставлення до ризику   х12 

… х1і  

Ринкові  Оцінка відповідності потребам х21  

Оцінка ринкових бар’єрів   х22 

… х2і  

Маркетингові Оцінка наявних каналів збуту х31  

Оцінка кваліфікації маркетологів х32  

… х3і  

…    

Виробничі Оцінка гнучкості виробництва хj1  

Оцінка наявних потужностей   хj2 

… хjі  

Загальна оцінка  Sпоз = ∑хij Sнег = ∑хij 
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В дослідженні представлено теоретико-методичний підхід до оцінки та відбору інноваційних 

проектів за допомогою різних критеріїв фільтрації. Розглянутий метод оцінки і відбору інноваційних 

проектів за допомогою критеріїв фільтрації є найбільш застосованим, оскільки є простим у 

використанні і дозволяє досить швидко оцінити їх ринкові перспективи. До недоліку можна віднести 

суб’єктивізм як у проставлянні оцінок, так і при формуванні критеріальної бази оцінки. Однак, 

незважаючи на це, даний метод не має альтернатив під час відбору інноваційних проектів, що 

перебувають на початковому етапі свого інноваційного циклу. Одержані результати розвивають 

теорію маркетингу інновацій в частині оцінки ринкової адекватності інновацій. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА 

ПРОЦЕСНИМ ПІДХОДОМ 
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Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 

О.Д. Дивнич, кандидат економічних наук, доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

(м.Полтава, Україна) 

 

Формування сприятливого інвестиційного клімату є запорукою поступального розвитку 

національної економіки України за умови неухильного забезпечення правопорядку, зокрема – 

шляхом захисту прав власності. Вказане уможливлюється ефективною роботою правоохоронних 

органів та судової системи. Невід’ємною ланкою при цьому є експертні підрозділи, до яких належать 

державні спеціалізовані установи відповідної відомчої належності. Зокрема, на базі Державного 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру і територіальних експертно-

криміналістичних підрозділів утворена Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України [1]. 

Атестованими судовими експертами служби, крім інших, виконуються судові економічні експертизи. 

Для сторін у цивільних, господарських, адміністративних справах тощо такі послуги надаються 

також на платній основі [2]. 

Вказане детермінує віднесення підрозділів Експертної служби МВС до спеціальних 

економічних утворень, які покликані, по-перше, забезпечувати нормальне функціонування 

національної економіки шляхом виконання завдань з експертного забезпечення правосуддя, по-друге, 

є самостійними економічними формуваннями. 

Специфіка завдань Експертної служби МВС України, визначених у Положенні [3] визначає 

підвищені вимоги щодо забезпечення якості під час здійснення судово-експертної діяльності. Тобто, 

притаманна бізнес-формуванням гнучкість у балансі між ціною та якістю пропонованої продукції чи 

послуг, у даному випадку є неприпустимим. Висока якість досліджень має бути забезпечена 

незалежно від категоріальної належності справи, щодо якої призначена експертиза. 

Як відзначено Зайченком І. В., наразі нормативне підґрунтя для функціонування системи 

менеджменту якості складає сукупність міжнародних стандартів ІSO, призначених для застосування, 

насамперед, у виробничій сфері [4, с. 19]. До них відносяться ДСТУ ISO9001-2009 «Система 

управління якістю. Вимоги» та ДСТУ ISO9004-2012 «Управління задля досягнення сталого успіху 

організації. Підхід на основі управління якістю». Проведеним Ельгувірі Х. дослідженням 

встановлено, що в оновленому міжнародному стандарті ISO 9001:2015 «Системи менеджменту 

якості. Вимоги» кількість керівних принципів скоротилася до наступних: орієнтація на споживача, 

лідерство, залучення людей, процесний підхід, вдосконалення, прийняття рішень на основі фактів і 

управління взаємовідносинами [5, с. 113]. Тобто, системний підхід до менеджменту якості наразі 

включений як складова процесного підходу [6]. Траченко Л. А. зазначає, що практичне впровадження 

стандарту ISO 9001:2015 часто супроводжується викривленням сутності процесного підходу. Під 

останнім у такому випадку розуміється діяльність структурних підрозділів, що спричиняє 

застосування функціонального підходу [7, с. 255]. Тому передбачений ISO 9001:2015 так званий цикл 

Демінга формату «плануй – виконуй – перевіряй – дій» не застосовується, і, тим самим, не 

досягається кінцева мета діяльності організації щодо задоволення споживача. 

Інтеграція менеджменту якості в загальну систему менеджменту організації чи її 

структурного підрозділу базується на класичних елементах управління: попередньому плануванні, 

організації, мотивації та контролі. Щодо останнього, слід зазначити, що з дотриманням умов 

нерозголошення відомостей, наявних у матеріалах, наданих на експертизу, система менеджменту 

якості у підрозділах Експертної служби МВС передбачає побудову триступеневого контролю. 

Перший ступінь такого контролю здійснюється заступниками спеціально призначеного керівника з 

якості підрозділу, а також його помічниками за напрямками діяльності підпорядкованих відділів, 

секторів та груп. Забезпечення функціонування системи управління якістю на цьому рівні 

здійснюється шляхом: 

- запобігання відхиленням і невідповідностям роботи системи забезпечення якості, що можуть 

впливати на результати досліджень, які проводяться; 
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- контролю використання виключно повіреного (відкаліброваного, атестованого) 

устаткування при проведенні досліджень; 

- забезпеченні належного стану приміщення та умов довкілля під час проведення експертиз та 

зберігання об’єктів дослідження. 

Другий ступінь контролю покладений на компетентних працівників, що мають кваліфікацію 

судового експерта за визначеним напрямом, які перебувають на вищій посаді (завідувачі відділів, 

секторів тощо). Ними звертається увага на: 

- дотримання правил оформлення результатів проведеного дослідження; 

- відповідність застосованих методик та методів дослідження; 

- повноту, об’єктивність і обґрунтованість висновків за результатами проведеного 

дослідження. 

Третій ступінь контролю здійснюється уповноваженим заступником керівника 

територіального підрозділу, яким провадиться моніторинг строків виконання експертиз та 

комплектність матеріалів, які супроводжували дослідження. Таким чином, бажаний ефект 

системності в управлінні якістю досягається охопленням практично всіх ланок менеджменту 

організації незалежно від розмірів та підпорядкованості підрозділу (центральний, територіальний, 

структурний тощо), а також напрямів діяльності. 

Наразі всі процеси, що відбуваються у підрозділах Експертної служби МВС України, чітко 

регламентовані Інструкцією [8], що суттєво знижує ймовірність ризиків через так званий «людський» 

чинник. З урахуванням викладеного, класична операційна система організації, побудована за 

принципом «вхід – перетворення – вихід», стосовно операцій при проведенні судових економічних 

експертиз, трансформується із коригуванням в бік підвищеного значення стадії контролю та 

коригування відхилень (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 –  Скоригована операційна система проведення судових економічних експертиз 

 

Зокрема, через підсистеми планування й забезпечення отримані вхідні ресурси RINPUT та 

інформацію (матеріали провадження) IINPUT можливо коригувати до необхідного розміру 

(відповідно IOUTPUT та ROUTPUT). Крім того, за результатами їх опрацювання передбачено 

наявність зворотного зв’язку зазначених підсистем із переробною підсистемою опрацювання 

інформації (ланцюг  I – I’ та R – R’). Стосовно підсистеми опрацювання інформації (вхідних 

матеріалів проваджень), слід зазначити, що згідно з п. 2 розд. IV Інструкції [8] попереднє 

дослідження (первинне ознайомлення з наданими матеріалами), роздільне дослідження (вивчення 

ознак і властивостей кожного з наданих об’єктів), порівняльне дослідження (співставлення 

документальних об’єктів, порівняння загальних та окремих ознак об’єктів експертизи), оцінка 

отриманих результатів, оформлення результатів. 

Отже, впровадження у систему менеджменту при здійсненні економічних експертиз у 

процесної парадигми є запорукою стійкого успіху в забезпеченні необхідного рівня якості, 
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своєчасного реагування на відхилення для поліпшення результатів, забезпечення попиту із 

дотриманням принципів законності, об’єктивності та повноти дослідження. 
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На сьогодні діяльність у сфері фінансового контролю є невід’ємною частиною будь-якої 

банківської установи, оскільки вона головним чином спрямована на виявлення грошових 

надходжень, отриманих незаконним чином та на недопущення фінансової підтримки терористичної 

діяльності та поширення зброї. НБУ визначив для банків та банківських установ перелік вимог щодо 

боротьби із проблемою відмивання незаконно отриманих грошових активів та контролює їх належне 

виконання. 

Закони, підзаконні акти та міжнародні документи, що регламентують діяльність у галузі 

фінансового нагляду в Україні є: 

‒ Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванні) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення»; 

‒ Закон України «Про банки та банківську діяльність»; 

‒ Постанови НБУ з питань фінансового нагляду; 
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‒ Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF); 

‒ Стандарти Базельського Комітету з питань банківського нагляду [1]. 

Розглянемо діяльність АТ «ПУМБ» у сфері заходів фінансового моніторингу. 

Основними цілями банку у сфері недопущення відмивання грошових активів, отриманих 

протиправним способом  та фінансуванню терористичної діяльності та розповсюдження зброї є: 

‒ належна організація та діяльність внутрішньобанківської системи недопущення легалізації 

грошових активів, отриманих незаконним шляхом та фінансової підтримки терористичних дій та 

розповсюдження зброї (далі – СПЛД та ФТ та ФЗМЗ) та проведення фінансового контролю на 

початковому етапі обслуговування клієнтів; 

‒ функціонування відповідної системи управління ризиками СПЛД та ФТ та ФЗМЗ та вжиття 

дієвих заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують ефективне 

зменшення таких ризиків залежно від їх масштабів; 

‒ неухильне дотримання показників ризик-апетиту у сфері СПЛД та ФТ та ФЗМЗ; 

‒ розробка та укладання локальних документів з метою дотримання законодавства у сфері 

СПЛД та ФТ та ФЗМЗ, достатніх для належної організації та функціонування внутрішньобанківської 

системи СПЛД та ФТ та ФЗМЗ і системи управління ризиками; 

‒ управління ризиками із дотримання моделі трьох ліній захисту у сфері СПЛД та ФТ та 

ФЗМЗ з чітким розподілом обов’язків та відповідальності між працівниками банку; 

‒ функціонування належного внутрішнього контролю з питань СПЛД та ФТ та ФЗМЗ; 

‒ ефективний процес навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань СПЛД 

та ФТ та ФЗМЗ. 

Основними принципами СПЛД та ФТ та ФЗМЗ в АТ «ПУМБ» є: 

‒ неухильне дотримання законодавства у сфері СПЛД та ФТ та ФЗМЗ, внутрішніх документів 

банку з метою захисту іміджу банку, його репутації та збереження довіри клієнтів; 

‒ формування найкращої банківської практики організації СПЛД та ФТ та ФЗМЗ і управління 

ризиками; 

‒ впровадження провідних моделей і технологій у цій сфері; 

‒ впровадження превентивних заходів для запобігання/зменшення ризиків та загроз; 

‒ розуміння всіма працівниками банку, що діяльність, яка не відповідає законодавству у сфері 

СПЛД та ФТ та ФЗМЗ, політиці банку у даній сфері, внутрішнім нормативно-розпорядчим 

документам банку є неприйнятною і не може виправдовуватись отриманням прибутку; 

‒ нульова толерантність до будь-якої незаконної або злочинної діяльності осіб, з якими банк 

встановлює ділові відносини та/або надає банківські послуги; 

‒ використання банком на постійній основі всіх можливих заходів для уникнення бути 

задіяним у сумнівному або незаконному бізнесі (відмиванні коштів, шахрайстві, діяльності 

терористичних організацій/груп, проходженні через країну транскордонних потоків кримінальних 

або незаконних активів тощо); 

‒ усвідомлення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері СПЛД та ФТ та 

ФЗМЗ; 

‒ неприйнятність використання послуг банку, які можуть наражати банк на потенційну 

небезпеку і загрозу його репутації та застосування санкцій з боку НБУ; 

‒ проведення клієнтами банку фінансових операцій на суму, яка дорівнює чи перевищує 

«значну суму» виключно з використанням поточного рахунку. 

Основними правилами побудови банком ефективної системи ПЛД та ФТ та ФЗМЗ є: 

‒ оцінка, розуміння ризиків, їх актуалізація – виявлення ризикових зон, переоцінка ризику; 

‒ навчання та деталізація процедур – чіткий розподіл ролей (обов’язків/відповідальності) 

працівників в системі ПЛД та ФТ та ФЗМЗ, своєчасне навчання працівників; 

‒ пропорційність – вжиття різних заходів до різних за ризиком груп клієнтів; 

‒ автоматизація – впровадження ІТ-рішень, достатніх для виконання банком функцій СПЛД 

та ФТ та ФЗМЗ, оперативного опрацювання інформації щодо фінансових операцій з використанням 

відповідних алгоритмів/сценаріїв; 

‒ моніторинг ділових відносин та операцій клієнтів – різна глибина аналізу залежно від 

ризику клієнта, здатність виявлення нетипової поведінки/діяльності; 

‒ внутрішній контроль – своєчасне виявлення та фіксація «вузьких» місць процесів з метою 

виправлення; 
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‒ вдосконалення СПЛД та ФТ та ФЗМЗ на постійній основі – покращення процесів, 

оперативне усунення недоліків, модернізація. 

Згідно з вимогами діючого законодавства у сфері фінансового нагляду АТ «ПУМБ» 

призначив відповідального працівника банку із питань ПЛД та ФТ та ФЗМЗ, створив спеціальний 

підрозділ з ПЛД та ФТ та ФЗМЗ на чолі з відповідальним працівником. У банку створена низка 

внутрішніх розпорядчих документів, які регламентують діяльність у сфері фінансового моніторингу, 

створена достатня ресурсна база для забезпечення роботи системи ПЛД та ФТ та ФЗМЗ. 

Окремо слід зазначити про Департамент фінансового моніторингу АТ «ПУМБ». Це 

самостійний банківський підрозділ, до повноважень якого належать: 

‒ сприяння організації внутрішньобанківської системи недопущення легалізації грошових 

активів, одержаних протиправним шляхом, фінансуванню терористичних дій та розповсюдження 

зброї; 

‒ організація та нагляд за дотриманням законодавства України у сфері фінансового нагляду; 

‒ своєчасне реагування на порушення у виконання вимог законодавства з фінансового 

моніторингу та вжиття необхідних заходів щодо кожного виявленого випадку; 

‒ розробка інструкцій, порядків та політик для кожного підрозділу банку, які спрямовані на 

вдосконалення дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу; 

‒ недопущення в роботі банку порушень законодавства у сфері валютного нагляду; 

‒ методологічна підтримка працівників банку у сфері фінансового моніторингу та валютного 

нагляду (в тому числі при проведенні банком класних операцій); 

‒ забезпечення виявлення ризикових фінансових операцій клієнтів, визначення наявності або 

відсутності ознак здійснення банком ризикової діяльності, наявності або відсутності підозр та підстав 

вважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну 

небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку [2]. 

Досконало побудована система фінансового моніторингу, метою якої є протидія незаконних 

фінансових операцій, є важливою складовою будь-якого банку, оскільки вона забезпечує гарантію 

для інвесторів, контрагентів та клієнтів та створює гарний імідж на ринку банківських послуг. 

Дотримання законодавства у сфері недопущення легалізації грошових активів, отриманих 

незаконним шляхом, фінансування терористичної діяльності та розповсюдження зброї масового 

знищення забезпечить мінімізацію даних проблем в економіці в цілому. 
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ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

О.А. Князєва, доктор економічних наук, професор 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 

(м.Одеса, Україна) 
 
Проблемам аналізу, регулювання та забезпечення реалізації концепції сталого розвитку мікро- 

й макроекономічних систем присвячено велику кількість наукових праць, прийнято та 

імплементовано у життя низку законодавчих актів державного та міжнародного рівнів. Зокрема, в 

Цілях сталого розвитку [1], які окреслено ООН, визнано за першорядну мету розширення доступу до 

інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення сталого доступу до Інтернет і пов’язаних із 

ним сервісів. Проте, завдання забезпечення сталого розвитку конкретних підприємств, зокрема, 

телекомунікаційних, залишаються недостатньо вирішеними. Причина полягає не в нестачі наукових 

розробок та практичних методик, а в тому, що реалії сучасності призводять до появи нових викликів 

та висувають нові вимоги до процесу забезпечення сталого розвитку. Відтак, виникає потреба 

перманентного моніторингу проблем, які є наочними в процесі забезпечення сталого розвитку 

підприємств.  

Особливо актуально постає ця потреба для телекомунікаційних підприємств, оскільки 

діяльність останніх (виходячи із швидкого прогресу технологій надання послуг) піддана постійним 

змінам. При цьому зовнішнє соціально-економічне середовище (у вигляді змін платоспроможного 

попиту, вимог споживачів, податкового законодавства тощо) також активно впливає на швидкість 

змін. Тому метою роботи є узагальнення основних проблем, які впливають на сталий розвиток 

телекомунікаційних підприємств. 

Аналіз літературних джерел, статистичної інформації та попередні дослідження автора 

дозволили визначити та систематизувати основні проблеми, притаманні сучасним 

телекомунікаційним підприємствам на шляху до сталого розвитку. До них віднесено: 

1. Загальноекономічні, пов’язані з економічними реформами, що відбуваються, змінами в 

податковій системі тощо, що природно відбивається на діяльності підприємств. Підвищення 

мінімальної заробітної плати, здороження плати за радіочастотний ресурс, підвищення тарифів на 

електроенергію та інші загальнодержавні аспекти вимагають підвищення тарифів на 

телекомунікаційні послуги, що на тлі скорочення платоспроможного попиту, погіршує перспективи 

до сталого зростання фінансових результатів.   

2. Організаційно-технологічні, які проявляються у низьких темпах модернізації мереж зв’язку 

(з причини браку коштів), що на фоні необхідності впровадження нової техніки і технологій 

сповільнює сталий технологічний розвиток та призводить до погіршення конкурентних позицій 

вітчизняних підприємств на світовому телекомунікаційним ринку. 

3. Політико-правові, що пов’язані із політичною нестабільністю та недосконалістю правового 

поля, що скорочує можливості зовнішнього інвестування, сповільнює трансфер технологій та 

кваліфікованих кадрів. 

4. Соціальні, які проявляються у нерівномірності доступу населення до телекомунікаційних 

послуг (проблема цифрового розриву, «digital divide»). Ця проблема має технологічні витоки та 

соціально-економічні наслідки. Зокрема, станом на початок 2020 р., кількість стаціонарних телефонів 

на 100 осіб населення в містах становила в середньому 18,48 одиниць, а в селі – 0,051 одиниці. Частка 

осіб, що постійно користуються Інтернет, в містах становила 71,6%, у селі – 40,6% [2]. Також 

спостерігається неповне покриття мережі 4G у сільської місцевості. Ця проблема загострилася під час 

пандемії COVID-19, коли більша частина населення мала перейти на дистанційну працю та навчання 

на базі телекомунікаційних ресурсів. Тобто пандемія загострила проблему цифрової нерівності. 

5. Кваліфікаційні. За статистичними даними [2], більшість користувачів Інтернет 

використовують його з розважальною метою, зокрема: для перегляду відео та новин (65,4% у місті та 

63,8% у селі), доступу до відео- чи комп’ютерних ігор (32,9% у місті та 38,6% у селі), спілкування у 

соціальних мережах (50,0% у місті та 43,8% у селі). Досвід отримання державних послуг on-line 

мають 2,1% населення у містах та 1,5% - у селах. Тобто слабо розвиненими є компетенції та знання 

населення щодо можливостей сучасних телекомунікацій. До того ж слабка конкурентоспроможність 

вітчизняних заробітних плат на світовому ринку праці призводить до активної трудової міграції 

висококваліфікованих кадрів, зокрема, в сфері телекомунікацій.  
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6. Проблеми низького рівня цифровізації реального сектору економіки. Так, за [2], частка 

підприємств, що купували послуги хмарних обчислень упродовж 2019 року для виробничих потреб, 

становить лише 0,26%. Частка капітальних інвестицій підприємств реального сектору економіки, 

спрямованих на придбання інформаційно-комунікаційних технологій та програмного забезпечення, 

становить 1,1%. Тому телекомунікаційні підприємства, які здатні надавати сучасні послуги big data, 

хмарних та туманних обчислень, нейромереж, штучного інтелекту тощо стикаються із слабким 

попитом на них. Як наслідок, здійснені інвестиції у розвиток цих послуг мають довготривалий термін 

окупності, що сповільнює сталий розвиток.  

7. Проблема залежності обсягів надаваних послуг від пропускної спроможності мереж та 

сталого енергопостачання. Поточна ситуація в країні, пов’язана із COVID-19, призвела до суттєвого 

збільшення навантаження на мережеві сервіси з боку юридичних та фізичних осіб, сектору 

державного управління, освіти тощо. Виникла необхідність термінових додаткових витрат на 

придбання безперебійних джерел енергії та збільшення потужності устаткування. Незаплановані 

витрати на фоні збільшення дебіторської заборгованості за надавані послуги також є чинником, що 

сповільнює сталий розвиток навіть попри підвищення попиту на послуги. Водночас виникла 

проблема забезпечення надійності та безперебійності роботи мереж в умовах перенавантаження.  

8. Недосконалість міжнародних механізмів оцінювання рівня розвитку національних 

телекомунікацій. В світі для оцінки діяльності економічних агентів широко використовується 

система рейтингових оцінок, яка базується на формуванні комплексних індексів. В результаті 

формується певний рейтинг країн за тим чи іншим сукупним критерієм. Широко застосовується 

система рейтингових оцінок і в ході аналізу діяльності адміністрацій зв’язку, визначення ступеню 

розвитку того чи іншого аспекту сфери надання сучасних телекомунікаційних послуг. До 

найпоширеніших світових рейтингових систем, які аналізують розвиток телекомунікаційних сервісів, 

можна віднести [3]: індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development 

Index, IDI); індекс цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society Index, DESI); 

індекс цифрової еволюції (Digital Evolution Index, DEI); індекс мережної готовності (Networked 

Readiness Index, NRI); індекс цифровізації економіки BCG ( e-Intensity) тощо.   

Більшість індексів є комплексними, тобто базуються на низці показників, які певним чином 

систематизуються та формують базу для розрахунку інтегрального показника. У підсумку 

формується рейтингова таблиця, яка має за мету визначення місця кожної з аналізованих країн у 

цьому рейтингу. Втім, незважаючи на суттєве практичне значення цих та інших індексів, слід 

відзначити низку очевидних та прихованих недоліків, а саме: відсутність врахування специфіки 

побудови національних телекомунікаційних мереж, географічних та кліматичних особливостей, що 

впливають на можливості їх сталого розвитку; неврахування як рівня розвитку національної 

економіки загалом, так і частки витрат на розвиток телекомунікацій у державних та місцевих 

бюджетах; нехтування особливостями державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій, 

зокрема, в частині розподілу радіочастотного ресурсу, вибору способу передачі інформації тощо. 

До того ж низка індексів застаріла за своїм змістовним наповненням. Так, IDI сформований в 

2007 р., NRI – в 2001 р. Тобто ці індекси не враховують нові прояви розвитку телекомунікацій, 

наприклад, вплив розвитку цифрових валют та їх вплив на економіку, вплив розвитку соціальних 

мереж на економічні і соціальні процеси тощо. Це призводить до суб’єктивності оцінки стану 

розвитку телекомунікацій країни, невизначеності щодо залежності прийнятої концепції розвитку та 

місця у рейтингу, та, у підсумку, до відсутності усвідомлення доцільності тієї чи іншої концепції. 

Наявність визначених та інших проблеми сталого розвитку сучасних телекомунікаційним 

підприємств спричиняється необхідність формування нових підходів до їх подальшого розвитку. В 

якості альтернативи можна запропонувати перехід до концепції збалансованого розвитку, яка 

передбачає гармонізацією зовнішніх та внутрішніх аспектів економічного, соціального, екологічного 

та технологічного характеру. Збалансований розвиток не позбавить підприємства проблем, що 

виникають в процесі розвитку, але сприятиме узгодженого економічного росту із соціальною 

відповідальністю, технічний розвиток – з охороною довкілля, що у підсумку сприятиме забезпеченню 

оптимальних умов розвитку телекомунікаційного підприємства у сучасному цифровому суспільстві.  
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Активна інвестиційна політика держави має вагоме значення для розвитку економічної 

системи як країни-реципієнта так і країни-інвестора. Залучення зовнішніх джерел формування 
фінансових ресурсів дає змогу вітчизняним економічним суб’єктам формувати достатні обсяги 
фінансового капіталу за для  можливості розширення своєї діяльності, перспектив виходу на 
міжнародні ринки тощо. Крім того, у випадку погіршення економічної ситуації безпосередньо у 
середині країни, зарубіжні інвестиції мають потенціал щодо підтримуючих заходів для суб’єкта, що 
зазнав негативного впливу кризових процесів.  

Відповідно до аналітичних даних, що їх наводить Національний банк України (НБУ), у 2005–
2008 роках мало місце зростання надходжень інвестицій з-за кордону, чому сприяла 
зовнішньоекономічна кон’юнктура на тлі високих очікувань інвесторів [1]. Поряд з тим, багато 
інвестицій мали короткостроковий спекулятивний характер. Варто відзначити кризові 2009 та 2014 
роки: світова фінансова криза, стагнація українського ринку та розпалювання воєнного конфлікту на 
сході України призвели до різкого відпливу боргового капіталу та зменшення припливу акціонерного 
капіталу (Табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Чистий приплив інвестицій, млрд. дол. США, 2005-2018 рр.[1] 

Період 2005-2008 2009 2010-2013 2014-2015 2016-2018 

Усього 36,3 -12,9 41,2 -10,5 13,2 

За видами інвестицій 

Прямі інвестиції 32,4 4,7 24 3,3 8,2 

Портфельні інвестиції 10,8 -1,5 19,4 -2,3 4,2 

Інші інвестиції -6,9 -16,1 -2,3 -11,5 0,8 

За видами капіталу 

Акціонерний капітал 29,7 4,4 21,6 4,4 7,7 

Борговий капітал 6,6 -17,4 19,6 -15 5,5 

 
Відповідно до критерію «характер участі в інвестуванні», іноземні інвестиції можна поділити 

на прямі (ПІІ) та портфельних. Для української практики залучення іноземних джерел фінансування 
характерна ситуація, що більшість портфельних інвестицій надходить у вигляді боргових 
інструментів, що, безумовно, вливає на рівень загального боргового навантаження в Україні  

Аналіз структури ПІІ, дає змогу виявити значну питому вагу інструментів участі у капіталі, 
що в свою чергу сприяє формуванню саме акціонерного капіталу (Табл. 2).  

Варто наголосити, що акціонерний капітал не призводить до зростання заборгованості на 
противагу борговим інструментам, адже, інвестори купують частку власності в бізнесі та набувають 
права на частину прибутку такого бізнесу, однак, так само, як і реципієнт, формують базу для сплати 
податків та потерпають від збитків, у випадку неефективної діяльності.  

Важливо відзначити тенденцію до збільшення обсягу реінвестованих доходів на тлі 
від’ємного значення за підсумками 2015 року: така ситуація пояснюється посткризовим періодом 
після початку подій на сході України та наслідком відновлення економіки після кризових процесів 
2008 року.  

Процес реінвестування ПІІ формує низку позитивних ефектів для економіки країни-
реципієнта. Направлення материнськими компаніями коштів на реінвестування націлено на 
підвищення конкурентоспроможності дочірніх структур, що позитивно впливає на їх продуктивність 
та формує передумови для покращення макроекономічних показників. Окрім того, реінвестовані 
прибутки формують здатність забезпечити більшу стійкість ПІІ у країні інвестування, оскільки через 
нарощування обсягів інвестицій збільшується альтернативна вартість їх переміщення, тобто 
підвищуються й стимули для інтеграції в місцеву економіку[3]. Питома вага реінвестованих коштів у 
складі інструментів участі в капітал зростає з 50% у 2017 до 63% у 2019 р. Позитивним, з огляду на 
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ріст загальної економічної ситуації в країні, можна вважати досвід Польщі та Чехії, зокрема, частка 
реінвестованих доходів у загальному припливі прямих іноземних інвестицій в Чехію зросла з 46% у 
2004 році до 84% у 2019 році, у Польщі – з 45% до 93% відповідно[3]. 

 
Таблиця 2 –  Динаміка та структура ПІІ в Україну, 2015-2019 рр., млн. дол. США [2] 
 

Рік 

Прямі 

інвестиції 

(усього)  

(2+5) 

Інструменти 

участі в капіталі  

(3+4) 

Інструменти 

участі в капіталі, 

крім 

реінвестування 

доходів 

Реінвестування 

доходів 

Боргові 

інструменти 

х 1 2 3 4 5 

2015 - 458,0         584,4         4 003,0       - 3 418,6 - 1 042,4 

2016    3 809,2           4 075,3         3 550,0       525,3 - 265,6 

2017    3 692,9           3 026,4         1 535,0       1 491,4 666,6 

2018    4 455,0           4 069,0         1 472,0       2 597,0 386,0 

2019    5 860,0           4 909,1         1 658,8       3 250,3 950,9 

 
Поряд з тим, варто звернути увагу, що така ситуація може свідчити про помірну 

зацікавленість у нових інвесторів щодо перспектив виходу на український інвестиційний ринок у 
якості акціонерів. Це, зокрема, обумовлюється низкою негативних факторів, найбільш впливовими з 
яких, за результатами опитування іноземних інвесторів Dragon Capital, визначають: значні обсяги 
корупції та відсутність довіри до судової влади. Опитування генеральних директорів компаній, які 
входять до Європейської бізнес асоціації, свідчить, що за підсумками першої половини 2020 року 
індекс інвестиційної привабливості України впав до 2,51 проти 2,95 у попередній період[4]. Крім 
того, прогнози щодо другого півріччя 2020 року також не є надто оптимістичними. 

Тільки 15% опитаних сподіваються на поліпшення інвестиційного клімату (у попередній 
хвилі опитування 41% респондентів висловлювали оптимістичні очікування), натоміть 41% 
респондент висловили прогнозну думку, що умови ведення бізнесу в Україні погіршаться[4]. 

Світова економічна криза значно скорочує потенціал «вільних» грошових коштів та посилює 
конкуренцію між країнами. Перелічені негативні аспекти зумовлюють важливість розробки на 
державному рівні цілісної та дієвої стратегії залучення як ПІІ, та і формування зовнішнього 
державного боргу.  
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Україна – це одна з країн, що має величезний ресурсний та людський потенціал, але у 

технологічному та технічному розвитку вона суттєво відстає від країн Європи, що обумовлює низьку 

конкурентоспроможність економіки та недостатній рівень добробуту населення.  

На сучасному етапі розвитку країни основними стратегічними пріоритетами державної 

політики є формування інноваційної моделі розвитку та інтеграція економіки у європейський 

економічний простір, що є неможливим без достатнього використання інтелектуального капіталу 

підприємств, який є основним джерелом інновацій.  

Технологічна та технічна відсталість економіки, низький рівень інноваційної активності 

вітчизняних підприємств свідчать про те, що в Україні неефективно використовується 

інтелектуальний потенціал.   

Велика увага визначенню і дослідженню сутності категорії «інтелектуальний капітал» 

приділяли такі зарубіжні та вітчизняні автори, як: Брукінг Е., Іноземцев В.Л., Козирєв А.Н., Леонтьєв 

Б.Б., Марчук Є., Мелоун М., Олехнович Г.І., Слівотскі А., Чухно А., Едвіссон Л. та інші. Але є багато 

невирішених питань з формування та ефективного використання інтелектуального капіталу в 

економіці України, а саме і в харчової промисловості. 

На сьогоднішній день підприємства плодоовочеконсервної галузі є одними з ключових 

підприємств харчової промисловості України та важливим є їх розвиток за рахунок використання 

передових технологій, які мають бути насамперед безпечними.  

Інтелектуальний капітал – це інтелектуальний потенціал, який використовується суб'єктами 

господарювання у процесі виробництва з метою отримання доходу.  

На нашу думку «інтелектуальний капітал» – це сукупність інтелектуальних ресурсів 

суспільства (права на об'єкти інтелектуальної власності, знання, досвід, уміння людей і системи, 

створені ними), які є складовою частиною господарської діяльності і приносять їх власнику 

прибуток. 

Структура інтелектуального капіталу має чотири складові: ринкові активи, людські активи, 

інфраструктурні активи та інтелектуальні активи. 

Ринкові активи – це потенціал,що підтримується наявністю таких нематеріальних активів як 

репутація підприємства на ринку, кількість постійних клієнтів, розвинення мереж просування 

товарів/послуг, наявність ліцензійних угод  та ін.). 

Людські активи – це наявність загального творчого, креативного, колективного знання серед 

співробітників компаній, а також їх здібності пов’язані з реалізацією лідерських якостей, вміння 

вирішувати конфліктні ситуації, швидко реагувати на нові проблеми та застосовувати методи їх 

вирішення та ін.   

Інфраструктурні активи – це технології, методи і процеси, які уможливлюють роботу 

підприємства (методи оцінки ризику, методи управління торговим персоналом, фінансова структура, 

рівень освіти працівників, інформаційна оснащеність підприємства та ін.). 

Інтелектуальні активи – це об'єкти інтелектуальної власності (об’єкти авторського права та 

суміжних прав, промислова власність та нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності). 

Існує багато проблем та перешкод на шляху формування і використання інтелектуального 

капіталу підприємств, серед яких досить гострою є проблема розвитку вітчизняної освіти, науки, 

розробка та законодавче оформлення об’єктів інтелектуальної власності та використання їх у 

виробничому процесі. 

Вміння ефективно використовувати інтелектуальний капітал визначають успішний розвиток 

підприємства, його конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках за 

рахунок забезпечення тривалої конкурентостійкості. При цьому до інтелектуального капіталу, на сам 

перед, слід відносити особливі здібності персоналу підприємства, що засновані на знаннях, навичках, 

умінні та досвіді, а також забезпечують особливо цінну для підприємства інформацію, яка є основою 
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вагомих конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках в умовах нового 

інноваційного суспільства. 

Аналіз даних Державної служби статистики України [1] показав, що за період з 2010 по 2019 

роки показав, що частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП знизилася з 

0,75% до 0,43 %, майже в два рази. Значно знизилася кількість працівників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок з 182484 осіб у 2010 році до 79262 особи у 2019 році, та ще в цієї 

кількості зросла частка допоміжного персоналу.   

Для підвищення та ефективного використання інтелектуального капіталу в Україні необхідно: 

забезпечити збільшення фінансування наукових досліджень та розробок до показників ЄС за рахунок 

як державних коштів, так і коштів підприємств, тобто створити ефективний механізм спільного 

фінансування наукових та науково-технічних робіт; необхідним є створення незалежного 

національного фонду досліджень, який би фінансував пріоритетні наукові дослідження та розробки 

українських вчених та надавав їм грантову підтримку; підвищення заробітної плати для фахівців 

наукової сфери та покращення матеріально-технічної бази наукових установ, покращення рівня 

соціально-економічного захисту молодих учених, можливість безкоштовного стажування за 

кордоном; розробити дієвий механізм законодавчого оформлення об’єктів інтелектуальної власності 

та механізмів ефективного їх використання, контроль та регулювання захисту прав інтелектуальної 

власності, встановлення санкцій до порушників; забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в 

країні, покращання її репутації, а також удосконалення системи стимулювання інноваційної 

діяльності та умов для ведення інноваційного бізнесу; для підвищення якісного рівня проведення 

наукових досліджень необхідно розробити систему їх прикладної спрямованості, що неможливо без 

створення системи сучасних державних лабораторій з високим рівнем технічного та технологічного 

оснащення, інтеграції до світових систем та норм, забезпечення відкритого доступу до них суб’єктів 

наукової, освітньої та підприємницької діяльності; розробити та впроваджувати ефективний механізм 

трансферу технологій у реальний сектор економіки шляхом співпраці підприємств науки, освіти та 

бізнесу; розробити стимулюючи податкові, кредитні та фінансові важелі використання результатів 

інтелектуальної діяльності та наукових досліджень; надати права та можливість науковим установам 

і вищим навчальним закладам виступати засновниками або співзасновниками інших юридичних осіб, 

у тому числі стартапів, малих комерційних підприємств, дослідних виробництв, які провадять свою 

діяльність відповідно до напрямів інноваційної діяльності засновників та забезпечують трансфер 

розроблених технологій; створити умови для розвитку конкурентного середовища за рахунок 

піднесення малого та середнього бізнесу, формування міжнародних компаній; зробити неможливим 

використання владних повноважень та корупційних схем для збагачення бізнесу. 

Отже, виходячи із вищепереличеного, можна казати, що для формування та ефективного 

використання інтелектуального капіталу плодоовочеконсервної промисловості України та 

визначення її як конкурентоспроможної галузі в інноваційному розвитку промислового виробництва 

необхідно виробництво якісної, конкурентоспроможної продукції за допомогою використання 

інтелектуального потенціалу; удосконалення законодавства та його дотримання стосовно розробок, 

підвищення безпеки продовольчих товарів в зв'язку з використанням штучних замінників та 

використання об’єктів інтелектуальної власності у виробництві, оновлення матеріально-технічної 

бази, покращення існуючої системи ціноутворення, створення сприятливих економіко-політичних 

умов для залучення інвестицій, розробка нових нормативних актів з використанням світового 

досвіду.  

В умовах сучасної ринкової економіки інтелектуальний капітал має все більше значення та 

стає вирішальним критерієм оцінювання підприємств і установ, з його допомогою можна оцінити 

динаміку процесу створення інтелектуальних цінностей; оцінити рівень сучасного виробництва в 

порівнянні з світовими вимірами та розрахувати реальну вартість підприємств ґрунтуючись на 

наявність інтелектуальних ресурсів та можливість впровадження їх у сучасну економіку. 
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Питання оподаткування банківської діяльності в сучасних умовах набувають актуальності 

зважаючи на деформації в структурі податкового потенціалу ринку банківських послуг у сторону 

переважання його нереалізованої частини. Банківський сектор займає ключову роль на ринку 

фінансових послуг України, концентруючи більшу частку активів фінансового сектору. Попри це, 

банківський сектор не відіграє ключової ролі під час формування податкових надходжень до 

Державного бюджету України. В цьому руслі дослідження особливостей оподаткування банківської 

діяльності має важливе значення в контексті необхідності збільшення та реалізації його податкового 

потенціалу.  

Дослідженню тематики оподаткування банківської діяльності присвячено чимало праць 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Буряченка А. Є., Воронкової О.М., Гаджикубранова 

Д. М., Гуменного А. А., Паєнтко Т.В., Примостки Л.А. та інших. Попри наявність ґрунтовних  

наукових напрацювань у цій сфері присутні ряд проблем, що потребують нагального вирішення. 

Також, не достатньо вивченими питаннями є встановлення оптимального  податкового навантаження 

в контексті збереження стимулювання розвитку банківського сектору України.   

Метою дослідження є виявлення сучасних тенденцій оподаткуванням банківської діяльності 

із фокусуванням на основні проблеми.  

Оподаткування діяльності банківських установ - це досить складний багатоаспектний процес. 

Зумовлено це тим, що така діяльність є дуже специфічною. Банки сплачують не всі відомі податки, 

що обумовлено або відсутність об’єкта оподаткування або забороною з сторони законодавства. 

Незважаючи на особливості своєї діяльності, банки є звичайними платниками податків, які 

знаходяться на обліку в контролюючих органах і здійснюють сплату податків на загальних основах, 

що спричинене відсутністю окремих законодавчих актів, які б регулювали дане питання. 

Формування податкової політики і механізму оподаткування відбувається під впливом 

багатьох чинників. Одним з них є прогноз можливої податкової бази на різних секторах фінансового 

ринку, виходячи з діючих норм законодавства і передбачуваних змін, що випливають із завдань, що 

диктуються податковою політикою органів влади певної країни. В результаті в теорію оподаткування 

та адміністрування було введено поняття податкового потенціалу фінансового ринку. З позиції 

можливості оцінки податкового потенціалу варто використовувати ресурсний підхід до трактування 

та вважати податковий потенціал –  ресурсами, що формуються в умовах певної податкової системи 

та складаються з внутрішніх економічних джерел за фінансовий рік і можуть бути мобілізовані 

відповідними органами влади [1]. 

Питання податкового потенціалу банківського сектору тісно пов’язане із податковим 

навантаженням на банк. Податкове навантаження банку можна визначити як узагальнюючу 

характеристику впливу оподаткування на результати діяльності банків, що вказує на частку 

податкових платежів на користь держави (до бюджету та державних  цільових фондів) [2, с. 47]. 

Формування ефективної системи оподаткування банків – надзвичайно складне завдання, що 

можна пояснити як особливим значенням банківської системи у сучасній економіці, так і специфікою 

банківських послуг і можливістю застосування щодо них імпліцитних способів оподаткування 

обов’язкового резервування, відрахувань для гарантування внесків фізичних осіб тощо [3]. 

Встановлення оптимального податкового навантаження в межах певної податкової системи – 

ключове завдання податкової політики, адже це єдиний шлях реалізації податкового потенціалу 

банківського сектору. 

Норми Податкового кодексу України визначають що банківські установи в Україні є 

платниками податків та податковими агентами. Серед податків, які сплачують банківські установи в 

процесі реалізації своєї діяльності: податок на прибуток підприємств, ПДВ, податок на майно 

(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата за землю), 

акцизний податок, державне мито. В якості податкового агента банки виступають щодо сплати: 

податку на дивіденди, податку з доходів фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального 

внеску. Зважаючи на той факт, що найбільше податкове навантаження банківських  установ складає 

саме навантаження із сплати податку на прибуток, розглянуто його динаміку (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Податкові надходження від оподаткування банківської та страхової діяльності в Україні 

у 2014-2019рр. 
Показники/роки 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Податкові надходження до бюджету, млн.грн.  367511,9 507635,9 650781,7 828158,8 986348,5 774800,2 

Податкові надходження від сплати податку на 

прибуток банківськими установами, млн.грн.  
950,9 708,5 2057,7 1394,4 2411,7 4936,0 

Частка податкових надходжень від сплати банками 

податку на прибуток у податкових надходженнях до 

бюджету 

0,26 0,14 0,32 0,17 0,24 0,64 

Податкові надходження від сплати страховими 

організаціями податку на прибуток 
184,8 854,7 1052, 1 930,8 1117,5 1027,1 

Частка податкових надходжень від сплати страховими 

організаціями податку на прибуток у податкових 

надходженнях бюджету 

0,05 0,17 0,16 0,11 0,11 0,13 

 
Попри існування кризових ознак в економіці України в обраному періоді спостерігається 

постійна висхідна тенденція у податкових надходженнях. При цьому їх частка в податкових 

надходженнях до Зведеного Бюджету України залишається мізерною та не досягає 1% від усіх 

податкових надходжень. Для порівняння у таблиці наводиться динаміка аналогічного показника по 

страховим компаніям. Частка тут залишається ще меншою ніж у банків. Це свідчить, що два 

найбільші сегменти фінансового ринку України – банківський та страховий не мають суттєвого 

впливу на формування податкових надходжень до Державного бюджету України.  

В цьому руслі вдало підкреслює Буряченко А.Є. та відзначає, що майже всі останні десять 

років банківська система знаходилась у стані перманентної кризи. Але цифри вказують на те, що за 

цей час держава значно більше вклала в банківський сектор, ніж отримала від нього податкових 

платежів. Зрозуміло, що так продовжуватись не можливе, і це, відповідно, вимагає від наглядових 

органів здійснення відповідних кроків щодо оздоровлення всієї банківської системи [5].  

Обсяги та порядок формування банківських резервів впливають на формування прибутку, що 

підлягає оподаткуванню. За допомогою формування резервів за активними операціями банків 

забезпечується безпечний рівень ліквідності банківської системи. Але, при цьому, зарезервовані 

активи перетворюються на витрати банку і зменшують оподатковуваний прибуток. Зарезервовані 

активи банків могли б забезпечити отримання прибутку, при цьому політика резервування – 

індикатор ризиковості банківської діяльності. Тобто, зменшення ризиків діяльності та стабільність 

банківської системи в цілому – ключ до збільшення податкових надходжень та реалізації податкового 

потенціалу банків. Ще одним проблемним аспектом діяльності банківських установ –є хронічна 

збитковість окремих учасників ринку, яка негативно відображається на загальних тенденціях в 

оподаткуванні банківської діяльності.   

Таким чином, політика щодо оподаткування банківських установ повинна забезпечувати 

реалізації податкового потенціалу банківського сектору. Цього можливо досягти двома способами. 

Один із них полягає у збільшенні податкового навантаження, інший – на покращенні показників 

результативності діяльності банків та збільшенні бази оподаткування. В умовах економічної 

нестабільності оптимальним залишається лише другий напрям. Показники, що ілюструють динаміку 

сплати банками податкових платежів є стабільними проте дуже мізерними, що дає підстави вважати 

банківський сектор фіскально-незначимим, а його податковий потенціал – нереалізованим. Подальші 

наукові дослідження повинні спрямовуватись на вивчення напрямів реалізації податкового 

потенціалу банківського сектору.  
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Обґрунтування актуальності теми. Останнім часом вивченню процесів забезпечення 

підприємств енергетичними ресурсами приділяється все більше уваги серед науковців. Ефективне 

управління енергетичним господарством дає змогу підвищити ефективність роботи підприємств, 

забезпечити конкурентоспроможність продукції, спрямувати розвиток підприємств на сталий шлях. 

Отже, прийняття раціональних управлінських рішень як на стратегічному, так і на оперативному 

рівні дозволяє отримати бізнесу ряд конкурентних переваг.  

Під енергетичним господарством будь-якого рівня ми розуміємо систему взаємопов’язаних 

технічних об’єктів, які служать для виробництва, перетворення, передачі, розподілу та використання 

певними споживачами енергії установлених параметрів при найменших витратах, а також 

відповідних служб та організацій, які забезпечують управління ефективним здійсненням даних 

процесів.  

За своєю природою функціонування енергетичного господарства будь-якого рівня є 

потоковим процесом. У зв’язку з цим виникає можливість використання в системі управління 

енергетичним господарством логістичного підходу, який передбачає системну інтеграцію окремих 

бізнес-процесів підприємства з метою оптимізації потокових процесів. 

Енергетична логістика представляє собою науковий напрямок та практичну діяльність з 

управління потоками енергетичних ресурсів, енергетичними потоками та іншими супутніми 

потоками (включаючи зворотні) від джерела їх утворення до місця кінцевого споживання, яке 

спрямоване на повне задоволення вимог споживачів та інших зацікавлених сторін при мінімізації 

витрат. 

Енергетична логістика має забезпечити комплексний підхід у плануванні, організації, 

контролі та координації логістичних процесів складної системи енергозабезпечення. 

У логістиці однією з найважливіших стратегічних задач є рішення «виробляти або купувати» 

(make-or-buy), яке  полягає у здійсненні стратегічного вибору між власним виробництвом (інсорсинг) 

та закупівлею продуктів чи послуг у сторонніх організацій (аутсорсинг). Такі рішення чинять вплив 

на різні сфери діяльності підприємства. Цей же вибір стоїть і перед керівництвом енергетичного 

господарства підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників, роботи яких останнім часом були 

присвячені вивченню альтернативи «виробляти або купувати», можна виділити О.Ф. Бустінза, Е. 

Лафуенте, Р. Рабетіно та ін., які дослідили конфігурацію меж організацій для виробництв, що 

пропонують продукти та послуги. На думку колективу авторів, побудова екосистем продуктів та 

сервісу через налагодження співробітництва між організаціями дозволяє підвищувати ефективність 

роботи кожного з партнерів [1]. 

Кс. Жанг, Л. Жанг, К.Й. Фунг, К. Мінг Нг розглядають необхідність одночасного здійснення 

процесу розробки продукту з аналізом «виробляти або купувати» та вибором постачальника [2].  

Х.К. Нордас вивчає вузький аутсорсинг, який передбачає встановлення відповідності між 

послугами, що надаються працівниками всередині виробничих підприємств, та тими ж послугами, які 

надаються постачальниками [3].  

Р.М. Серрано, М.Р.Г. Рамірез, Дж.Л.Г. Гаско, аналізуючи сучасні дослідження з проблематики 

«виробляти або купувати», приходять до висновку, що для прийняття ефективних рішень 

практикуючі менеджери повинні комбінувати ресурсний підхід, стратегічний менеджмент та 

економічну теорію транзакційних витрат. Проведені дослідження підкреслюють важливість оцінки 

альтернативи не тільки в розрізі «виробляти або купувати», але й на основі сполучення методів, 

зокрема, постачанні з декількох джерел, «гібридного сорсінгу» та стратегічних альянсів для розробки 

виробничої стратегії, яка б могла найкращим чином відповідати структурі підприємств [4]. 

Незважаючи на застосування альтернативи «виробляти або купувати» у різних сферах 

управління підприємствами, її дослідження в управлінні енергетичними господарствами залишається 

недостатнім.  
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Метою даної роботи є визначення специфіки застосування управлінської альтернативи 

«виробляти або купувати» в енергетичній логістиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В енергетичному господарстві альтернатива 

«виробляти або купувати» передбачає вирішення питання про виробництво енергетичних послуг 

власними силами підприємства або їх придбання (приєднання до централізованих мереж 

енергопостачання). 

Як зазначають К. Філл та Е. Віссер [5], рішення «виробляти або купувати» є класичною 

проблемою управління. Кожне підприємство використовує тисячі вхідних потоків і для кожного з 

них потенціальне можливо або самостійне виробництво, або придбання на ринку. У будь-якому 

випадку важливо розуміти, які критерії вибору того чи іншого варіанту. І тут варто враховувати не 

тільки критерій найменших витрат, але розуміти управлінське підґрунтя такого рішення.  

Серед факторів, які впливають на користь аутсорсінгу дослідники називають зниження 

витрат, зміну стратегії в організації управління бізнесом, силу ринку, технічні фактори, якість, рівень 

кооперації та ін. Загалом, підприємства повинні визначити свої ключові бізнес-процеси і некритичні з 

них – передати на аутсорсинг. Таким чином, компанія зможе краще управляти своїми фінансовими 

ресурсами, розділити фінансові ризики та дозволить менеджменту краще сконцентруватися на 

ключових бізнес-процесах.  

При цьому, критерій найменших витрат не завжди є ключовим. Підприємство повинно 

забезпечувати собі стратегічні переваги, які разом з аналізом витрат, повинні наближати його до 

виконання довгострокових цілей. Для прийняття того чи іншого рішення повинні встановлюватися не 

лише кількісні критерії (витрати), але й якісні, такі як стратегічна зацікавленість, конфіденційність, 

зв’язок між операціями, стабільність персоналу, керованість та залежність від постачальників [5, c. 

44-45]. 

Розглядаючи ауторсинг у логістиці, Д. Уотерс виділяє його переваги, які, на наш погляд, 

можна застосувати і по відношенню до енергопостачання:  

- скорочення постійних витрат; наявність спеціалізованих постачальників, що мають 

необхідний досвід та застосовують кращі системи та прийоми роботи; 

- гарантія високого рівня обслуговування;  

- гнучке використання потужностей, ефективні дії під час пікового попиту та під час спаду 

(що набуває особливої актуальності в енергопостачанні);  

- зниження ризику, якому може підлягати організація, наприклад, через зміну попиту; 

- та ін.  

У той же час, недоліками є зниження ступеню контролю, неспроможність реагувати на 

виникнення незвичайних обставин, більш складні комунікації, конфліктуючі одна з одною цілі, 

менший контроль над витратами та ін. [6, с. 140].  

Таким чином, підприємствам необхідно чітко визначити ті критерії, за якими буде 

прийматися рішення щодо приєднання до централізованих мереж енергопостачання або інвестування 

у власні потужності з генерування енергії. Це можливо здійснити, оцінивши ефективність 

енергетичної логістики. 

Варто вказати, що приєднання до систем централізованого енергопостачання надає 

підприємствам-споживачам енергії певну гнучкість, оскільки у кожен момент часу воно може 

споживати той обсяг енергетичних послуг, який йому необхідний, попередньо (щомісячно) надаючи 

постачальнику дані про розмір очікуваного споживання енергії кожного об’єкта (що стосується 

електроенергії). Обмеженням обсягів споживання може бути лише потужність встановленої на 

підприємстві мережі. Оплата послуг здійснюється за даними системи обліку за певний період часу за 

встановленими тарифами. Недоліком є високі тарифи та, як правило, їх неможливість їх знизити. 

При власному виробництві енергетичних послуг обсяги споживання обмежуються зазвичай 

обсягами генерації, а розширення потреб в енергетичних послугах при внутрішньому 

енергозабезпеченні вимагає розширення потужностей виробництва енергії, і, як наслідок, додаткових 

інвестицій. При прийнятті рішення на користь власного виробництва енергетичних послуг 

підприємство повинно пройти ряд етапів (рис. 1). 

Отже, оцінивши рівень ефективності енергетичної логістики підприємство повинно прийняти 

рішення щодо власного виробництва енергетичних послуг або їх придбання зі сторони. 

Висновки і перспективи подальшого розвитку. Таким чином, альтернатива «виробляти або 

купувати» є одним з стратегічних рішень в енергетичній логістиці. 
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Рисунок 1 –  Етапи створення власного виробництва енергетичних послуг, розроблено автором 

 

Його вирішення дає змогу обрати чи виробляти підприємству енергетичні послуги власними 

силами, чи приєднуватися до мереж централізованого енергопостачання. Вибір на користь того чи 

іншого варіанту менеджменту підприємств варто робити на основі оцінки ефективності енергетичної 

логістики. Подальші дослідження варто зосередити на розробці методологічних підходів до оцінки 

ефективності енергетичної логістики. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

С.І. Рассадникова, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент 

Одеський Міжнародний гуманітарний університет 

(м. Одеса, Україна) 

 

Постановка проблеми. Досягнення сталого та ефективного соціально-економічного розвитку  

на мікро-, мезо- та макроекономічному рівні, регіонів та країни в цілому  є необхідним в рішенні 

ключових проблем, спрямованих на формування  дінамічної, конкурентоспроможної економікі, яка 

заснована на інноваціях, соціальної орієнтації та охороні довкілля. Економічна політика є засобом 

реалізації управління економічного розвитку, що засновано на системі соціально-економічних ідей та 

цілей розвитку, основних завданнях та засобах їх досягнення та представляє багатомірний та 

складний процес, що спрямована на вірішення економічних проблем. В умовах глобалізації, сучасних 

викликів та нестабільного розвитку економіки безумовно актуальними є проблеми проектування 

економічної політики як ситеми системи заходів, методів, інструментів та форм регулювання і 

управління   соціально-економічніми процесами розвитку соціо-еколого-економічних систем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження теорії та практики 

економічної політики займались цілий ряд видатних вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний 

внесок в розробку теоретичних засад економічної політики внесли відомі зарубіжні вчені такі як             

Я. Тінберген, Р. Лукас, Р. Манделл, Ф. Кідленд, Е. Прескотт, Дж. Б’юкенен.  Вітчизняні науковці В. 

М. Геєць, Л. І. Дідковськийї, Т. Л. Желюк, О. Д. Куценко, В. Д. Лагутіна,  А. Ф. Мельник та багато 

інших придиляли значну увагу та вивчали проблеми формування та реалізації економічної політики. 

Слід визначити, що залишаються дискусійними та недостатньо дослідженими проблеми формування 

економічної політики в сучасних умовах невизначенності та нестабільного розвитку суспільства, 

особливо проблеми проектування економічної політики. 

Метою дослідження є розробка теоретичних засад та практичних положень проектування 

економічної політики з урахування европейського досвіду, її змістовного наповнення, аналіз 

документів стратегічного розвитку країн ЕС, визначення напрямків для проектування економічної 

політики країни.  

Виклад основного матеріалу. Економічна політика як система управління економікою, 

спрямована на досягнення стратегічних (довгострокових ) та тактичних  (середньострокові) цілей, 

залученням основних стейк-холдерів державні,  приватні  та  неурядові  організації, населення, 

органи влади. Метою державної економічної політики є уявлення про бажаний майбутній стан 

об’єкта, якого намагається досягнути суб’єкт. Суб’єктом державної економічної політики є держава, 

державні регулятори залежно від окремих сфер національної економіки [1].  

Базова теорія економічної політики розроблена в 50-х роках ХХ століття видатним 

голландським економістом Я.Тінбергеном [2]. Вона передбачала органічний взаємозв’язок трьох 

параметрів: цільові показники  - інструменти по-літики - модель економіки.  

Теоретичними засадами формування економічної політики є класична теорія економічної 

політики Я. Тінбергена, яка ґрунтується на відповідності цілей та інструментів регулювання [6; 9]. У 

більш пізній теорії Р. Манделла – теорії так званої "ефективної ринкової класифікації" процес 

економічної політики розглядається у контексті оцінювання ефектів дій кожного окремого 

державного регулятора, який відповідає за досягнення своєї власної мети [1 ]. 

Теорія часової непослідовності політики (time-inconsistent policy) виник-ла в контексті 

макроекономічної моделі раціональних очікувань. У силу того, що політика не є одноразовою 

подією, а послідовним процесом, перед держа-вною владою постає питання міжчасового вибору  - 

насамперед вибору між поточними втратами і майбутніми перевагами [3]. 

Розріняється процес підготовки та реалізації. Якщо кейнсіанська теорія об’єктом свого 

дослідження мала, головно, процес реалізації макроекономічної політики (вплив фіскальних і 

монетарних заходів на економіку), то неокласична теорія суспільного вибору в центр дослідження 

поставила процес розроблення (формування) економічної політики  - політичний механізм 

формування економічних рішень.   

Важливою проблемою сучасного розвитку економіки в умовах глобалізації постає 

проектування економічної політики, її оцінювання і процедури досягнення, взаємодія та 
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співвідношення економічної політики та стратегії розвитку, аналіз та використання зарубіжного 

досвіду, країн Європейського Союзу. 

Проектування економічної політики передбачає визначення цілей, пріоритетів, завдань, 

кількісних і часових характеристик, конкретних виконавців і необхідних ресурсів. Розроблення 

економічної політики держави полягає в її науковому обґрунтуванні, врахуванні необхідності 

забезпечення соціально-економічної стабільності та розвитку країни. Це передбачає наукове 

визначення цілей, завдань і пріоритетів, які відбивають потреби та інтереси суспільства, вибір 

механізмів та інструментів її практичної реалізації [4 ]. 

Досвід формування економічної політики в Польщі та результат втілення економічної 

політики в життя, за прогнозом ОЕСР, серед 36 країн-членів цієї організації, Польща у 2019-2020 

роках буде економікою, що найшвидше зростає [5]. 

Для проектування і формування економічної політики України потрібно використовувати 

Лісабонську стратегію, яка була розроблена для зростання економіки [6 ].  

В цілому, Лісабонська стратегія включала п'ять груп ключових цілей: підвищення 

конкурентоспроможності (шляхом інвестицій у наукові дослідження і зміцнення єдиного ринку); 

зайнятість (акцент на створення робочих місць, поліпшення можливостей працевлаштування, 

інвестиції в людські ресурси); удосконалення соціального захисту, пенсійної сис# теми та охорони 

здоров'я; створення динамічної економіки, заснованої на знаннях, забезпечення більш високого і 

стійкого економічного зростання (через стимулювання інвестицій в нові технології та розвиток 

інноваційного бізнесу), поліпшення стану навколишнього середовища [7]. 

Стратегія «Європа 2020» як нову програму стимулювання росту і зайнятості в ЄС визначає 

основні рушійні сили економічного росту : сприяння розвитку знань, інновацій, освіти і цифрового 

суспільства; ефективне використання ресурсів і підвищення конкурентоспроможності; підвищення 

рівня зайнятості громадян і боротьба з бідністю. 

Документ складається з шести невеликих глав і додатків. Його безперечними перевагами є 

виняткова чіткість і доступність викладу. Три головних мети стратегії вказано в її назві. Під 

«розумним ростом» розуміється розвиток економіки, що базується на знаннях і інноваціях. «Стійким 

ростом» називається «більш конкурентноздатніша» економіка, основою якої є більш ефективне 

використання ресурсів. «Інклюзивний ріст» передбачає сприяння високому рівню зайнятості, 

соціальному і територіальному згуртуванню [ 6 ].  

Особлива роль у Стратегії «Європа 2020» відводиться [7]:  новій промисловій політиці ЄС, у 

рамках якої здійснюватиметься подальша модернізація систем державних закупівель, державної 

підтримки й інших правил конкуренції, спрощення і інтернаціоналізація діяльності МСП, 

забезпечення ефективного доступу до єдиного ринку, розвиток європейської стандартизації, 

становлення інструментів для вирішення глобальних завдань і проектів, таких як "Галілео" і ГМЕД 

(Глобальна система моніторингу довкілля). 

Порівняльна характеристика Лісабонської стратегії та Стратегія «Європа 2020» як 

органічного продовження первісної стратегії представлена у таблиці 1 [2, 6, 9, 10, 11]. 

 

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика Лісабонської стратегії та Стратегія «Європа 2020» 
Лісабонська стратегія (2000 р.) Стратегія «Європа 2020» (2010 р.) 

1 2 

Стратегічна мета - створення найбільш динамічної та 

конкурентоспроможної економіки в світі, заснованої 

на знаннях і здатної до сталого зростання через 

підвищення зайнятості, соціальної згуртованості, та 

збереження навколишнього середовища. 

Стратегічна мета - забезпечення зростання, 

заснованого на засадах розумності, сталості, 

інклюзивності 

Стратегічні напрями: - створенняумов для переходу до 

економіки знань через формування інформаційного 

суспільства, вдосконалення науково-технічної 

політики та створення Європейського дослідницько - 

інноваційного простору, створення сприятливих умов 

для започаткувати та розвитку інноваційного 

підприємництва, запровадження процесу структурних 

реформ, спрямованих на конкурентоспроможність та 

інновації; - модернізація соціальної моделі, 

інвестування в людський розвиток, боротьба з  

Стратегічні напрями: - Розумне зростання: розвиток 

економіки, на знаннях та інноваціях заснований - 

Стале зростання: створення економіки, заснованої на 

ефективному використанні ресурсів, принципах 

екологічної безпеки та конкурентоспроможності - 

Інклюзивне зростання: розбудова економіки з високим 

рівнем зайнятості, для забезпечення соціальної та 

територіальної узгодженості 
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Продовження табл.1 
1 2 

нерівністю;- запровадження виваженої 

макроекономічної політики, спрямованої на 

стабільність та економічне зростання 

 

Стратегічні пріоритети (План дій «Інвестування в 

дослідження - 2003): 

- здійснення узгодженої політики всіх учасників 

(ЄС, держав, єврорегіонів, технологічних 

платформ) для підтримки досліджень; 

- вдосконалення державної підтримки досліджень 

та інновацій (підтримка дослідників, взаємодія 

науки та бізнесу, ефективне використання 

державних фінансових інструментів); 

- спрямування державних ресурсів в розвиток 

досліджень (бюджетна політика, використання 

можливостей державних закупівель); 

- покращення рамкових умов для досліджень і 

розробок (захист інтелектуальної власності, 

регулювання правил конкуренції, фінансових та 

податкових умов). 

Стратегічні пріоритети (Флагманські ініціативи): - 

Інноваційний союз, спрямований на подолання 

фрагментації науково-дослідницького простору; - 

План розвитку цифрових технологій; - «Молодіжний 

рух» - підвищення результативності освіти та 

залучення молоді в ринок праці; - Ресурсна 

ефективність - підтримка ресурсно ефективних та 

екологічно чистих (низьковуглецевих) технологій; - 

Промислова політика, адаптована до умов глобалізації 

- створення засад конкурентоспроможності в пост- 

кризовому світі, підтримка підприємництва; - План з 

розвитку нових професійних здібностей та робочих 

місць; - Європейська політика протидії бідності. 

Стратегічні ініціативи та інструменти: 

Європейський дослідницький простір (ERA) - 

Відкритий метод координації (OMC); - Рамкові 

програми з досліджень та розробок; - Європейські 

технологічні платформи; - Мережі найвищої якості; 

- Європейське інноваційне табло; - Іннобарометр; - 

Мережа «Інноваційних регіонів Європи»; - Веб - 

сервіс CORDIS. 

Стратегічні інструменти: - Європейський 

дослідницький простір: Бачення - 2020 - Європейське 

Інноваційне партнерство між ЄС та національними 

державами. Пілотне Європейське Інноваційне 

партнерство з забезпечення активної та здорового 

життя для людей похилого віку - Єдиний цифровий 

ринок, заснований на надшвидкісному Інтернеті - 

Табло Інноваційного союзу - Молодіжна рамкова 

програма працевлаштування 

 

Висновки. Перспективним напрямом удосконалення формування та реалізації економічної 

політики України є проектування економічної політики на основі використання зарубіжного досвіду, 

розвинутих стратегічних засад та конструктивних документів розробки стратегії та економічної 

політики країн Европейського Союзу.  
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Розвиток української економіки потребує перегляду ролі управління за складовими сукупного 

потенціалу підприємства, адже вдале управління елементами сукупного потенціалу позитивно 

впливає на виробництво, зростання темпів прибутку, посилення конкурентних позицій, зниження 

витрат та ін. Оскільки, загальна результативність економіки країни залежить від її окремих 

складових, то механізм управління виробничим потенціалом потребує уточнень та подальших 

досліджень на рівні підприємства. 

Напрямками підвищення економічного потенціалу підприємства має бути: покращення 

роботи відділу маркетингу і збуту (оскільки значно збільшилися запаси продукції на склад), що 

підвищить показник фондовіддачі на підприємстві; покращення кадрової політики підприємства (у 

частині розробки заходів щодо ефективного використання робочої сили). Залучення нових кадрів і 

перепідготовка поточних (на курсах підвищення кваліфікації або безпосередньо на виробництві) 

неодмінно позитивно позначатися на діяльність підприємства; вдосконалення системи управління 

(підвищення рівня відповідальності керівників за схвалене рішення, при цьому має бути орієнтир на 

довгострокові результати, підвищення рівня знань коньюктури ринку, підвищення мотивації у 

трудящих, прийняття заходів щодо підйому престижу інженерно – технічних спеціальностей, 

використання фінансового менеджменту в управлінні витратами); формування системи показників, 

що дозволять розробляти програми підвищення ефективності конкурентоспроможності продукції, 

підвищення продуктивності праці; пошук напрямів поліпшення використання основних фондів, 

зокрема раціонального використання наявних фондів. 

Слід відзначити, що в умовах формування ринкового механізму господарювання на перший 

план висуваються такі питання, як технічний рівень, якість, надійність, зовнішній вигляд продукції, а 

це залежить від якісного складу техніки та ефективного її використання. Підвищення технічної якості 

засобів праці і оснащеність ними працівників в основному й сприяють зростанню ефективності 

виробничого процесу. 

Економічний потенціал необхідно розглядати у взаємозв’язку з властивими кожній суспільно 

– економічній формації виробничими відносинами, що виникають між окремими працівниками, 

трудовими колективами, а також управлінським апаратом підприємства з приводу повного 

використання їхньої здібностей зі створення матеріальних благ і послуг. 

Одним із основних напрямів у підвищенні ефективності використання потенціалу 

залишається орієнтація втрат ресурсів (сировинних, енергетичних, трудових), яка можлива шляхом 

модернізації діючих технологій на основі інновацій. Ефективне управління формування та 

використання виробничого потенціалу підприємств забезпечить збільшення випуску 

конкурентоздатної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, освоєння економічно 

ефективних високотехнологічних виробництв і модернізацію виробничої бази, що безпосередньо 

впливатиме на розвиток потенціалу підприємства загалом. 

Правильний вибір стратегії і її чітка реалізація складають основну частину стратегічного 

управління. В такому випадку, під стратегією варто розуміти чітко обраний напрям розвитку 

підприємства, що здійснюється на основі оптимального розподілу ресурсів. Тому, на нашу думку, 

вірний вибір стратегії сприятиме швидкій реалізації основної мети підприємства, адже складається 

систематичний план потенційної поведінки підприємства в умовах неповної інформації з 

врахуванням можливої ризиковості та невизначеності. В свою чергу, не можна відокремлювати 

виробничий потенціал від викладених вище тверджень, адже виконання стратегії допомагає вирішити 

наступні питання: як вірно розподілити ресурси, що лежать в основі виробничого потенціалу для 

правильного функціонування сукупного потенціалу підприємства; як збалансувати відповідність між 

обраною стратегією і виробничим процесом всередині підприємства, у якому задіяне управління 

виробничим потенціалом підприємства; як привести у відповідність зі стратегією підході до 

управління виробничим потенціалом підприємства через раціоналізацію та інтеграцію усіх процесів. 
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На основі попередніх досліджень можна стверджувати, що для ефективної діяльності саме 

виробничий потенціал лежить в основі вибору стратегії, адже виробничий потенціал є базою 

формування сукупного потенціалу будь-якого підприємства. Проте, за своєю природою, сукупний 

потенціал є складною категорією, адже містить у собі різноманітні компоненти і взаємозв’язки між 

ними, що визначають його внутрішню будову. Тому складність і неможливість пізнання всіх аспектів 

сукупного потенціалу потребує вивчення окремих складових, в тому числі виробничого потенціалу. 

В свою чергу, виробничий потенціал є основою для формування сукупного потенціалу. Саме тому, 

удосконалення механізму управління виробничим потенціалом підприємства дасть можливість у 

вагомих позитивних зрушеннях і в сукупному потенціалі підприємства, адже виробничий потенціал 

прямопропорційно впливає на сукупний потенціал та можливості підприємства у майбутньому 

шляхом виявлення резервів, попередження невизначеності та ризиковості та прорахунків у можливих 

результатах використання ресурсів. 

Прийняття усіх рішень згідно стратегії будуть здійснюватись з максимальною ефективністю 

використання виробничих ресурсів, сильних сторін, а вибір стратегії залежатиме від здійснення 

оцінки ефективності функціонування та можливостей виробничого потенціалу задля майбутньої 

прибутковості підприємства 

Для розробки нового підходу до управління виробничим потенціалом підприємства варто 

оцінити місце виробничого потенціалу, як центральної ланки виробничого процесу, його складові та 

взаємодію з фінансовими ресурсами підприємства. 

Виробничий потенціал для підприємства необхідно представляти як центральну ланку 

виробничого процесу. Також, виробничий потенціал є системою компонент, до якої слід включати: 

матеріально-сировинну складову до якої належать матеріально-сировинні та природні ресурси, 

техніко-технологічну складову (необоротні та оборотні засоби), інформаційно-інноваційну складову 

та трудову складову (трудові та інтелектуальні ресурси), які при взаємодії із фінансовою складовою у 

процесі виробництва та за обраної технології здійснюють реалізацію кінцевого продукту, завдяки 

якому за правильного управління та стратегії відбувається зростання доходу та отримання прибутку. 

Таким чином слід резюмувати, що фінансові ресурси підприємства неможливо виокремити 

від виробничого потенціалу. Так, з однієї сторони, фінансові ресурси є передумовою для формування 

і розвитку виробничого потенціалу, а з іншої сторони – це результат діяльності виробничого 

потенціалу, який виявляється у отриманні прибутку, як частини збагачення фінансової бази 

підприємства за рахунок отримання позитивного фінансового результату від виробничої діяльності. 

Таким чином, фінансовий потенціал є сукупністю можливостей, що реалізуються фінансовим 

механізмом за допомогою фінансових ресурсів.  

На нашу думку, прибуток варто розподілити на два рівні надходження. 

По-перше, це гроші на поповнення фонду споживання та фонду нагромадження у формі 

збагачення фінансових ресурсів підприємства. 

Поповнення фонду споживання підприємства полягає у зростанні фонду оплати праці, 

дивідендів, відсотків по акціям, внесків у майно, підвищення суми наданих підприємством трудових і 

соціальних пільг, включаючи матеріальну допомогу тобто це загальне зростання сукупності прямих і 

непрямих виплат працівникам підприємства. Під фондом нагромадження варто розуміти частину 

доходу, отриману підприємством, яка використовується керівництвом задля приросту виробничих і 

невиробничих основних фондів, також для створення страхових запасів і резервів для врахування 

рівня ризику та невизначеності. 

Керівництво намагається бути застрахованим від негативних впливів з боку зовнішнього 

середовища. Основну частину фонду підприємств необхідно направити на розширення і якісне 

удосконалювання основних фондів і оборотних коштів сфери матеріального виробництва, створити 

фонд виробничого нагромадження задля реконструкції підприємства, модернізації і відновлення 

виробничого аппарату та споруд. 

По-друге, кошти розподіляються на науково-дослідні розробки та інновації, адже залучення 

інвестицій у діяльність підприємство використовує для розвитку і розширення ефективного 

використання виробничого потенціалу підприємства. Інноваційна діяльність підприємства 

спрямована насамперед на підвищення конкурентоспроможності продукції та вихід на лідируючі 

позиції в галузі. А здійснювати ефективне управління щодо зростання конкурентоспроможності 

означає направляти основні зусилля підприємства на вирішення наступних завдань: підвищення 

якості продукції, зниження витрат виробництва, підвищення рівня обслуговування, залучення 

іноземних інвесторів. 
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Розглянувши місце виробничого потенціалу підприємства та проаналізувавши розвиток 

підприємства, вважаємо за необхідне здійснити побудову дерева рішень виробничої діяльності, що 

складено з урахуванням впливів ризиків та наслідками від прийняття цих рішень і можливими 

результатами. 

Важливість дерева рішень виявляється в тому, що графічне зображення допомагає визначити 

які складові впливають на виробничий потенціал підприємства, які із факторів впливають на 

розвиток, а які на занепад підприємства, який рівень ризику виникає в разі настання певної 

альтернативи та що є результатом від прийняття рішення керівництвом підприємства. 

Якщо розглядати, зміни у засобах праці підприємства вони є одним з найбільш ефективних 

напрямків, що забезпечує раціональне використання виробничих засобів, саме тому, варто 

запроваджувати комплексну механізацію та автоматизацію виробництва, ресурсозберігаючих та 

безвідходних технологій, які можливо розвинути із залученням іноземних інвестицій. 

За рахунок усунення втрат на всіх стадіях виробництва, можна значно підвищити 

ефективність використання потенціалу підприємства. Разом із тим, важливим напрямком підвищення 

ефективності використання засобів праці є поліпшення і розвиток системи трудових ресурсів, адже 

матеріальне стимулювання працівників підприємства призведе до ефективного й раціонального 

використання техніки і обладнання, а ефективне використання засобів праці зацікавить власника у 

раціональному використанні власних виробничих ресурсів та техніки, адже буде вироблятись більша 

кількість готової продукції за менший проміжок часу, а для працівника - стимул у вигляді 

преміювання, через зростання кінцевих результатів діяльності. З іншої сторони, негативним 

фактором може бути плинність кадрів, яка викличе на підприємстві витрати часу на освоєння у нових 

працівників, втрати цінних працівників та існування високого рівня ризику. 

За сучасних умов розвитку економіки підприємство потребує досягнення 

конкурентоздатності, проте без зростання обсягів власного виробництва, нарощування потужностей 

та залучення інвестицій – це зробити досить складно. Отже, в управлінні виробничим потенціалом 

підприємства необхідно застосовувати комплекс напрямів щодо підвищення ефективності 

управління, а саме: здійснити можливе введення в дію невстановленого, але наявного обладнання для 

збільшення обсягу випуску продукції; підвищити продуктивність за рахунок введених в дію 

модернізованих основних засобів за більш інтенсивнішого їх використання; здійснити подальше 

збільшення обсягу випуску продукції за рахунок введення нового обладнання, ремонту існуюючого 

та заміни обладнання, яке морально і фізично застаріло, що в свою чергу, приведе до зростання 

фондовіддачі; провести детальний контроль за зносом основних засобів та за їх технічним станом. 
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Базові принципи управління вперше згадував у 1912 р. американський вчений Г. Емерсон у 

своїй публікації «Дванадцять принципів продуктивності» [1]. Хоча, першим хто почав говорити про 

принципи керування, як завжди, вважають науковця А. Файоля, який представив свої базові 14 

принципів менеджменту, які у інтегрованому вигляді актуальні і по сей день.  

Зазначимо, що до сьогодні існує велика кількість принципів і немає єдиної їх структури, для 

кожної сфери діяльності підприємства. Деякі автори пропонують загальні принципи, які можна 

використовувати на усіх сферах управлінської діяльності, зокрема і у менеджменті персоналу. Так, 

наприклад, вчення О.Г. Мельника та О.Є. Кузьміна містять такі принципи менеджменту: динамічна 

рівновага, урахування потреб та інтересів, системність, ієрархічність, цілеспрямованість, 

економічність, взаємозалежність, активізація, єдиновладдя [2, с. 18–19]. Наукові дослідження Л.А. 

Полонської містять на такі групи принципів менеджменту персоналу [3, с. 33]: принципи, що 

визначають взаємовідносини у колективі; структурно-функціональні та загальні принципи; принципи 

формування особистості.  

Фактично дві останні групи належать до принципів формування системи менеджменту 

персоналу.  

У власних дослідженнях, О.В. Крушельницької [4, с. 17] наводиться такі принципи 

менеджменту персоналу: демократія централізму, єдиноначальність; научність, послідовність, 

взаємодія групового та індивідуального підходів, централізація та децентралізація, функціональне, 

лінійне та цільове управління підприємством, а також контроль за виконанням поставлених завдань.  

Г.В. Щекін [5, с. 17] писав, що головною складовою принципів менеджменту персоналу є 

підбір та розміщення кадрів за діловими та персійними даними, тому він виділяв такі: спадкоємність 

кадрів на основі системного підбору їх творчих та енергійних здібностей; забезпечення умов щодо 

підвищення кваліфікації; обов’язкове розподілення прав та обов’язків працівника; комбінування 

досвіду та передача його молодим кадрам; поєднання довіри до персоналу з внутрішнім контролем.  

Усі наявні принципи менеджменту можна умовно поділити на 3 категорії: організаційні, 

локальні та загальні (рис. 1). Основуючись на базових принципах менеджменту персоналу можна 

виділити дві групи, які повязані саме з раціональним використанням кадрових ресурсів: принципи, 

які обумовлюють характеристику вимог до побудови ефективної системи менеджменту персоналу; 

принципи, які направлені на розробку напрямів розвитку даної системи менеджменту персоналу 

підприємства.  

Беручи до уваги велику кількість наукових досліджень та пропозицій, щодо основних 

принципів менеджменту було виявлено, що менеджмент розглядається опосередковано та 

неоднозначно відповідно діяльності підприємства, що ніяк не переплітається з його господарською 

діяльністю та галузі функціонування. 

Хоча, деякі вчені, намагалися враховувати у своїх вченнях сферу діяльності підприємств та 

ринкові умови, алне все обмежувалося лише деякими окремими елементами системи менеджменту 

персоналу підприємства, а пропозицій серед інтегрування та комплексного використання принципів, 

які б охоплювали все, майже не існує, а особливо у нестабільних ринкових умовах та хиткої 

економіки країни.  

У сучасному світі та хиткому економічному становищі, необхідно використовувати 

інтегровані принципи менеджменту персоналу, які б ґрунтувалися на законах розвитку суспільства та 

правових відносинах відображаючи відносини та зв’язки між керівниками та персоналом. На рис. 

1представлено інтегровані принципи формування ефективної системи менеджменту персоналу 

підприємства [6]. 

Як видно з рис. 2 інтегровані принципи менеджменту персоналом необхідно використовувати 

поступово, комплексно та циклічно, так як вони охоплюють усі стадії ефективної діяльності 

підприємства та дозволяє створити ефективну систему менеджменту персоналу, чка позитивно 

впливатиме на раціональне використання кадрового потенціалу підприємства [6]. 

 



ІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

38 

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

функціональної 

дефініції 
 

П
р

и
н

ц
и

п
и

 л
о

к
а
л
із

о
в
ан

і 
за

 н
ап

р
я
м

ам
и

 т
а 

зо
н

ам
и

 у
п

р
ав

л
ін

сь
к
о

ї 
д

ія
л
ь
н

о
ст

і 

стратегічного 

управління 

 

З
аг

ал
ь
н

і 
п

р
и

н
ц

и
п

и
 м

ен
е
д

ж
м

ен
ту

 

наукової обгрунтованості 

рівня повноважень   ефективності 

паритету повноважень і 

відповідальності 
 

управління 

фінансовими ресурсами 
 

матеріального та 

морального стимулювання 

єдиноначальності  управління 

матеріальними 

ресурсами 

 оптимальності 

делегування 

повноважень 
  

гнучкості організаційних 

структур 

діапазону управління  
управління 

інформацією 
 плановості 

безумовної 

відповідальності 
 

управління 

маркетингом та 

продажами 

 
цілісності системи 

менеджменту 

відповідальності 

завдань 
 управління інноваціями  

постійного вдосконалення 

процесів 

прямого керівництва  управління персоналом  єдності цілей 

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

Рисунок 1 – Базові принципи менеджменту персоналу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Інтегровані принципи менеджменту персоналу та шляхи реалізації 
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Менеджер з набору кадрів повинен обов’язкого ґрунтуватися на використанні наукового 

інструментарію при виборі інтегрованих принципів, які щільно зв’язані із законами роблячи 

відповідні висновки у процесі систематизації отриманих знань. 

Інтегровані принципи повинні відповідати загальному поняттю менеджменту та його 

складовим: головній меті, допоміжним цілям, способам, засобам та елементам впливу на персонал, а 

також правилам трудового розпорядку та взаємодії між суб’єктами та об’єктами менеджменту 

персоналу. 

Більшість авторів підтримують ідею виокремлення кожного принципу за певними 

пропорціями, які при використанні допоможуть розвинути окремі складові діяльності підприємства в 

єдину композицію [7, 8], ці наукові дослідження побудовані на вченнях про сталий розвиток, який 

грунтується на відокремлені управління територіальною економікою, безпечністю, збільшенню 

потреб населення, відповідальність за прийняті рішення, справедливе стимулювання персоналу та 

населення, безпека та безпечність, інноватика  та інноваційність, рівноправність, погодження 

інтересів тощо. 

Ю.С. Залознова [9] займаючись у своїх наукових дослідженнях проблемою менеджменту 

персоналу пропонує використання наступних принципів управління: принцип балансування 

робітника і роботодавця; створення комфортних та ефективних умов праці для працівників; 

спеціальні умови кар’єрного розвитку робітників; використання демократичного стилю керівництва; 

чесніть, порядність та справедливість; балансування між розвитком трудових ресурсів та їх 

продуктивною діяльністю; комплексність; своєчасне виявлення проблем; використання страхової 

діяльності та антикризових заходів; своєчасне реагування на виявлені проблеми; використання 

результативної праці персоналу та своєчасне підвищення його кваліфікації; використання інновацій у 

діяльності підприємства та розвитку кадрового складу тощо. 

У дослідженнях Мартиненко В.П. [10] можна прослідкувати конкретизацію  принципів, що 

грунтуються на сталому розвитку промислових підприємств, які він обєднав за допомогою 

систематизації (творивши єдину систему), ієрархії, відповідної компетенції кадрів та внутрішніх 

взаємозв’язків керівника та робітникі. 

Вчені, неоднозначно трактують власні принципи, або їх набір, що досить сильно ускладнює 

сам процес управління на підприємстві та призводить до збою, або зміні стратегічно плану розвитку 

підприємства в швидкоплинних змінах ринкових вподобань. Щоб розв’язати ці проблеми, необхідно 

обирати найбільш підходящі та обгрунтовані моделі ефективного розвитку персоналу, що значно 

вдосконалить та пришвидшить результативність процесу взаємодії керівника та підлеглих. 

Дослідниками даного питання було запропоновано кілька специфічних принципів менеджменту 

персоналу, серед яких: научність, обгрунтованість, обрання необхідних функцій та функціональність, 

вибір фінансової стратегії яка призведе до економічності, швидка адаптація, комплексне 

використання функцій та робіт, відповідальність за прийняті рішення та виконання завдань, 

справедливе ставлення до кожного, інновація та інноваційна діяльність, двовекторне направлення, 

циклічність [11]. 

Принцип научності включає певну наукову базу менеджменту персоналу грунтуючись як на 

світові надбання, так і на отриманий досвід сучасних дослідників, які обєднали свої знання навколо 

головних функцій менеджменту: планування, організація, контроль та мотивація. Хоча у наш час цих 

функцій не достатньо, так як обовязково повинна бути координація процесу управління, регулювання 

кожного етапу впровадження організаційного процесу функціонування підприємства, а також 

необхідне використання управлінстких рішень, які створюють відповідну базу антикризової 

діяльності підприємства. Ми обов’язково повинні використовувати у діяльності підприємства не 

лише теорію, а й практику, які йдуть нерозривно поруч приводячи керіника до раціональних та 

конструктивних рішень, ціленаправленої діяльності та якісного управління кадровим складом. 

Керівництво підприємства обов’язково повинно орієнтуватися на всесторонній розвиток 

персоналу. Для того, щоб отримати позитивні результати діяльності та високу продуктивність праці 

необхідно вкладати кошти у розвиток персоналу, але при цьому звертати увагу у ефективності 

освітноього процесу, так як несвідомий вибір способу підвищення кваліфікації, може призвести до 

марнотрацтва, низької самооцінки персоналу та недоотримання закладеного результату. Для того, 

щоб досягати сталого економічного розвитку, керівництву необхідно закласти у стратегію розвитку 

ефективне, щорічне навчання персоналу, обрати персонал для навчання та прорахувати результат. 

Усе це, може включати в себе принцип функціональності, який поєднує у собі інтереси, взаємодію 
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керівника та підлеглих, а також елементи системи менеджменту персоналу з реальними та 

раціональними закладеними витратами на підвищення кваліфікації працівників. 

Принцип економічності повинен забезпечити раціональне використання коштів на розвиток 

персоналу з тим, щоб досягнути максимально можливого ефекту за критерієм «витрати-результат». 

При цьому фінансування програм з розвитку персоналу не повинне здійснюватися за остаточним 

принципом після реалізації цілей з інноваційної, маркетингової, виробничо-господарської діяльності 

тощо, в іншому випадку такий підхід суперечить сучасному постулату в сфері менеджменту 

персоналу «працівники – ключовий актив підприємства» [11]. 

Принцип відповідальності за прийняття рішень та виконання завдань має неоднозначне 

визначення: з одного боку – це відповідальність за якісне виконання завдання та взяття на себе 

зобов’язань щодо ефективного управління процесом діяльності, комплексу відповідних дій та 

поведінки співробітників, безперервна діяльність, з іншої сторони – це відповідальність не лише 

керівника, а й усього колективу за невиконані завдання, роботу та функції, які були закладені у їх 

безпосередній діяльності в межах посадової інструкції, колективного трудового договору, правил 

внутрішнього розпорядку та інших нормативних та правових документів в контексті норм чинного 

законодавства. 

Принцип справедливого рішення дає можливість будь-якому працівнику бути у тих самих 

умовах як і усі, з однаковими можливостями, розвиваючи особисті навики, інтелектуальні здібності, 

професійну кваліфікацію та психологічну стабільність, маючи при цьому однакову з усіма 

винагороду та мотиваційні важелі ефективної праці. Він діє на основі системи соціального захисту та 

соціального партнерства, впроваджуючи паритетне вираження інтересів кожного індивідуально, 

через представника профспілки на підприємстві. 

Принцип інновації та інноваційнї діяльності включає необхідне впровадження нових 

технологій та програм управління кадрами, забезпечуючи їх конкурентоздатність за допомогою 

використання новітніх систем, інтернет-програм, управлінських стимуляторів. Цей принцип 

використовується в контексті освітньоорієнтованого управління в загальній системі знань, яка 

включає всесторонній розвиток персоналу використовуючи інтелектуально-продуктивний потенціал 

та креативне мислення за допомогою інтелектуальних та інформаційних каналів звязку та 

інтерактивних систем. 

Принцип двовекторного направлення заснований на сталості розвитку світової економіки та 

діяльності підприємства, як на макро- так і на мікрорівні, позиціонуючи жорстке регулювання 

менеджменту персоналу, застосовуючи відповідні норми, правила, процедури, програми розвитку та 

проекти вдосконалення з метою індивідуального розвитку персоналу, без втручання управлінського 

контролю [11]. 

Базуючись на засадах наукового менеджменту та застосовуючи спеціально розроблений 

інструментарій управління розвитком персоналу – принципи, функції, моделі – з’являється 

можливість організації роботи підприємства в контексті знаннєвоорієнтованого управління, на чому 

ґрунтується діяльність провідних корпорацій світу та політичних спрямувань країн заходу.  

Проводячи паралелі навних досліджень ефективного менеджменту персоналу, було виявлено, 

що необхідно використовувати комплекс дій усіх наявних функцій до яких відносять загальні, 

конкретні та специфічні, а також принципів, які в сукупності дозволять вирішити проблеми розвитку 

персоналу в умовах обмеженості фінансових ресурсів, нестабільності зовнішнього середовища, 

особливо політико-законодавчого поля, зниження мотивації персоналу до високопродуктивної праці, 

соціальної напруженості в суспільстві. Розроблені моделі розвитку персоналу, що описують 

специфіку кількісно-якісних перетворень в кадровій роботі та наборі компетентнісно-

функціональних характеристик, дозволять власникам бізнесу та менеджерам визначитися з тим, який 

вектор діяльності є провідним в їх функціональній області, який шлях дозволить набути 

конкурентних переваг на ринку, вистояти в міжнародній боротьбі за споживача [11]. 

Принципи менеджменут персоналу – нормативи, основні наукові положення і норми, якими 

керуються керівники та працівники в процесі ефективної діяльності. Доведено, що використання 

відповідних методів і принципів менеджменту персоналу на різних підприємствах можуть 

комбінуватися по-різному, їх ефективність залежить від багатьох факторів. Щоб система управління 

персоналом ефективно працювала і відповідала всім тим стратегічним цілям, які стоять перед 

організацією, необхідно, щоб керівник дотримувався основних положень і норм у процесі управління 

кадрами.  
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Менеджмент персоналу на підприємстві традиційно здійснюється на основі принципів [12, с. 

211; 13]: демократичний централізм; принцип науковості; плановості та плинності; єдності 

розпорядництва та єдиновладдя; принцип першої особи або принцип лідерства; поєднання 

єдиноначальності і колегіальності, централізації та децентралізації; відбору, підбору і розстановки 

кадрів; принцип організаційного, структурованого, лінійного, функціонального та цільового 

управління; контроль, регулювання та виконання поставлених завдань, прийняття правильних рішень 

тощо. 

 

Список використаних джерел 

1. Эмерсон Г. Двенадцать принципов продуктивности [Текст] / Г. Эмерсон. – М.: Экономика, 

1992. 

2. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту [підручник] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 414 с.  

3. Полонская Л. А. Управление персоналом [конспект лекций] / Л. А. Полонская. – Донецк: 

ДИТБ, 2001. – 173 с.  

4. Крушельницька О. В. Управління персоналом [навчальний посібник] / О. В. 

Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.  

5. Теория и практика управления персоналом [учеб.-метод. пособ.] / Авт.-сост. Г. В. Щекин; 2-

е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 280 с. 

6. Редьква О. З. Актуальні принципи формування системи управління персоналом 

машинобудівних підприємств / О. З. Редьква // Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 

проблеми розвитку. – С. 136–142. 

7. Кривов’язюк І. В. Теорія пропорційності функціонування та розвитку соціально-

економічних систем / І. В. Кривов’язюк, І. Я. Тишко // Наука й економіка. – 2009. – № 4 (16). – Т. 2. – 

С. 166-173. 

8. Вахович І. М. Теоретичні засади формування моделі сталого розвитку суспільства / І. М. 

Вахович // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – 

№ 15. – С. 17-27. 

9. Залознова Ю. С. Управління персоналом вугільної шахти: оцінка стану та стратегії 

розвитку: Монографія НАН України. Ін-т економіки промисловості / Ю. С. Залознова. – Донецьк, 

2008. – 380 с. 

10. Мартиненко В. П. Економічний механізм управління стійким розвитком промислових 

підприємств / В. П. Мартиненко // Механізм регулювання економіки. – 2004. – № 4. – С. 191-200. 

11. Маркова Н.С. Принципи, функції та моделі управління розвитком персоналу / Н. С. 

Маркова. // Ефективна економіка. - 2010. - № 9. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_9_14 

12. Крушельницька О.В. Управління персоналом : [навч. посіб.] / О.В. Крушельницька. – К. : 

Кондор, 2003. – 296 с. 

13. Голубка О.Я. Аналіз методів управління персоналом / Голубка О.Я., Дідович Ю.О., 

Копусяк Я.Ф. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – №5-1(05). – 

С. 114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

42 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ 

ДОСЛІДЖЕННІ МАТЕРІАЛІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

 

Т.В. Олексієнко, судовий експерт відділу економічних досліджень 

О.М. Єлісєєва, судовий експерт відділу економічних досліджень 

Т.М. Костенко, старший судовий експерт відділу економічних досліджень 
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Актуальність проблеми. Забезпечення повного та достовірного відображення в 

бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єкта господарювання, як однієї з умов його 

ефективної діяльності, відбувається, у тому числі, за рахунок реалізації методу фактичного контролю 

– інвентаризації. Однак недотримання законодавчо визначених вимог її документального 

забезпечення призводить до безпідставного віднесення нестач на працівників, невідповідності 

фактичних залишків залишкам у бухгалтерському обліку, викривлення інформації про фінансовий 

стан підприємства тощо. Порушення методики документального забезпечення інвентаризації в 

експертній практиці призводить до складності у проведенні дослідження, що визначає необхідність 

розгляду питання документального забезпечення судово-економічної експертизи матеріалів 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання документального забезпечення судово-

економічної експертизи матеріалів інвентаризації досліджувалися такими вченими, як Ф.Ф. Бутинець 

[2], І.А. Волкова [1], Л.К. Сук [4] та ін. Незважаючи на достатньо значну кількість праць вчених та 

практичний досвід проведення експертиз, питання документального забезпечення залишається 

відкритим та потребує більшої уваги вчених.  

Мета роботи. Визначення методичного підходу щодо документального забезпечення судово-

економічної експертизи матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На практиці зустрічається досить багато порушень 

та корисливих зловживань, пов’язаних з розкраданням матеріальних запасів, і основним джерелом 

інформації, яка надається експерту-економісту при цьому, є матеріали проведених інвентаризацій [1]. 

Основні засади проведення та оформлення результатів інвентаризації на законодавчому рівні 

регламентуються: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16 липня 1999 р. № 996-XIV; Положенням про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. 

№ 88; Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879. 

Об’єктами інвентаризації є товарно-матеріальні цінності, грошові кошти та документи, 

основні засоби, нематеріальні активи, розрахунки з контрагентами, суб’єктами – всі учасники її 

проведення.  

Відповідно до п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [7] визначено 

випадки обов’язкового проведення інвентаризації: 

- перед складанням річної фінансової звітності; 

- у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, 

приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, передачі 

державного підприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери 

управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу 

управління, в інших випадках, визначених законодавством; 

- у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу 

(бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного 

члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності (на день 

приймання-передачі справ) в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні; 

- у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день 

встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства; 

- за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який 

відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації; 
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- у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ) в 

обсязі, визначеному керівником підприємства; 

- у разі припинення підприємства в обсязі, визначеному пунктом 6 цього розділу; 

- у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (на дату 

такого переходу); 

- в інших випадках, передбачених законодавством. 

Забезпечення якісного проведення інвентаризації відбувається при належному рівні її 

організації та підготовки. Основні етапи проведення інвентаризації можна визначити у наступному 

порядку [3]: організаційно-підготовчий етап – планування інвентаризації та створення 

інвентаризаційної комісії; етап перевірки – перевірка фактичної наявності активів та зобов’язань; 

порівняльно-аналітичний етап – виявлення інвентаризаційних різниць; підсумковий етап – 

підтвердження результатів інвентаризації та відображення їх в бухгалтерському обліку. 

Для оформлення інвентаризації як одного з облікових процесів використовуються форми 

типових документів, затверджених чинним законодавством України [5, 6]: 

- інвентаризаційний опис ТМЦ – форма № М-21, затверджена наказом Міністерства 

статистики від 21 червня 1996 р. № 193 «Про затвердження форм первинної облікової документації 

підприємств і організацій»; 

- інвентаризаційний опис ТМЦ – форма № ІНВ-3, затверджена постановою Держкомстату 

СРСР від 28 грудня 1989 р. № 241 «Про затвердження форм первинної облікової документації 

підприємств і організацій»; 

- порівняльна відомість результатів інвентаризації ТМЦ – форма № ІНВ-19, затверджена 

постановою Держкомстату СРСР від 28 грудня 1989 р. № 241. 

Розпорядчим документом керівника підприємства створюється постійна інвентаризаційна 

комісія, до складу якої входить керівник підприємства (заступник керівника), головний бухгалтер, 

керівники структурних підрозділів.  

Незалежно від підстав проведення інвентаризації та наявності наказу про створення постійної 

інвентаризаційної комісії, керівником видається наказ про призначення інвентаризації, основними 

елементами якого є: дата та місце складання наказу, період та місце проведення інвентаризації, 

об’єкти інвентаризації, склад інвентаризаційної комісії, причина проведення інвентаризації та ін. 

Перед початком проведення інвентаризації матеріально-відповідальна особа до бухгалтерії 

підприємства надає всі прибуткові та вибуткові документи, що стосуються руху об’єкта 

інвентаризації та надає розписку про їх повернення, про що засвідчує власним підписом. 

Повідомлення про здійснення вказаних дій, посада, прізвище, ім’я та по батькові матеріально 

відповідальної особи, на відповідальному зберіганні якої знаходяться цінності, зазначається в 

заголовній частині форми інвентаризаційного опису. Формування останнього здійснюється за 

кожною матеріально відповідальною особою або групою осіб окремо. 

Інвентаризаційний опис складається, шляхом відображення фактичних залишків цінностей по 

кожному окремому складу, об’єкту, які знаходяться в матеріально відповідальних осіб. В описі 

зазначаються: найменування матеріалів, їх номенклатурні номери, тип, сорт, розмір та інші ознаки 

відмінності, кількість одиниць цінності, її вартість. В інвентаризаційних описах на кожній сторінці 

обов’язково вказуються загалом (прописом) кількість порядкових номерів, фактична кількість 

одиниць, фактична сума матеріальних цінностей. Помарки та підчистки не допускаються. Якщо 

зроблено помилки, вони мають бути виправлені згідно з вимогами Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку. 

На останній сторінці інвентаризаційного опису підписуються усі члени комісії, матеріально 

відповідальна особа про те, що ТМЦ, перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені в 

присутності матеріально відповідальної особи та прийняті нею на відповідальне зберігання. Для того, 

щоб результати інвентаризації набули чинності, має бути зазначено: наявність наказу 

(розпорядження) на її проведення комісією, обов’язкова участь матеріально відповідальної особи або 

осіб (якщо діє договір про колективну відповідальність). 

Відображення даних проведення інвентаризації здійснюється у формах М-21 або інв-3. 

Результати інвентаризації бухгалтерією підприємства відображаються у порівняльній відомості (інв-

19). Обов’язково загальний результат інвентаризації (недостача, надлишок) повинен бути 

відображений на рахунках бухгалтерського обліку. 

Практика проведення судово-економічних експертиз матеріалів інвентаризації передбачає 

застосування методики документального дослідження інвентаризації та її результатів, шляхом 
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вивчення руху товарно-матеріальних цінностей у міжінвентаризаційний період – від попередньої 

інвентаризації до поточної інвентаризації, за результатами якої встановлено нестачу або надлишок. 

Реалізація даної методики здійснюється з урахуванням повноти документального забезпечення та 

особливостей дослідження відповідності даних обліку. Обсяг документів, необхідних для проведення 

судово-економічної експертизи визначається системою оподаткування суб’єкта господарювання, 

обставинами справи та питаннями, що поставлені експерту.  

Об’єктивне та повне проведення судово-економічної експертизи інвентаризації 

забезпечується повним наданням матеріалів інвентаризації та реалізацією методичних підходів їх 

дослідження (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Методичні підходи дослідження матеріалів інвентаризації ТМЦ в частині 

документального забезпечення судово-економічної експертизи 
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На початку проведення експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями 

експерт насамперед визначає коло осіб, відповідальних за приймання і видачу матеріальних 

цінностей, за правильне та своєчасне оформлення цих операцій. 

При проведенні дослідження експертом перевіряється відповідність наданих документів 

вимогам нормативних актів. Дані матеріалів інвентаризації зіставляються з даними результатів 

дослідження документів, що відображують рух ТМЦ із застосуванням спеціальних прийомів і 

способів. 

На підставі дослідження документів експерт формує висновок щодо правильності проведення 

інвентаризації та її документального оформлення, первинних документів у міжінвентаризаційний 

період, визначає документально обґрунтовану суму нестачі або надлишку ТМЦ. 

Таким чином, проведеним дослідженням було визначено основні документи щодо 

оформлення матеріалів інвентаризації, методичні підходи дослідження матеріалів інвентаризації під 

час судово-економічної експертизи. 
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В умовах активного просування євроінтеграційних прагнень України гострої актуальності 

набувають питання особливостей здійснення контролюючої діяльності органами державної влади в 

сфері міжнародної торгівлі в контексті вироблення моделі спрощення митних процедур. Вирішення 

цього завдання передбачає розробку заходів, направлених на суттєве спрощення митних процедур, 

пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон і митним декларуванням, оптимізацію 

контрольних процедур, що виконуються митницями в умовах максимального усунення 

зовнішньоекономічних загроз. Вектор руху трансформацій в цьому контексті визначає митне 

законодавство ЄС та міжнародні конвенції, що є запорукою подальшого взаємного визнання АЕО. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних основ та організаційно-економічних передумов 

функціонування інституту авторизованого економічного оператора (далі - АЕО), а також дослідження 

механізму його реалізації в Україні відповідно до вітчизняного митного законодавства. 

Питання формування АЕО в Україні досліджували такі вчені й практики як, В. Туржанський 

[3], І. Месеча [5], Л. Прус [7], І. Бережнюк [3]. Проте, недослідженими залишаються питання 

функціонування інституту УЕО відповідно до змін до МКУ. 

Отже, внесення змін до МКУ у зв’язку із прийняттям закону України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних 

операторів» № 141-IX від 02.10.2019 р. [1] та закону України «Про режим спільного транзиту та 

запровадження національної електронної транзитної системи» № 78-IX від 12.09.2019 р. [2] 

передбачає запровадження у вітчизняному нормативному полі авторизованих економічних 

операторів (Глава 12 МКУ [4]). Передбачено, що отримати авторизацію може підприємство-резидент, 

яке бере участь в міжнародному ланцюзі постачання товарів: виробник, експортер, імпортер, митний 

представник, перевізник, експедитор, утримувач складу. Авторизація АЕО може бути таких типів:  

– про надання права на застосування спеціальних спрощень (АЕО-С); 

– про підтвердження безпеки та надійності (АЕО-Б). 

Підприємство може самостійно обрати тип авторизації, а також одночасно мати авторизації 

обох типів. Авторизація АЕО-С надається за умови підтвердження відповідності підприємства 

критеріям, визначеним пунктами 1-4, а для АЕО-Б пунктами 1-3 та 5 (рис.1). 

 
  

Рисунок 1 – Критерії надання авторизації АЕО,  узагальнено авторами на основі [4] 
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3. стійкий фінансовий стан 

 

4. забезпечення практичних стандартів компетенції або 

професійної кваліфікації відповідальної посадової особи 

підприємства 

 

5. дотримання стандартів безпеки та надійності 
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Відповідно до МКУ, суб’єкт ЗЕД, який отримав авторизацію АЕО-С, має право застосовувати 

такі спеціальні спрощення [4, 5, 6]: загальна фінансова гарантія; самостійне накладення пломб 

спеціального типу; процедура спрощеного декларування; процедура випуску за місцезнаходженням. 

Згідно ст. 13 МКУ, економічний оператор, який отримав авторизацію АЕО-С, має право 

користуватись такими перевагами: виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення в першочерговому порядку; зниження АСМО ступеня ризику для 

визначення переліку митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення; використання спеціально визначеної (за наявності) 

смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних 

транспортних засобів комерційного призначення; використання національного логотипа АЕО. 

АЕО-Б має право застосовувати спеціальне спрощення «самостійне накладення пломб 

спеціального типу» та може користуватись такими перевагами [4, 5]: отримання повідомлення органу 

доходів і зборів про те, що відповідні товари і транспортні засоби комерційного призначення на 

основі результатів аналізу ризиків за загальною декларацією прибуття обрано для проведення 

митного огляду в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України до моменту їх 

переміщення через митний кордон України; виконання митних формальностей щодо товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення в першочерговому порядку;  зниження 

автоматизованою системою митного оформлення ступеня ризику для визначення переліку митних 

формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення; використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху в пункті пропуску через 

державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного 

призначення; використання національного логотипа АЕО. 

Згідно вітчизняного митного законодавства, для отримання авторизації АЕО економічний 

оператор подає до Державної митної служби України заяву про надання авторизації АЕО та анкету 

самооцінки у формі електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис. У 

строк, що не перевищує 30 днів з дня реєстрації документів здійснюється їх попередній розгляд, за 

результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності або про відмову в 

проведенні оцінки відповідності. Цей строк може бути продовжений (рис. 2) [4, 5]:   за заявою 

підприємства, але не більше ніж на 30 днів;  за рішенням посадової особи центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, відповідальної за організацію та проведення 

оцінки відповідності, на 30 днів у разі повідомлення підприємством про усунення виявленої 

невідповідності критеріям АЕО до завершення строку проведення оцінки відповідності; на час 

розгляду проекту звіту про результати оцінки дотримання підприємством умов відповідності 

критерію АЕО згідно з частиною тринадцятою цієї статті. 

У разі якщо під час проведення оцінки відповідності економічного оператора виявлено 

невідповідність підприємства умовам відповідності критерію АЕО, посадова особа митниці в 

інформує про виявлену невідповідність посадову особу ДМСУ, відповідальну за організацію та 

проведення оцінки відповідності, із зазначенням детального опису виявленої невідповідності. 

Підприємство має право усунути виявлену невідповідність та повідомити про це посадову особу 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, відповідальну за 

організацію та проведення оцінки відповідності, до завершення строку проведення оцінки. 

Зазначимо, що МКУ також передбачено процедури моніторингу, повторної оцінки 

відповідності підприємства, зупинення дії авторизації АЕО, а також його анулювання за зазначеним 

критеріями з відповідними термінами. Авторизація АЕО анулюється ДМСУ у випадку [4]: 

– заяви підприємства (не більше7 робочих днів з дня реєстрації заяви); 

– за невідповідність перерахованим критеріям (за результатами додатковї перевірки); 

– у разі відсутності подання від економічного оператора повідомлення про заходи, вжиті ним 

для забезпечення відповідності критеріям АЕО (на наступний робочий день після завершення строку 

зупинення дії авторизації АЕО).  

Відмітимо, що зазначені зміни були імплементовані у вітчизняне митне законодавство з 

метою його наближення до європейського. Так, основні вимоги функціонування АЕО в ЄС визначено 

Митним кодексом ЄС (рис. 3) [8]. 

Вцілому, можна зауважити, положення вітчизняного МКУ щодо авторизації АЕО 

відповідають нормам МКУ ЄС. Незначна різниця зумовлена особливістю ЄС, процедурні питання в 

якому включають узгодження питань із всіма країнами-членами ЄС. 
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Рисунок 2 – Строки авторизації АЕО в Україні,  узагальнено авторами на основі [4] 

 
Рисунок 3 – Строки авторизації АЕО в ЄС,  узагальнено авторами на основі [7] 
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ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

О.Г. Бровкова, кандидат економічних наук, доцент 

А.О. Чевичалова 

Одеський національний політехнічний університет 

(м. Одеса, Україна) 

 

В діяльності підприємств рано чи пізно можуть виникнути різного роду проблеми, які 

доводиться вирішувати як в оперативному так і в стратегічному порядку. Антикризове управління 

передбачає своєчасну підготовку до появи проблем та їх ефективне усунення і вирішення [1]. 

Виникнення кризових ситуацій може відбуватися підчас всіх стадій життєвого циклу 

підприємства. Вони є короткочасними ситуаціями, але вони можуть затягнуться на більш тривалий 

строк та завершуватися банкрутством. Для запобігання виникненню кризових ситуацій треба 

своєчасно виявити причини, внаслідок яких підприємство опинилося в кризі, і здійснити заходи для 

їх усунення. Тому в умовах так званого перетворення економіки України актуальним є процес 

розробки та використання ефективних форм і методів здійснення антикризового управління 

підприємством.  

В більшій частині підприємств України у сучасних умовах господарювання фінансовий стан 

може діагностуватися як кризовий. Достатньо поширеною є проблема виживання в умовах постійно 

перетворюючих змінах економіки. Приводом з цього є те, що в умовах підприємства найбільшого 

удару зазнають країни, які знаходяться на етапі розвитку. 

В Україні фактичні результати діяльності більшості підприємств є достатньо далекими від 

бажаних. Основними причинами неплатоспроможності підприємств можна назвати: непрофесійне 

управління; значне знецінення національної валюти; мінливість валютного та фінансового ринків; 

мінлива соціально-політична ситуація; значне підвищення ціни на бензин і газ, що спровокувало 

збільшення собівартості продукції та розвиток інфляційних процесів. Як приклад, можна взяти до 

уваги період так званої «гражданської війни». Можна виділити наступне, що індекс інфляції в 

Україні у 2014 році був найбільшим за всі роки потому і становив 124,9 %, а в передостанніх роках, 

наприклад, у 2013 році – 100,5 %, а у 2012 році – 99,8%. Але доцільно зауважити, що індекс інфляції 

наприклад, у 2020 році становив 101.2 %, а це лише на 2,8 % менше ніж у 2019 році. Тобто, у 2014 

був достатньо великий стрибок [2]. 

У 2014 році кількість підприємств, які відрізняються за видами економічної діяльності та за 

регіонами країни, зазнали збитків від фінансово-господарської діяльності. Більш ніж у 5 разів 

спостерігається зростання збитків на підприємствах, які працюють у галузях охорони здоров’я, 

професійної і наукової діяльності, операцій з нерухомістю та сільського господарства. Саме 

підприємства цих галузей мають найвищий ризик банкрутства. У зв’язку з цим, проблема вивчення 

сутності антикризового управління, а також розробки й реалізації його дієвого механізму набуває все 

більшої актуальності [3]. 

Можна зауважити, що у 2014 році, якщо порівнювати з 2013, у період видозміни 

економічного та політичного курсів країни, що опираються на впровадженні стандартів 

Європейського Союзу, фінансовий результат збиткових підприємств зріс у 4,2 рази, в цей же час 

прибуткові підприємства покращили фінансовий результат діяльності лише на 42,6 % [4]. 

Найважливішим на початкових етапах є вибір обґрунтування точної стратегії росту, 

формування конкурентних стратегій його розвитку та виходу підприємства на належний сегмент 

ринку. Для цього потрібно знизити витрати за рахунок оптимізації масштабу діяльності 

підприємства, посилити ринкову потужність та забезпечити зростання діючих разом синергетичних 

ефектів. Ефект синергії формується на основі взаємодії економічних факторів макросередовища 

підприємства, розподіл прав, обов’язків, відповідальності, процедур управління та комунікаційних 

процесів, середовища безпосереднього оточення, покупців та організації управління, що передбачає 

дослідження організаційної структури управління. Причому зазначені фактори мають кілька прямих і 

зворотних зв’язків у рамках трьох середовищ сучасного підприємства [5]. З цього свідчить, що ефект 

синергії, що створюється, опосередковано враховує взаємодію інших факторів у межах внутрішнього 

середовища, макросередовища та середовища безпосереднього оточення підприємства.  

В умовах високих темпів поширення та зростання розмірів світової торгівлі, так як 

підприємства виходять на нові ринки, важливу роль в антикризовому управлінні відіграють 
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корпоративні маркетингові стратегії (рис. 1). Такі стратегії мають можливість вирішувати питання 

управління портфелем сфер бізнесу підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Класифікація корпоративних стратегій розвитку підприємств 

 

При розробці та обґрунтуванні корпоративних маркетингових стратегій антикризового 

управління підприємством необхідно враховувати: раціональність створення коаліцій та 

співробітництва з союзами, політичними партіями, міжнародними фірмами, групами споживачів; 

раціональність усунення або додатку нових сфер бізнесу в портфель пов’язаної або незв’язаної 

диверсифікації та звичайно можливість змін стратегічних планів у деяких сегментах ринків товарів та 

послуг, а також чинників зовнішнього середовища.  

Формування та розробка стратегії розвитку сучасного підприємства передбачає необхідність 

визначення глобальної цілі його діяльності і завдань, взаємозв’язку цілей і наявних ресурсів 

підприємства, напрямів його економічної та організаційної поведінки на ринку з урахуванням усіх 

умов зовнішнього середовища, які мають тенденцію до змін.  

Серед стратегій виходу на ринок вагоме місце щодо розвитку підприємств займають 

філієзація, франчайзинг, придбання та кооперація вже існуючих підприємств. Переваги та недоліки 

зазначених стратегій відчутні. Проте для вітчизняних підприємств доцільним може бути практичне 

використання усього комплексу запропонованих стратегій як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках.  

Такий тип стратегії задає основний напрям діяльності з урахуванням становища підприємства 

на належному сегменті ринку, управлінських та фінансових можливостей підприємства, а також 

визначає саме характер маркетингових операцій, що здійснюються у певний період, тому таку 

стратегію можна вважати найліпшою [6]. 
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ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ 

 

О.А. Соловйов, аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 

(м.Полтава, Україна) 

 

Низька конкурентоспроможність країни за показниками економічного зростання та 

можливості ефективно створювати додану вартість в процесі суспільного виробництва в останні 

роки, зумовила необхідність оцінки перспектив конкурентного розвитку галузей промисловості. 

З переходом до ринкової економіки поняття конкурентоспроможності, як економічної 

категорії, активно вивчалось вітчизняними науковцями, серед яких слід відмітити роботи: В. 

Андріанова, І. Должанського, Т. Загорної, Ю. Мануйловича, І. Матюшенко, С.  Савчука, І. Тарасенко, 

М. Ткаченко, С. Шевельової та інших [1, 2]. Незважаючи на широке коло наукових досліджень з 

даного приводу та їхньої актуальності, загальноприйнятого поняття конкурентоспроможності на 

сьогоднішній день не існує. Підсумовуючи та узагальнюючи різні точки зору, під 

конкурентоспроможністю будемо розуміти множину стійких переваг об’єкта дослідження, в 

порівнянні з його зовнішнім оточенням. 

Основним індикатором, що характеризує стан української промисловості є річні галузеві 

індекси промислової продукції. Аналіз їхньої динаміки засвідчив, що протягом 2013-2019 р. розвиток 

промислового виробництва характеризувався непостійністю динаміки та наявністю глибоких 

кризових явищ [4]. В результаті цього, у 2019 р. його обсяг складав 81,3% від рівня 2012 р. 

Найбільший спад мав місце на підприємствах: добування вугілля (-61,0%); виробництва коксу та 

нафтопереробки (-36,2%); металургії (-28,9%); машинобудування (-26,9%); постачання 

електроенергії, газу та пари (-23,3%); хімічної промисловості (-22,1%) тощо. 

Досвід успішних країн Західної Європи свідчить про те, що вагомий внесок у виробництві 

сукупного продукту належить малим підприємствам, на долю яких припадає 30-40% від його обсягу. 

В Україні у 2013-2019 р. частка продукції малих підприємств по економіці в цілому становила 

близько 20-25% та мала тенденцію до зростання, що є позитивним. Що стосується галузей 

промисловості, то їхній основний виробничий потенціал на сьогоднішній день сформований за 

рахунок великих підприємств, а на долю малих підприємств припадало від 6% до 8%.  

Отже, промисловий сектор потребує спрощення та усунення штучних бар’єрів для виходу на 

ринок малого та середнього бізнесу. Це дозволить суттєво посилити конкуренцію у багатьох його 

сегментах, буде сприяти встановленню ринкового ціноутворення, дозволить знизити рівень 

безробіття тощо. 

З КВЕД-2010 відомо, що до галузей промисловості належать: добувна; переробна 

промисловість; постачання електроенергії, газу та пари; водопостачання, каналізація та поводження з 

відходами [3]. На основі показників галузевих часток доданої вартості та їхнього абсолютного 

приросту в роботі було проведено класифікацію галузей України з метою визначення найбільш 

перспективних секторів національної економіки. 

Перший сектор, містить найбільш конкурентоздатні галузі, з точки зору даних показників. До 

його складу увійшли фінансова, страхова діяльність та операції з нерухомим майном. Для них, частка 

доданої вартості в сукупному випуску дорівнювала 72,8% та характеризувалась подальшим 

зростанням.  

До другого сектору увійшли галузі з високою часткою доданої вартості, що перевищує 

середній по країні рівень з динамікою, яка мала тенденцію до скорочення. Це такі галузі, як: оптова 

та роздрібна торгівля, тимчасове розміщування й харчування, охорона здоров’я, мистецтво, спорт та 

інші види послуг. Найсильніші конкурентні позиції займали галузі професійної, наукової, технічної, 

адміністративної діяльності та державного управління й оборони. Окрім перелічених, сюди також 

входять добувна промисловість та транспорт. Якщо існуючі негативні тенденції будуть зберігатись й 

надалі, втрата конкурентних позицій призведе до їхнього переходу у найменш привабливий, 

четвертий сектор. 

Третій сектор характеризувався високим рівнем проміжного споживання, проте, позитивною 

динамікою зростання частки доданої вартості. До даного сектору увійшли такі галузі, як сільське 

господарство та переробна промисловість. 
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Галузі останнього, четвертого сектору є найменш конкурентоспроможними, як за значенням 

цільового показника, так і за його динамікою. Сюди входять будівництво та постачання 

електроенергії й води.  

Досліджуючи фактори забезпечення сталого економічного зростання, зарубіжні науковці все 

частіше звертають увагу суспільства на проблему охорони навколишнього середовища. Саме тому, в 

роботі проводилось дослідження конкурентоспроможності промисловості в контексті екологічної 

складової. За результатами аналізу було з’ясовано, що найбільші атмосферні викиди, в розрахунку на 

1 грн. доданої вартості, припадають на галузі з постачання електроенергії, газу, пару та повітря, а 

також на переробну промисловість. За обсягами відходів, з об’єктивних причин, найменш 

ефективною є добувна промисловість та розроблення кар’єрів. Найнижча ефективність у 

використанні водних ресурсів притаманні галузям водопостачання та постачання електроенергії, газу, 

пару й повітря. 

Тривала демографічна та соціально-економічна криза призвели до того, що чисельність 

наявного та працездатного населення України скорочується швидкими темпами. Тому для 

промисловості актуальною є проблема ефективного використання трудових ресурсів. За 2013-2019 р. 

кількість найманих працівників зменшилась з 2859,4 тис. осіб до 2102,5 тис. осіб, або на -26,5%. 

Причому, вони набагато перевищували темпи падіння виробництва, що призвело до збільшення 

продуктивності праці на +16,1%. 

Таким чином, в Україні довгий час зберігалась неефективна структура суспільного 

виробництва, спрямована на споживання та первинну обробку ресурсів. Аналіз сучасного рівня 

конкурентоспроможності промисловості вказав на наявність системних проблем у багатьох сферах її 

функціонування. 

Таким чином, згідно проведеної класифікації, промисловість України на сьогоднішній день не 

може забезпечити сталого конкурентного розвитку. Брак сучасних технологій не дозволяє 

отримувати високу додану вартість шляхом виробництва інноваційної продукції. Така економіка не 

здатна функціонувати тривалий час в умовах глобальної лібералізації торгівельних відносин. 

Проведений аналіз показав, що тимчасова окупація південно-східних територій України у 2014-2015 

р. нанесла значні втрати у добуванні кам’яного та бурого вугілля, виробництву коксу та 

нафтопродуктів, машинобудуванню, хімічній промисловості тощо. Повернення на траєкторію 

повільного економічного зростання у 2016-2018 р. супроводжувалось поступовим відновленням всіх 

галузей промисловості, за винятком добувної. 

Однак, воно виявилось нестійким. Штучна урядова підтримка вітчизняних виробників 

промислових товарів, в тому числі за рахунок протекціонізму, буде лише консервувати накопичені 

проблеми реального сектору економіки, що не сприяє зростанню її конкурентоспроможності в 

довгостроковій перспективі. В умовах відсутності в достатній мірі внутрішніх капітальних інвестицій 

та браку сучасних технологій, головним шляхом виходу з даної кризи повинний стати вільний доступ 

зовнішніх інвестицій на український ринок та боротьба з існуючими монополіями. 
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Метою дослідження є визначення алгоритму та процедур визначення характеру та ступеня 

впливу соціальних, екологічних, економічних факторів на обсяги викидів шкідливих речовин на 

основі економетричних досліджень.  

За статистикою IEA та IIASA в середньому близько 70% всіх шкідливих викидів в атмосферу 

безпосередньо випускають об’єкти промисловості та енергетики, що призводить до непоправної 

шкоди здоров’ю людей. Дана проблема вже достатньо давно виходить на глобальний рівень, яку 

багато країн намагається вирішити через імплементацію програм та стратегій [1].  

В країнах Європейського Союзу екологічне регулювання посилюється за такими 

показниками, як контроль часових і середньодобових показників, контроль ступеню уловлювання 

сірки (за рахунок роботи установок сіркоочищення) і здійснюється регулювання за найкращими 

доступними технологіями, в рамках якого граничні викиди скорочуються ще в кілька разів [2]. 

Основним показником. що характеризує викиди шкідливих речовин безпосередньо в 

атмосферу, є показник кількості шкідливих речовин, викинутих у повітря в тоннах за рік. До 

основних показників, що характеризують рівень забруднення фахівцями визначено обсяги викидів 

вуглекислого газу, діоксиду сірки і окису азоту. Відповідно основними антропогенними джерелами 

забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами є організовані стаціонарні джерела 

(48,5%), пересувні засоби (33,0%), неорганізовані стаціонарні джерела (5,8%) та очисні споруди 

(12,7%) [3]. 

Важливість теми фінансування заходів щодо зниження викидів шкідливих речовин визначено 

у доповіді президента Європейської Ради Д. Туска: «Принаймні 25% наступного довгострокового 

бюджету ЄС буде призначено для дій, пов’язаних з кліматом. Ми також здійснюємо кроки, щоб 

залучити до цього приватний капітал. Протягом наступних кількох тижнів ЄС, у партнерстві із 

країнами-однодумцями по усьому світу, започаткує «Міжнародну платформу сталого фінансування», 

яка допоможе приватним інвесторам побачити та скористатися перевагами «зелених» інвестицій по 

усьому світу» [4]. 

Сучасна вітчизняна практика формування інформаційної бази щодо стану забруднення й 

охорони атмосферного повітря дозволяє за умови здійснення комплексних аналітичних досліджень 

забезпечити повноту й об’єктивність еколого-статистичної інформації з цих питань. Така інформація 

могла б слугувати основою для розробки та впровадження у практику господарювання дієвих 

науково-обґрунтованих заходів з охорони одного з найважливіших компонентів довкілля – 

повітряного середовища. Проте на практиці згадані дослідження здійснюються не завжди, особливо з 

використанням сучасних методів і прийомів статистичного аналізу [5]. 

Тому забезпечення якісного управління сталим розвитком суб’єктів господарювання 

вимагають наявності моделей з інформаційно-оцінювальним потенціалом, тобто – можливістю 

оцінки рівня відповідності класичним пріоритетам і практичним критеріям сталого розвитку, 

встановленими концептуально-описовими моделями за певними кількісно-якісними показниками. 

Адже тільки контроль моменту формування неадекватності, а також визначення величини і знаку 

відхилення обраних індикаторів від запрограмованих значень є тією інформацією, яка може стати 

основою вироблення, прийняття і реалізації адекватних управлінських рішень щодо подальших дій 

суб’єктів. Відповідно застосування методів статистичного та економетричного аналізу для 

визначення ключових факторів впливу на обсяги викидів дозволяє визначити пріоритетні шляхи та 

джерела щодо фінансування заходів. Причому такий аналіз слід здійснювати в аспекті трьох 

класичних пріоритетів сталого розвитку: економічного, соціального і екологічного. Це дозволяє 

визначити стратегію розвитку у всьому діапазоні можливих варіантів оцінювання діяльності 

суб’єктів сталого розвитку. 

Виходячи з мети дослідження та етапів економетричного моделювання, базуючись на 

критеріях сталого розвитку для аналізу впливу на рівень викидів в навколишнє середовище таких як, 

вуглекислий газ, діоксид сірки і окису азоту слід відібрати ряд соціальних, екологічних і економічних 

факторів, які на нашу думку, маю великий вплив на рівень викидів зазначених речовин. Критерієм 

оцінки тісноти зв'язку між досліджуваними парами показників викидів і відповідних факторів є 
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коефіцієнт кореляції. Оцінку впливу здійснюємо, припускаючи можливість існування не тільки 

лінійного зв’язку, але й можливість існування різних форм нелінійного впливу. До таких форм можна 

віднести наступні: степенева, експоненційна, квадратична, зворотня, логарифмічна.  

Так, до групи соціальних факторів впливу відносимо: індекс розвитку людського потенціалу; 

густота населення; рівень безробіття; рівень бідності; темп росту населення.  

До групи екологічних факторів відносимо: енергоємність ВВП при постійних паритетах 

купівельної спроможності (koe / $ 2015p); частка відновлюваних джерел енергії у виробництві 

електроенергії (%); внутрішнє споживання вугілля та лігніту (Mt); обсяги енергії, зекономленої в 

результаті дій зі зниження енергоспоживання і підвищення енергоефективності. 

До групи економічних факторів можна віднести: рента за використання природних ресурсів, 

$; виробництво, додана вартість (поточні долари США); прямі іноземні інвестиції, чистий приплив 

(BoP, поточний долар США); врожай зернових (кг на гектар), тис.; загальне споживання енергії; 

транспортні послуги (% експорту комерційних послуг); транспортні послуги (% імпорту комерційних 

послуг); безробіття, загальна (% від загальної робочої сили) (за модельованою оцінкою МОП); 

експорт руд та металів (% товарного експорту). 

На основі аналізу значення коефіцієнта кореляції обираємо відповідну форму зв’язку, для якої 

значення коефіцієнта кореляції є найбільшим. Подальшим кроком є визначення найбільш вагомих 

факторів у кожній групі та моделювання поведінки щодо обсягів викидів в залежності від змін у 

певних групах факторів окремо, так і в цілому.  

Підсумовуючи, можна сказати що для всіх груп факторів можна виділити ряд дієвих 

інструментів, що дозволяють скоротити обсяги викидів, за рахунок зменшення негативного впливу 

окремих факторів. В свою, чергу в України є можливість вивчити досвід окремих країн Євросоюзу, 

таких як Франція, Польща, які по території та структурі промисловості є схожими, для того, щоб 

впроваджувати дієву політику, заходи в контексті зниження викидів у різних сферах діяльності, тим 

самим дотримуючись принципів сталого розвитку.  

Узагальнюючи причини, які призводять до змін факторів, що впливають на обсяги викидів, 

необхідно відмітити, що вони мають місце на всіх рівнях, а саме на рівнях співпраці різних країн, 

союзів (глобальний), держаному, місцевому, локальному, індивідуальному. 
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Орієнтація багатьох країн на ринкову економіку зажадала теоретичного обґрунтування 

процесу створення по суті нового механізму управління на всіх рівнях економіки, системи 

державного регулювання економіки, адекватної новим умовам. Успіх перетворень в значній мірі 

зумовлюється створенням ефективної системи управління виробничо-економічною діяльністю 

підприємств, яка повинна активно взаємодіяти з системою маркетингу. Маркетингова діяльність при 

цьому виступає як інтегруюча функція всіх структурних ланок діяльності підприємства і стає базою 

прийняття ефективних рішень, починає відігравати ключову роль в системі управління, організації, 

планування і контролю міжнародної виробничої економічної діяльності підприємства [1-19]. 

Фахівці США у галузі передачі промислових технологій вважають: „Технологія (інновація, 

інвестиція) коштує стільки, за скільки її вдалося продати, не більше й не менше” [15, с.86], 

підкреслюючи цими словами, що немає загальноприйнятних, універсальних рекомендацій щодо 

розрахунку ціни на результати інноваційної та інтелектуальної діяльності в галузі інноваційної та 

інвестиційної сфери. ЮНІДО у науковій доповіді відзначала, що «відсутня стандартна методика 

визначення ціни промислової технології, але є велика кількість рекомендацій, які спеціалісти у галузі 

передачі технологій мають змогу нам запропонувати» [15, с. 112] . Таким чином, патентовласник 

інтелектуальної технології  в інноваційно-інтелектуальній  сфері міжнародного бізнесу як монополіст 

на ринку може запропонувати свій товар за будь-яку ціну, яку він вважає прийнятною. Але в реальній 

ситуації на фактичну ціну інтелектуального досягнення міжнародного бізнесу будуть впливати різні 

фактори, які визначатимуть його ринкову, а не монопольну ціну, а саме: стадія розробки технології, її 

технічна та комерційна цінність, рівень правової охорони, обсяг прав, що передаються, умови 

платежів тощо. Тому питання вдосконалення  методів встановлення ціни вартості наукового 

продукту в міжнародному бізнесі [1, 6, 17]  є важливими і актуальними. 

В умовах сучасної української міжнародної економічної діяльності для деяких об'єктів 

інтелектуальної власності, зокрема, «ноу-хау», «гудвіл», засоби індивідуалізації (торгівельні марки, 

бренди, знаки обслуговування, визначення місць вироблення продукту, доменні імена), здійснити в 

достатній мірі обґрунтоване оцінювання надзвичайно складно. Складнощі можуть з’явитися в зв'язку 

з дефіцитом надійної інформації щодо стану ринкової кон'юнктури окремих ринкових сегментів 

даного товару, при перспективному плануванні рівня конкурентоспроможності цього об'єкту, а також 

при економіко-математичному моделюванні етапів циклу життя товару. При виконанні виробничих 

операцій на підприємстві об’єкти інтелектуальної власності можуть суттєвим чином впливати на 

техніко-економічні показники виробничої діяльності промислових підприємств. Вони можуть 

виступати як певний матеріальний внесок в статутний капітал підприємства,  як нематеріальний 

актив, який має значну цінність. Використання інтелектуальних технологій в якості матеріального 

забезпечення статутного капіталу промислового підприємства надає можливість забезпечити великий 

статутний капітал підприємства  без витрат грошових потоків з їх наступною амортизацією 

інтелектуальних активів і поетапним заміщенням цих активів грошовими засобами. В цьому випадку 

амортизаційні нарахування переходять у власність підприємства, входять в собівартість товарної 

продукції, а також не пов’язані з податком на отриманий прибуток. Нематеріальні активи також 

можна залучати як заставу, що в певній мірі їх зрівнює з  іншим матеріальним майном промислового 

підприємства (або конкретної приватної особи) при бажанні отримати кредит.  

Обґрунтування маркетингових рекомендацій щодо оцінювання  вартості інтелектуальних 

технологій  в сфері інноваційної діяльності підприємств є надзвичайно важливим та нагально 

потребує свого науково-методичного забезпечення. Ці рекомендації повинні бути простими, 

доступними та зваженими  при досягненні конкретної цілі здійснення такого роду оцінювання, 

повинні враховувати особливості оцінювання даного предмета (об’єкта), враховувати переваги та 

недоліки існуючих підходів та відповідних методів вартісного оцінювання. Спираючись на 

проведений авторами огляд існуючих в цей час методичних підходів до  оцінювання результатів 
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інноваційної діяльності промислових підприємств в сфері інтелектуально-інноваційної сфери, 

найбільш обґрунтованим видом вартості, на наш погляд,  являється порівняльна (ринкова) вартісна 

оцінка інтелектуальної технології.  

Витратний підхід. В базові принципи цього підходу покладені показники матеріальних витрат 

під час створення (придбання) конкретного об’єкту  та прагнення одержання їх відшкодувань. 

Звичайно,  витрати на дослідження та розробку будь-якої технології ні в якому разі не 

дорівнюватимуть справедливій вартості технологій. Разом з тим,  фахівці в цій сфері стверджують, 

що  результати оцінювання  можуть бути відправною (базовою) точкою для визначення вартісної 

оцінки, тобто сугубо теоретично визначати найменшу (мінімальну) ціну, яку слід пропонувати при  

передачі замовнику (споживачу) результатів інтелектуальної діяльності промислового підприємства в 

міжнародній сфері. 

При використання в практичній діяльності витратного підходу використовують: метод 

початкових витрат, метод заміщення вартості і метод повної вартості технологічного відтворення. 

Метод початкових витрат. Вартісна оцінка технологій, що визначається за цим методом, 

називається історичною, оскільки вона заснована на реально проведених витратах  для створення 

інтелектуальних технологій, інформація щодо цих витрат знаходиться в фінансовій звітності 

промислового підприємства. Доведено, що початкові витрати, зазвичай, зростають на суму 

підприємницького прибутку, при цьому враховується рівень зносу об’єкту, який оцінюється. У тому 

разі, коли необхідно врахувати раніше витрачені кошти, розрахунки слід корегувати з урахуванням 

часових витрат на  розробку  об’єкта оцінки та фактичних умов виробничої діяльності промислового 

підприємства (метод приведених витрат).  

 

,0 ARPVPV EV                                          (1) 

 

де PV – поточна (фактична на цей час) вартість об’єкта оцінювання; ΣPV0  – вартість 

початкових витрат на розробку обїкта оцінки;  REV   – прибуток підприємства від використання 

об’єкта оцінки; А –  рівень зносу об’єкта оцінки. 

В практичній діяльності  даний метод використовують тільки за умову, що первісні витрати 

на розробку інтелектуальних технологій проводилися недавно і при цьому відсутня необхідність їх 

корегування з урахуванням часового фактору. 

Метод заміщення вартості вимагає проводити вибір об’єкта оцінювання, еквівалентного за 

своїми функціональними та технологічними можливостями даному об’єкту оцінювання. При цьому 

приймається, що максимальна вартість технологій визначається найменшою (мінімальною) ціною, 

яку слід витратити під час придбання інтелектуальної технології з таким ж технологічними 

показниками.  

Метод технологічного відтворення рекомендує визначати поточну вартість з урахуванням 

затрат на розробку аналогічної копії даної інтелектуальної технології. При цьому визначати ціни на 

дату до настання усіх видів морального зносу, що є найбільш правильним при оцінюванні вартості 

любих інтелектуальних технологій. Також слід зауважити, що інтелектуальні технології в порівнянні 

з матеріальними предметами крім традиційних факторів зносу (функціонального, фізичного, 

економічного) мають ще і моральний знос (цей вид зносу пов’язаний з виходом на ринок нових, 

ефективних та прогресивних видів технологій), а також  строковий знос, який обумовлений часом 

корисного споживання та правовими або іншими обмеженнями даного терміну, наприклад, часом дії 

відповідного документа по охороні прав або відповідними  умовами, прописаними в  ліцензійній 

угоді.  

Прибутковий підхід. Цей підхід передбачає, що звичайний інвестор, який хоче придбати 

технологію, має бажання у майбутньому одержати певний прибуток від її використання. Іншими 

словами, вартість оцінюваного об’єкта прямо залежить від спроможності даної технології приносити 

у підприємству прибуток. Оцінювання вартості інтелектуальних технологій за рівнем прибутку 

здійснюється з представлення, що вартість технології, яка  оцінюється в грошовому виміру слід 

ототожнити з рівнем капіталу (інвестицією) певних розмірів, який зможе „генерувати” підприємству 

додатковий рівень прибутку при ефективному використанні цієї технології. Важливо, що слід 

використовувати тільки чисті значення прибутків підприємства, які „вільні” від впливу різного роду 

факторів зміни вартості обігових та основних фондів підприємства, зносу інтелектуальних активів, 

які використовуються на підприємстві, тощо. Таким чином, в основі підходу на основі прибутку 
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лежить прогнозування перспективних показників ефективності споживання об’єкта, який оцінюється: 

рентабельності, прибутку даного підприємства, тощо. 

Розрахунок вартості технологій, споживання яких не дає змогу отримати прямий прибуток 

(об’єкти, що стосуються медицини, охорони праці та техніки безпеки, екології, оборони, 

забезпечення наукових досліджень), при прибутковому підході має деякі складнощі. Тому вартість 

таких об’єктів доцільно визначати, виходячи з частки продавця в заощадженні коштів споживача, які 

він отримає при відмові від вирішення своєї проблеми з використання власних можливостей. При 

цьому вважається, що оптимальна доля споживача (покупця), яка повинна відшкодовувати його 

витрати на складення ліцензійної угоди, маркетинг, передачу науково-технічної документації і т.п., 

зазвичай, становить 20–30 % потенційних витрат споживача на створення такої ж технології і 

визначається шляхом експертного опитування. Потенційні вигоди промислового підприємства 

переходять у теперішню вартість інтелектуальних технологій шляхом прямої капіталізації доходів 

(прибутку) від споживання технологій на практиці, або шляхом дисконтування грошових потоків, або 

шляхом звільнення від роялті, які відтворюють послідовність надходження прибутків, їх динаміку та 

певну норму ефективності (віддачі). 

Метод безпосередньої капіталізації наявних прибутків визначає, що повна вартість капіталу 

підприємства та одержаний від споживання капіталу прибуток корелюють між собою факторами, які 

передбачають амортизацію (повернення) капіталу і отримання доходів (прибутку) від використання. 

Дякуючи капіталізації загальний прибуток, отриманий від споживання об’єкта оцінювання 

переноситься на вартість капіталу. Таким чином, значення поточної вартості технології PV 

розраховується як ділення річного прибутку CFi, який отримано від споживання (комерційного 

використання) інтелектуальної технології  на  „норму капіталізації”  K. 
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PV i                                                                    (2) 

 

Метод безпосередньої капіталізації буде ефективним у тому випадку, коли дохід (прибуток) 

від споживання об’єкта оцінювання  на протязі певного терміну часу є в основному стабільним. 

Таким чином, метод безпосередньої капіталізації найбільш ефективний при оцінці вартості 

технологій, які вже споживаються  зі стабільними і такими, що добре прогнозуються, прибутками. 

Якщо визначити норму капіталізації складно, то в цьому випадку метод безпосередньої капіталізації 

до використання не рекомендується. 

Метод дисконтування грошових потоків основується на аналізі певних грошових потоків на 

протязі всього періоду споживання технології. В основу методу дисконтування грошових потоків 

покладено головний фінансовий закон, згідно якого: «сьогодні долар коштує більше, ніж завтра»;  

«долар без ризикову вартує дорожче ніж з ризиком». 

Співвідношення між майбутньою і поточною  вартістю технології визначається таким чином: 
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де PV – сьогоднішня вартість технології, що оцінюється; CFi – щорічні перспективні потоки 

грошей; I – коефіцієнт дисконтування; t – час. 

Розрахунок ставки дисконтування представляє собою вузьке місце даного методу, так як 

зменшення цінності грошей на протязі певного часу проедствляє собою універсальну властивість, яка 

пов’язана з деяким ризиком, протиріччями, нестійкістю, що властиво відносинам на виробництві. 

Очевидно, що на капіталовкладення без ризику ставка дисконтування є мінімальною, а 

капіталовкладення з ризиком – максимальною. 

Має місце низка досліджень, які пов’язані з створенням алгоритмів розрахунку ставки 

дисконтування. Найбільш відомим з них являється метод кумулятивної побудови, згідно з яким 

коефіцієнт дисконтування це сума премій за певний ризик, який пояснюється різними факторами.  

В західних країнах ставка без ризику встановлюється на рівні 3–4 %, що в певній мірі 

відповідає реальному рівню прибутковості урядових облігацій Німеччини та США. До безризикової 

ставки додаються премія за так званий ризик країни та премія за інші можливі ризики. В Україні за 

початкову рекомендується брати ставку по депозитних вкладах юридичних осіб найбільш надійних 
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банків, яка поєднує в собі безризикову ставку та ставку за інвестиційний ризик в економіку нашої 

країни. 

Метод звільнення від роялті. Суть цього методу полягає у припущенні, що технологія, яку 

споживає підприємство, наче йому не приналежить, а додатковий дохід (прибуток), отриманий з 

використанням цієї технології (тобто частина прибутку, яку споживач мав би втратити як роялті 

розробнику (патентовласнику) цього нематеріального активу як винагороду) залишається в 

розпорядженні підприємства. При цьому визначають щорічні грошові потоки додаткового доходу 

(роялті) як певну частку від обсягів реалізації продукції за гіпотетичною угодою згідно ліцензії та 

визначають ціну технології за формулою: 
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де PVr – сьогоднішня вартість потоків  грошей додаткового доходу (роялті); CFr – 

прогнозовані потоки грошей додаткового доходу (роялті); Pi – ціна продукції, виробленої з 

використанням гіпотетичної ліцензії; Vi – річний об’єм виробництва продукції; Ri – ставка роялті; I – 

коефіцієнт дисконтування; t – час. 

Ринковий підхід. Цей підхід в своїй основі містить припущення, що “розумний” споживач не 

купить технологію за суму грошей більшу, ніж ціна іншої, аналогічної за споживчими 

характеристиками технології. Ринковий підхід оцінювання вартості технологій передбачає 

використання показників ринкової привабливості, обумовлених прагненням до монополії на певному 

сегменті. 

Для проведення вартісної оцінки інноваційних технологій існує значна кількість науково 

обґрунтованих методів, кожний з яких має свої переваги та недоліки. Найбільш придатним , на думку 

авторів, є ринковий підхід, основними умовами придатності якого в галузі інтелектуально-

інноваційної галузі є наступні:  наявність інформації щодо фактів ринкової реалізації схожих за 

технологічним призначенням та ефективністю використання, тобто технологій-аналогів;  

достовірність та доступність інформації щодо цін та умов угод з технологіями-аналогами; уміння 

оцінювати вплив відмінних від технологій-аналогів характеристик на вартість технологічного 

продукту. Природно, що методи, засновані на ринковому підході,  в певній мірі ефективні лише при 

існуванні повної інформації про цільовий ринок та похожі угоди реалізації технологій-аналогів. 

Процес створення, оцінки та впровадження інновацій на роздрібних міжнародних 

підприємствах орієнтований на підвищення соціально-економічної ефективності діяльності, що 

виражається в істотному поліпшенні якості виробничо-комерційної діяльності і фінансово-

економічних показників роботи. Особливе значення ця теза має для підприємств, задіяних в 

міжнародній економічній діяльності. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

О.Г. Бровкова, кандидат економічних наук, доцент 

Д.В. Жовта 

Одеський національний політехнічний університет 

( м. Одеса, Україна) 

 

Використання нових технологій, високий рівень конкуренції, глобалізація світової економіки 

зумовлюють необхідність застосування стратегічного підходу до управління українськими 

підприємствами. На сьогодні лідирують компанії, які спроможні швидко адаптуватись та реагувати 

на зміни конкурентного ринку, при цьому не порушуючи свої місії, та створюючи 

конкурентоспроможні товари чи послуги.  Для цього на підприємстві використовуються західні 

практики стимулювання розвитку, інновації та підходи для управління підприємством, 

найважливішим з яких є стратегічне управління. Стратегічне управління має велике значення для 

розвитку всіх організацій, оскільки є комплексним процесом розробки і створення короткострокових 

і довгострокових ініціатив, які спрямовані на раціональне досягнення цілей.  

Система стратегічного менеджменту в Україні недосконала по ряду причин. Це і через 

обмеженість знань у сферах планування стратегій та початкового і поточного контролю, і через 

помилкові, віддалені від реальності підходи та застарілі інструменти, якими сьогодні досі 

користуються менеджери вітчизняних середніх та великих підприємств. 

В період становлення національної економіки спостерігалось посилення конкурентної 

боротьби, постійна мінливість зовнішнього середовища. Споживачі промислової продукції 

приділяють все більшу увагу якості продукції та якості обслуговування. В таких умовах 
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підприємству потрібно аналізувати не тільки свої внутрішні проблеми, але й вчасно реагувати на 

зміни зовнішнього середовища. Постійний розвиток та адаптація можлива тільки при стратегічному 

ставленні до діяльності промислового підприємства. В радянські часи управління базувалося на 

аналізі внутрішніх проблем, пов’язаних з підвищенням ефективності використання ресурсів, але 

практично не приділялась увага зовнішньому середовищу, в якому доводиться працювати 

підприємству. Тому в сучасних умовах становлення ринкової системи все більшу актуальність 

набувають питання стратегічного управління. 

Тема розвитку стратегічного менеджменту в Україні є надзвичайно актуальною з огляду на 

інтеграційні процеси в економіці та акцентування уваги науковців в управлінській сфері на 

ефективності стратегічного менеджменту. Дослідження цієї теми висвітлено у низці наукових 

публікацій вітчизняних науковців таких як О. В. Юрчак, О. Г. Бровкова [1], І. С. Воронецька, Г. І. 

Кіндрацька,О. Вольська,  М. Левицький, А. П. Наливайко, З. Є. Шершньова, Т. І. Ткаченко та ін. 

У праці І. Ансоффа «Стратегічне управління» поняття «стратегія» тлумачиться так: «за своєю 

сутністю стратегія є переліком правил для прийняття рішень, якими організація користується в своїй 

діяльності» [2].  

Сучасне стратегічне планування та управління на українських підприємствах є недосконалим 

та не раціональним. Це відбувається через наявність численних бар’єрів та поширених помилок, а 

також через велику мінливість внутрішніх та зовнішніх факторів ринку. Серед усіх проблем та 

бар’єрів можна виділити декілька головних, які ми розглянемо нижче. 

По-перше, менеджери більшості компаній мають досить поверхневе розуміння стратегії, або 

ж не надають її плануванню та реалізації належного значення. На жаль, дуже малий відсоток 

управлінців українських компаній може вважатися експертом з бізнес-аналітики, питань аудиту та 

контролінгу і немає досвіду у сфері планування, реалізації та контролю стратегічного розвитку.  

Другою проблемою є те, що в компаніях, де стратегічному управлінню все-таки надають 

належне значення, у процесі розроблення стратегії бере участь лише вузьке коло розробників.  

При подальшій розробці стратегії, менеджерам також необхідно забезпечувати контроль над 

виконанням завдань з жорсткою дисципліною та при цьому створення простору для креативності 

рішень. Щоб збалансувати цей контроль багато компаній використовують формалізовані моделі та 

підходи до управління. Однак, надмірна формалізація є неефективною в умовах мінливого 

середовища, про це і пише Генрі Мінцберг у своїй праці [4], наголошуючи на успішності саме 

гнучких та ситуативно-проектних підходів до стратегічного управління. Г. Мінцберг остерігає від 

багатьох вад, які притаманні процесу формалізованого стратегічного планування, наприклад, таких 

як, надмірна формалізація та її шкідливість, розрив між кількома категоріями планування (фінансове, 

стратегічне, операційне), розрив між плануванням та реалізацією тощо. Науковець зазначає, що 

стратегічне мислення і стратегічне планування – це зовсім різні речі і через це з’являється причина 

багатьох фактів низької ефективності стратегій організацій. Застарілість багатьох підходів та 

інструментів, незрілість та непрофесійність команд, неврахування сучасних тенденцій та цілого 

комплексу чинників, значне переважання операційного та фінансового планувань і, можливо, 

найголовніше – в відсутність стратегічного мислення – ці вади є традиційними протягом багатьох 

років і вони притаманні всім ланкам українського менеджменту [4]. 

Розглянуті бар’єри та проблеми не єдині, які стоять на шляху до якісного стратегічного 

планування в Україні. Багато підприємств, навіть розробивши стратегічний план, не спроможні його 

реалізувати. Причина цього – методологічні помилки, наприклад, такі як: спрощення процесу 

стратегічного планування, неповноцінне дослідження ринку та ігнорування впливових факторів, які 

ведуть до створення нереальних, часом навіть утопічних планів. Насправді ж стратегічне планування 

як один з найважливіших компонентів стратегічного менеджменту є процесом складним і 

відповідальним. Планування розвитку стратегії компанії при узагальненому прогнозуванні не дає 

можливості реагувати на зміни у навколишньому середовищі, часто лише постачаючи інформацію 

про екстраполяцію тенденцій минулих періодів. Якщо прогнози виявляються неправильними, а вся 

діяльність підприємства цілком їм підпорядкована, реальні збитки та збитки від втрачених 

можливостей можуть бути досить значними. З іншого боку, якщо вони будуть правильні, то 

забезпечать значний прибуток тільки у тому випадку, якщо конкуренти не застосують аналогічні 

стратегії планування [5]. 

Не менш важливою помилкою менежерів, які відповідальні за стратегічний розвиток 

компанії, є використання вже неактуальних методів, підходів та інструментів.  
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Багато науковців в управлінській сфері рекомендують вже зараз використовувати гнучкі 

підходи, тобто , такі, які базуються не лише на створенні річних планів, жорстких прогнозів та 

розпланованих сценаріїв, але які в свою чергу дозволяють пришвишувати процес генерування ідей, 

задіювати менеджерів нижчої ланки та швидко реагувати на нові зміни та можливості бізнесу (а у 

мінливому середовищі, це дуже важливо). Те саме стосується й сучасних інструментів та методів, 

таких як кластерний аналіз, аналіз ключових компетенцій, формування адекватної бізнес-моделі, 

аналіз ланцюжка доданих цінностей, система збалансованих показників, якими володіє та 

користується надзвичайно обмежене коло вітчизняних організацій [6]. 

Слід також зауважити, що помилкове  і недоцільне застосування підходів та інструментів 

стратегічного управління веде до розробки недосконало обґрунтованої стратегії компанії. Це можна 

підтвердити результатами дослідження, які провела економіст В. В. Пастухова [7, с. 38-41].  

Отже, стратегічний менеджмент дозволяє визначити напрям руху підприємства для посилення 

конкурентоспроможності, досягнення поставлених цілей та і успіху функціонування в цілому. 

Стратегічне планування в Україні недостатньо розвинене через низку бар’єрів та помилок 

керівництва, невідповідність управлінської філософії вимогам сучасного ринкового середовища, а 

також через відсутність достатнього рівня досвіду в управлінців. 

З огляду на це, переважаючими напрямками вдосконалення стратегічного управління на 

українських підприємствах мають бути: використання послуг консалтингових фірм, для розробки 

стратегії, формування конкурентних переваг тощо; розширення кола розробників через задіяння до 

процесу створення та реалізації стратегії менеджерів середніх та нижніх ланок; проведення якісного 

аналізу галузі та маркетингових досліджень на всіх стадіях стратегічного менеджменту; визначення 

чітких часових рамок та дедлайнів, тобто, дати або часу, до якого повинні бути виконані стратегічні 

та тактичні завдання; підвищення рівня контролю над розподілом ресурсів починаючи з початкових 

стадій розробки стратегії; використання сучасних методів та інструментів для формування стратегії 

та її реалізації. 

Лише за допомогою стратегічного менеджменту стає можливою розробка такої стратегії, яка 

б дозволяла встигати за змінами в оточенні фірми та вчасно і, головне, правильно реагувати на ці 

зміни. 

Українські підприємства повинні відійти від практики оперативного управління, яку можна 

охарактеризувати як таку, що бореться вже з наслідками і перейти до системної роботи над 

проблемами, яка може бути реалізована виключно через введення стратегічних методів і підходів та 

чіткого направлення оперативних дій на забезпечення досягнення встановлених цілей.  
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ 

 

Т.В. Голобородько, кандидат економічних наук, старший викладач 

А.М. Шишка 

Криворізький національний університет 

(м.Кривий Ріг, Україна) 

 

Акцизний податок є одним із потужних наповнювачів державного бюджету. Він також 

активно використовується державою для виконання соціальних завдань, виконуючи при цьому 

найчастіше дестимулюючу функцію щодо споживання підакцизної продукції.  

Питання становлення цього податку є актуальним з точки зору визначення можливостей його 

майбутнього розвитку.  

В процесі проведення дослідження були використані роботи таких авторів, як  Блауг М., 

Боровик П.М., Ладиженська В.О., Шульга Т.М., Савчук В.С., Іванченко А. В.  

Акциз (від лат. ассібо - обрізую; англ. excise duties; фр. accise) - це непрямі податки, що 

включаються в ціну товару та оплачуються покупцем. Суми акцизу вносять у бюджет організації, які 

знаходяться на території України, а також філії, відділення й інші відособлені підрозділи 

підприємств, що реалізують зроблені ними підакцизні товари, а також під час ввозу на територію 

України підакцизних товарів [1, с. 12]. 

Акцизний податок містить у собі як фіскальну функцію, наповнюючи державний бюджет, так 

і регулюючу функцію податків. Остання корегує попит і пропозицію, збільшуючи ціну на товар за 

рахунок акцизу або зменшуючи шляхом виключення з переліку товарів, що підлягають акцизному 

податку. Механізм акцизних податків дуже схожий на механізм податку на додану вартість. Це 

непрямі податки, вони обидва входять у ціну товару та сплачуються споживачами. Проте їх розрізняє 

кілька принципових моментів. По-перше, податок на додану вартість належить до типу 

універсальних акцизів (сплачуються по одній ставці з усіх товарів, робіт, послуг), а акцизний податок 

є специфічним акцизом, тобто сплачується по декількох групах ставок, диференційованим по 

окремих різновидах товарів. По-друге, акцизний податок - це податок на товари або продукцію, тоді 

як податок на додану вартість використовує в якості об’єкта оподаткування оборот від реалізації 

товарів (робіт, послуг) [2]. 

На думку вчених, еволюція акцизного оподаткування в Україні може бути представлена 

чотирма етапами (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Етапи еволюції акцизного оподаткування 

 

Розглядаючи непряме оподаткування в історичній ретроспективі, можна простежити 

закономірність, що воно завжди виступало одним із основних засобів наповнення дохідної частини 
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того чи іншого бюджету [3]. Переваги механізму акцизного оподаткування констатували класики 

фінансової науки. Зокрема, ще у XVII столітті французький економіст Ф. Демезон вказав, що акциз 

здатен один принести казні стільки і навіть більше, ніж усі інші податки. 

Отже, становлення акцизного податку в Україні свідчить про те, що він може виступати 

основним податком, що наповнює бюджет держави. Необхідним на теперішньому етапі розвитку 

економіки України є максимізація ставок акцизного податку, що в свою чергу збільшить 

надходження до державного бюджету та зменшить споживання підакцизної продукції.    
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Постановка проблеми. Проникнення фізичних ідей і методів дослідження фізичних систем в 

економіку відкрило нові горизонти для вивчення її проблематики, оскільки трансформації 

економічних систем внаслідок глобалізації складно піддаються поясненню з позицій неокласичної і 

кейнсіанської теорій. Спроби пояснити складні економічні процеси за допомогою мультиплікаторів 

та акселераторів були запропоновані Д.М.Кейнсом ще в період становлення економічної теорії, але 

подальшого розвитку ці дослідження не отримали. 

 Широта та перспективність досліджень на стику наук зорієнтувала нашу увагу до 

енергетичної теорії розвитку економіки, звернення до положень якої дозволить досліджувати 

проблему ресурсів на енергетичному рівні і, в свою чергу, визначати ефективність їх використання. 

Такий підхід має зібрати та оптимізувати найбільш пріоритетні й адекватні положення успішних 

моделей розвитку та описати його концептуальну ідею з виділенням суб’єктивних особливостей 

національної системи та розробкою фундаментально нових кроків та шляхів розвитку. Квінтесенцією 

підходу постає активізація внутрішніх сил країни (так званої енергії), результатом чого свого часу 

став феномен рекордного розвитку країн сходу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексність досліджуваної проблеми спрямувала 

наукові пошуки у різних руслах. По-перше, дослідження в галузі синергетики, зокрема, [1-3], довели, 

що структури виникають і розвиваються на основі засвоєння енергії з зовнішніх джерел для 

забезпечення життєдіяльності системи. Відтак, постало питання сутності та особливостей енергії в 

контексті економічного розвитку. Методичною основою дослідження в цьому напрямі послугували 

роботи С. Подолинського [4] та М. Руденка [5], які склали наукове підґрунтя для формування 

енергетичного підходу до аналізу економічних систем. В свою чергу, формування методології 

енергетичного підходу торкнулось питань економічних коливань і резонанс-ефектів, яким останнім 

часом присвячено значну увагу зарубіжними і вітчизняними вченими, як М. Тагієв [6], С. Нобукава та 

ін. [7], Є. Зубєєва [8], Т. Клебанова та ін. [9]. Кожен з напрямів відбиває складну проблематику 

предмета дослідження та розкриває перед вченими багатообіцяючі здобутки у вивченні  динаміки 

економічних систем. В межах даної роботи нашу увагу зосереджено на явищі резонансу в економіці.  

Мета роботи – визначити місце і розкрити зміст резонансного управління в методології 

енергетичного підходу до дослідження економічних систем.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Енергетичний підхід до вивчення динаміки 

економічних систем на основі ідей і положень синергетики, неоінституціоналізму й еволюційної 

економічної теорії передбачає дослідження трансформації економічної системи з позиції оцінки її 

економічної енергії, що є драйвером економічного розвитку, та орієнтується на пошук імпульсів, 

спроможних викликати поштовх цієї енергії, який своїми коливаннями виведе систему з певного 

стійкого стану. В цьому аспекті методологія енергетичного підходу звертається до так званого явища 

резонансного ефекту, яке майже співпадає за змістом з «ефектом метелика», яким позначають 

властивість хаотичних систем: незначний вплив на систему може мати суттєві і непередбачувані 

наслідки в якомусь іншому місці в інший час. В свою чергу, резонансний ефект - це результат 

складноорганізованої динамічно цілісної і структурованої системи. Оскільки структурованість 

завжди змінюється хаосом під впливом зовнішніх непередбачуваних сил на систему, то поняття 

резонансного ефекту і «ефекту метелика» майже збігаються в періоди нестабільності [8, с.166]. Так, 

К. Тремасов пояснює «випадення ринків» саме «ефектом економічного резонансу»: певний ринок 

рухається за власною траєкторією з власною циклічністю до моменту входження у світову 

економічну систему, для гармонійного функціонування в якій потребується час. Відповідно, 

відбувається накладення внутрішнього циклу і зовнішнього (світового). Ці цикли мають різну 

частоту, в певний момент збігаються у фазі. Якщо це висхідна фаза, «резонанс призводить до 

стрибкоподібного прискоренню економічного зростання, але якщо це спадна хвиля, то тендітні 

розвиваються економіки не витримують, відриваються від світового циклу і знову починають 

рухатися по власній траєкторії» [10]. 

В синергетиці управління реагуванням на зміну зовнішніх і внутрішніх умов в ідеалі 

зводиться до пошуку «резонансних зон», де величина результату визначається не силою впливу, а їх 

узгодженістю з внутрішніми властивостями. Резонансний ефект визначається якісною зміною 

системи і нелінійним зростанням її вихідних показників за рахунок керованого й організованого 

підвищення узгодженості та когерентності внутрішніх процесів і взаємодій. Згідно фізичних 

досліджень, явищу резонансу сприяє вироблення великої кількості енергії з відповідною частотою. 

Тобто, можна припустити, що коли в економічній системі частота коливань значно збільшується, в 

силу відсутності дисипації потенційна енергія не встигає перетворитися на кінетичну, в результаті 

чого частота вимушених коливань може стати критичною. Це значить, що збільшується ризик збігу 

зовнішньої (збудливої) частоти з внутрішньою (власною) частотою коливальної системи. Різке 

зростання амплітуди системи призведе до її неминучої загибелі, про що свідчить достатня кількість 

практичних прикладів (руйнування Бротонського підвісного мосту в Англії внаслідок резонансу, 

руйнування мосту над річкою Мен у Франції, обвалення при резонансному розгойдуванні вітром 

висячого мосту через річку Такома в США). В економічній системі резонанс проявляється в так 

званому «перегріві» економіки, коли більшість підприємств вичерпують майже всі свої ресурси. 

В цьому аспекті резонанс можна розглядати як явище, спроможне призвести до позитивного 

економічного руху і підтримання динамічної рівноваги за умови резонансне управління, що 

спроможне забезпечити своєчасне формування енергоімпульсу для переходу економічної системи до 

якісно нового стану динамічної рівноваги за рахунок синергетичного ефекту поведінки різних носіїв 

економічної енергії в результаті впливу держави. 

За умов зазначеного актуалізується значущість резонансного управління економічними 

системи різних рівнів. Наприклад, під резонансним управлінням макрорівня розуміємо діяльність 

держави в особі спеціальних державних і недержавних з делегованими державою повноваженнями 

органів влади і управління, яка проявляється в його необхідності, суспільній обумовленості і цільовій 

спрямованості на забезпечення узгодження в часі характеристик зовнішніх збурень і внутрішніх 

здатностей економічної системи з метою різкого збільшення амплітуди її внутрішніх коливань, 

спроможних забезпечити її перехід з одного стану динамічної рівноваги у інший, якісно новий, за 

рахунок синергетичного ефекту поведінки різних носіїв економічної енергії в результаті впливу 

держави (рис. 1). 

Відповідно до методології енергетичного підходу і змісту резонансного управління, 

державно-управлінські ресурси забезпечують правову основу для системного стимулювання носіїв 

енергії економічних систем на різних рівнях господарювання, які, в свою чергу, активізують 

природні й штучні синергетики, забезпечуючи тим самим внутрішні «коливання» систем, що 

призведуть до їхніх якісних і кількісних трансформацій. Отже, ефективний резонансний стиль 
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управління здатний встановити економічну систему на одну з можливих траєкторій розвитку, що 

самопідтримується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Основні компоненти резонансного управління,  побудовано автором 

 

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що енергетичний підхід засновано на поєднанні основних 

новаторських принципів синергетичного та еволюційного підходів, що дозволяє нетрадиційно 

розглядати економічні трансформації. Другим компонентом виступають положення 

інституціонального підходу, що дозволить структурувати соціально-економічні відносини та 

використовувати теоретичні надбання у практичній діяльності за допомогою правових та 

регулятивних рішень органів влади та суб’єктів господарювання.  

Економічний резонанс в методології енергетичного підходу розглядається як явище, 

спроможне призвести до позитивного економічного руху і підтримання динамічної рівноваги, та 

наголошує на значущості резонансного управління, спроможного забезпечити своєчасне формування 

енергоімпульсу для переходу економічної системи до якісно нового стану динамічної рівноваги за 

рахунок синергетичного ефекту поведінки різних носіїв економічної енергії в результаті впливу 

держави. 

Визначення цільових орієнтирів резонансного управління мікро- і макросистемами має стати 

одним з ключових елементів системи стратегічного планування, що представляє перспективні 

напрями подальших досліджень.  
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Актуальність: зрозуміло, все те, що важливо клієнтам, важливо і керівникам відділів 

продажів. Менеджер, якого люблять клієнти, буде рідним і в своїй компанії. А щоб домогтися любові 

клієнтів і, як наслідок, відмінних результатів в продажах в наш час потрібно бути не нав'язливим 

«пройдисвітом», а досвідченим професіоналом, який вміє виконувати свої обіцянки, і будувати 

довірчі довгострокові відносини з клієнтами.  

Однією з найважливіших умов успішності менеджера є його комунікативна компетентність, 

яка визначається тим, як він вміє приваблювати до себе інших людей, викликати у них симпатію; 

зацікавлювати їх своєчасною і корисною інформацією; аргументовано переко¬нувати у важливості 

тих чи інших дій; впливати на інших з метою спрямування їхніх зусиль на виконання поставленої 

мети, завойовувати та підтримувати своїми діями довіру. Але все ж потрібно пам'ятати, що можна 

набрати і навчити сотні продавців, але, якщо клієнтів не буде, все це марно. Клієнти - основа будь-

якого бізнесу. Можна зробити мільйони різних товарів чудової якості, але якщо не буде клієнтів - не 

буде продажів, а значить, не буде і бізнесу. 

Не може бути ефективним бізнес, якщо бізнесмен не має відповідних знань з психології 

(психології особистості, соціальної психології, психології бізнесу). Бізнес вимагає встановлення та 

довготривале підтримування ділових стосунків з діловими партнерами та клієнтами. А без 

відповідних психологічних знань це не можливою. Це стосується всіх співробітників організації, 

тому що, в тій чи іншій мірі всі співпрацюють з партнерами по бізнесу, клієнтами та формують імідж 

фірми [1]. 

Необхідно вивчати психологічні типи клієнтів, розуміти, як реагувати на ті чи інші 

особливості особистості, які будуть проявлятися при встановленні контакту. 

Типи клієнтів в продажах: 

1. Цілеспрямований клієнт, який добре знає, що конкретно йому необхідно. 

Найчастіше такі покупці демонструють упевненість в поведінці, нерідко сперечаються з 

продавцем, аргументовано відстоюють свою думку, зазвичай виявляють упертість і недовіру. 

Розмови цей тип клієнта в продажах проводить жорстким способом, намагається справити ефект 

своєї важливою персоною, знає продукт конкурента і ринок товару в цілому. 

Як діяти менеджеру: аргументувати власну позицію, в основі якої повинні лежати незаперечні 

факти; важливо повністю контролювати свій емоційний стан; слухати такого клієнта найретельнішим 

чином. 

2. Всезнаючий клієнт / клієнт-сперечальник, який думає, що обізнаний про продукт краще, 

ніж продавець, завжди незгідний з продавцем. 

У відповідь на всі ваші пропозиції покупець такого типу буде приводити нескінченні 

аргументи, чому ж цей товар йому не підійде. Недовірливий і підозрілий, людина впевнена в тому, 

що його обманюють або збираються це зробити. Цей тип покупця буде всіляко намагатися 

переспорити менеджера. Він намагається демонструвати виняткові пізнання, вчить вас вашої ж 

роботі, намагається всіляко підловити продавця на помилку, щоб звинуватити у відсутності 

компетенції. 

Як діяти менеджеру: прагнути до збереження контролю емоційного стану; використовувати в 

якості аргументів тільки факти; спокійно обговорюйте всі заперечення, які виникнуть в процесі 

бесіди; зберігайте позитивний настрій, будьте доброзичливі; посилайтеся на думки експертів і 

статистичні дані. 

3. Нерішучий клієнт, який ніяк не може зробити вибір. 

Цей сором'язливий тип покупця сповнений сумнівів і занепокоєння. Він підозрілий, і йому 

дуже складно приймати рішення. Такий споживач часто шукає каверзи і недоліки продукту, і навіть 

коли пропозиція про завершення угоди вже прийнято, він продовжує мучитися сумнівами. 
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Як діяти менеджеру: покажіть вигоду і ті переваги, які будуть у клієнта, коли він прийме 

позитивне рішення про покупку; необхідно бути терплячим і твердим, що не відхилятися від своєї 

позиції; важливо відпрацювати всі заперечення покупця. 

4. Люблячий поговорити. 

Цей тип клієнта в продажах дуже любить поговорити і пожартувати, у нього добре розвинене 

почуття гумору. Така людина досить доброзичливий, він розташований контактувати з продавцем, 

швидко і охоче йде на контакт. Він довірливий, і вагомі аргументи легко можуть його переконати. 

Як діяти менеджеру: для переривання словесного потоку рекомендується ставити такому 

клієнтові більше питань (краще закритих); якщо покупець відволікається на інші теми, слід 

повернути його до обговорення основної угоди; строго дотримуватися теми розмови. 

5. Нетовариський (неговіркий) клієнт. 

Клієнт такого типу буде відповідати на ваші питання неохоче, або коротко, або зовсім 

мовчанням. У вас може скластися враження, що йому постійно доводиться про щось міркувати, що 

він надмірно стурбований вибором, нетовариський, критичний. Крім того, цей покупець постійно 

задає зустрічні питання замість відповіді на ваші. 

Як діяти менеджеру: проявляйте доброзичливість; задавайте різні типи питань, відкриті і 

закриті; використовуйте паузу, для того щоб клієнт почав відповідати; проведіть детальну 

презентацію товару, продемонструйте все вигоди, підкресліть позитивну характеристику інших 

споживачів; враховуйте швидкість мислення покупця (дайте час все обдумати). 

Клієнт - це наріжний камінь всього, що пов'язано з продажами і збільшенням їх обсягу. Таким 

чином, знаючи типи клієнтів і їх можливу поведінку, менеджеру буде простіше вступити з ними в 

контакт, налаштуватися на потрібну «хвилю» і домогтися завершення угоди. 
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У зв'язку з активним розвитком процесів інтеграції та глобалізації в світовому просторі, 

активно розвиваються економічні відносини між країнами, в тому числі міжнародний бізнес. Кожна 

країна має свою культуру і риси притаманні лише їй. Японці відомі тим, що не відривають себе від 

компанії, а вважають репутацію фірми, в якій вони працюють, своє власною репутацією. Американці 

живуть за принципом: «Кожен за себе». Німці славляться своє пунктуальністю і акуратністю. 

Природно все це накладає відбиток і на діяльність з управління персоналом. Багато компаній, що 

працюють в сфері міжнародного бізнесу, намагаються створити на своєму підприємстві або на його 

філіалах власне обладнання на основі інноваційних ідей та наукових розробок, звернувшись до 

співробітників, що знаходяться в різних географічних і національних сегментах, особливо якщо це 

підприємство нагально потребує спеціальних знань та умінь,  необхідних для врахування 

особливостей ведення бізнесу в різних країнах. Співробітники з різноманітною підготовкою та 

якістю з різних країн генерують при відповідній мотивації найрізноманітніші ідеї при вирішенні 

будь-яких проблем бізнесу. Безумовно, рекомендується, що співробітники інноваційних організацій 

спілкуються міжнародними мовами. Світова фінансова криза негативно позначилася на всіх секторах 

світової економіки. В особливій мірі це стосується економіки нашої країни. Спад темпів 

виробництва, погіршення інвестиційного клімату призвели до поглиблення існуючих проблем на 

міжнародному ринку праці. З кожним місяцем зростають показники як загальної, так і реєструється 

безробіття, почастішали випадки масового вивільнення робочої сили. В таких умовах особливого 

значення набуває активне регулювання державою бізнес-процесів, що відбуваються на міжнародних, 

національних, регіональних і локальних ринках праці. Важливу роль при цьому відіграють 

антикризові заходи, основне завдання яких полягає не тільки у вирішенні проблем, а й у недопущенні 

їх повторення в майбутньому. 

Оцінка і прогнозування зайнятості населення в міжнародному бізнесі є важливими 

інструментами державного регулювання міжнародного ринку праці, а переосмислення їх ролі - 

необхідною умовою для подолання наслідків глобальної економічної кризи. Прогнозування 

зайнятості має зайняти пріоритетне місце при пошуку нових шляхів формування ефективного 

міжнародного ринку праці. 

Метою дослідження є розробка методики дослідження факторів, які визначають ємність, 

структуру і основні сегменти міжнародного ринку праці. 

Теоретико-методологічною основною дослідження, результати якого представлені в даному 

дослідженні, послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемі 

маркетингових досліджень та управління міжнародним ринком промислової продукції. 

До джерел загальнотеоретичних підходів до дослідження проблеми зайнятості населення та 

міжнародного ринку праці відносяться роботи таких відомих вчених - представників зарубіжної та 

вітчизняної економічної теорії як А. Сміта, Д. Рікардо, А. Пігу, Дж.Кейнса, В. Леонтьєва, М. 

Фрідмана, П .Самуельсона, Р. Бара, Е. Долана, Я. Корнаи, А.Маршал і ін. Визначенню теоретичної 

сутності і практичної значущості зайнятості як однієї з характеристик ринку праці присвячені роботи 

багатьох вчених, як зарубіжних - С.Брю, К.Макконнел, А.Томпсон, Ф.Хайек, Й.Шумпетер, так і 

вітчизняних дослідників - В.Буланова, О.Белокриловой, Н.Волгіна, І.Заславского, Л.Костіна, 

А.Котляра, Р.Капелюшнікова, С.Рощіна і ін. Прогнозування соціально-економічних процесів, 

включаючи динаміку міжнародного ринку праці досліджують в органічному взаємозв'язку зі 

стратегічним плануванням Г.Атаманчук, Б.Бродскій, М.Вахрушін, В.Гаврілов, А.Гладишевскій, 

В.Івантер, О.Суворов, В.Сутягін, М.Узяков, А.Ковальов, А.Коровкін, А.Матвєєва, І.Миколаїв, 

Ю.Одегов, Д.Петросян, С.Рощін, А. Привалов, А.Радигін, Ф.Ентов і ін. 

Незважаючи на інтерес до проблеми функціонування міжнародного ринку праці та стану його 

основних характеристик, багато аспектів залишаються недостатньо вивченими. Крім того, розвиток 

міжнародних, національних, регіональних і локальних ринків праці в світі та в Україні постійно 
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ставить перед дослідниками нові питання. Актуальність і об'єктивна необхідність системно-цілісного 

дослідження і комплексного вирішення теоретичних, методичних і практичних проблем зайнятості 

населення та ринку праці в контексті розвитку методів державного регулювання визначили вибір 

теми, мети і завдань даної статті. 

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б 

конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, залежить не тільки від технічного оснащення 

підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції, 

маркетингових досліджень ринкового середовища та послідовного впровадження концепції 

просування товарів на зарубіжні ринки, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного 

управління персоналом. Процес управління персоналом міжнародної компанії включає в себе 

оцінювання персоналу. Кожна міжнародна компанія розробляє свої методи оцінки, має свій стиль 

оцінки і критерії, які використовуються для оцінки. При оцінюванні в багатьох міжнародних 

компаніях враховують безліч своїх специфічних критеріїв, але ключовим критерієм є все ж участь в 

інноваційній діяльності організації. У малих міжнародних компаніях або відділах оцінкою займається 

безпосередньо керівник даного співробітника без урахування чиїхось думок. Більші міжнародні 

компанії прагнуть враховувати думку більшої кількості співробітників. До того ж в цих компаніях 

проводять сесії самооцінки. 

Слід врахувати, що в кількість аналізованих в кожен даний момент факторів не повинна 

включати всі перераховані вище фактори. Наведений перелік відображає швидше потенційні 

можливості факторного аналізу. Конкретний їх набір визначається цілями маркетингового 

дослідження, а також вмістом зібраної інформативної бази. При цьому аналіз за такими чинниками 

може охоплювати дослідження, які обмежуються для окремих періодів, наприклад, тільки сферою 

пропозиції робочої сили або тільки попиту на неї. Допустимі і такі окремі види аналізу, які 

охоплюють лише окремі чинники (наприклад, характеристики вивільнення безробіття, 

самозайнятості населення тощо). Перелік факторів може бути змінений і за рахунок внесення 

додаткових характеристик (наприклад, розширення бази даних в частині структурної перебудови 

економіки, причин зміни обсягів виробництва та ін.). 

Можуть застосовуватися й інші критерії виділення факторів: наприклад, фактори, що 

характеризують бізнес-процеси, що здійснюються на відкритому і прихованому міжнародних ринках 

праці, що впливають на весь світовий ринок, його окремі види, а також внутрішньовиробничий ринок 

і т.п. Дія факторів далеко не однозначна. Ряд факторів впливає як на зміну попиту, так і на зміну 

пропозиції. Вплив деяких з них взагалі може проявитися під дією додаткових причин як протилежні 

тенденції і т.д. Тому при проведенні ринкових досліджень на основі факторного аналізу можна 

рекомендувати використання додаткових класифікаційних ознак: 

а) враховувати, підсилюється або слабшає попит і пропозиція робочої сили в наслідок дії 

даного чинника; 

б) в якій часовій протяжності діє фактор (короткостроковий чи довгостроковий); 

в) оцінювати особливості його прояву в сучасних умовах та ін. 

Аналіз динаміки факторів за ряд років або декількох моделей за певний проміжок часу 

дозволяє встановити основні закономірності, притаманні аналізованого міжнародному ринку 

обґрунтувати тенденції його розвитку і розробити прогноз на майбутній період. При цьому важливо 

виділити ті фактори, вплив яких буде домінуючим для даного ринку праці. Від заходів впливу на 

останні вирішальною мірою залежить ефективність управління міжнародним ринком праці. На основі 

отриманих результатів аналізу доцільно встановити цілі політики сприяння зайнятості населення на 

найближче майбутнє, провести ранжування пріоритетів у здійсненні заходів щодо сприяння 

зайнятості населення та соціальний захист на міжнародному ринку праці. 
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Держава є одним з найпотужніших споживачів товарів, робіт та послуг для задоволення 

суспільних потреб країни. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, обсяг державних 

закупівель в Україні щороку складає близько 13% ВВП [1]. Задля удосконалення цієї сфери 
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суспільного життя з 1 серпня 2016 року в Україні був завершений повний перехід на електронні 

публічні закупівлі через систему ProZorro.  

Система ProZorro побудована за принципами відкритих даних та спирається на модель 

державно-приватного партнерства. Держава в даному випадку виступає власником даних, 

налаштовує доступ і правила роботи з ними, визначає правила участі в тендерах і контролює якість 

послуг, постачальники визначаються за результатами тендерів. Бізнес та громадське суспільство 

пропонують і безпосередньо створюють сервіси на основі відкритих даних. Таким чином, усі сторони 

так званого "золотого трикутника партнерства" мають низку переваг, а модель в цілому дозволяє 

значно економити бюджетні кошти, зміцнювати довіру до влади і підвищувати ефективність роботи 

державних органів. 

Головними перевагами ProZorro є економія державних грошей і часу, прозорість і відкритість, 

зручність використання як для постачальників, так і для закупівельників, мобільність, можливість 

доступу до системі з будь-якої точки світу, зменшення паперового документообігу. Але, на думку 

багатьох фахівців, "використання цієї системи не просто суттєва економія в наших закупівлях, а 

найголовніше – мінімізація корупційної складової та підвищення ефективності в закупівельному 

процесі" [2]. 

Підвищенню ефективності державних закупівель також сприяє формування конкурентного 

середовища на основі залучення широких кіл постачальників до закупівельного процесу, що створює 

можливість для зменшення закупівельних цін та/або підвищення якості товарів і послуг. За словами 

колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова: "чим 

більшою буде конкуренція, тим більше буде заходити прозорого бізнесу, який створює робочі місця, 

платить податки, тим, звичайно, буде краще для всіх нас і для економіки в цілому" [2]. 

Одним з напрямків пожвавлення конкуренції в публічних закупівлях є залучення малого і 

середнього бізнесу (МСБ) до закупівельного процесу. Питання участі МСБ в державних закупівлях є 

темою вивчення ряду вчених і дослідницьких інститутів по всьому світу. Так, дослідження OECD [3] 

аналізує основні інструменти активізації участі МСБ в державних закупівлях, закріплені в 2014 Public 

Sector Directive [4]. Різним аспектам функціонування системи державних закупівель в Україні 

присвячені дослідження українських вчених [5-7], але питання участі МСБ в публічних закупівлях в 

Україні потребує більш глибокого вивчення. 

Метою даного дослідження є аналіз активності представників МСБ в публічних закупівлях з 

точки зору структури їх участі в різноманітних процедурах системи ProZorro. 

В якості найбільш типових представників МСБ в даному дослідженні було обрано фізичних 

осіб-підприємців (ФОП). Причин такого рішення декілька. По-перше, на долю ФОП припадає 80,65% 

суб'єктів господарювання в Україні за їх кількістю (проте за обсягом реалізованої продукції – лише 

7,63%), і вони всі є представниками МСБ [8]. По-друге, професійний модуль аналітики не дає змогу 

відокремити суб’єкти господарювання за їх розмірами, тому з метою ідентифікації учасників, які є 

представниками МСБ, нами було використано пошук за низкою ключових слів/символів українською  

та російською мовами ("ФОП", "ФЛП", "фізична особа", "підприємець" тощо) – далі ФОП. 

Одним з офіційних гасел реформи публічних закупівель в Україні є «всі бачать все».  Після 

закінчення тендеру в електронній системі можна побачити всю інформацію стосовно поданих 

пропозицій всіх учасників, рішень тендерної комісії, всі кваліфікаційні документи тощо. Ця 

інформація доступна через зручний модуль аналітики для широкого загалу. 

Система ProZorro постійно вдосконалюється саме на основі відкритих аналітичних даних 

щодо перебігу та оскарження торгів, тобто базується на відкритості та прозорості інформації про 

роботу системи публічних закупівель. Річ йде не тільки про появу нових інструментів задля 

підвищення зручності користування системою (таких як, приміром, визначення аномально низької 

ціни, застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу товару, відокремлення процедур 

закупівлі задля запобігання COVID-19, перенесення об’єктів замовника між електронними 

майданчиками, створення нових інформаційних полів тощо), а й про впровадження нових процедур 

та правил функціонування, які базуються на зміні законодавства України про публічні закупівлі. З 

нашої точки зору, суттєвими нововведеннями з цієї точки зору є впровадження нових процедур 

закупівлі, таких як електронний каталог (Е-Каталог) та процедура спрощених закупівель.  

25 квітня 2019 року в системі публічних закупівель став доступним електронний каталог. Це 

інструмент, що  працює за принципом Інтернет-магазину і має спростити закупівлі на допорогові 

суми як для постачальників, так і для замовників.  



ІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

72 

Кваліфікація постачальника Е-Каталогу проводиться одноразово централізованою 

закупівельною організацією, після чого постачальник отримує можливість оприлюднювати свої 

пропозиції та підтримувати їх актуальність. Таким чином, електронний каталог дозволяє 

постачальникам уникнути  підготовки тендерної документації для отримання державних замовлень, 

закупівельникам – проводити закупівлі в зручному форматі Інтернет-магазину у перевірених 

постачальників. Більш того, за результатами таких закупівель автоматично формуються звіти про 

укладений договір задля оприлюднення в системі Prozorro. 

19 квітня 2020 року було запроваджено процедуру спрощеної закупівлі. До цього часу при 

закупівлі вартістю до 200 тис. грн. (1,5 млн. грн. – для робіт) можна було напряму укладати договір з 

постачальником товарів та послуг. Натомість тепер усі закупівлі від 50 тис. грн. обов`язково мають 

проходити через систему Prozorro, але за спрощеною процедурою. Укладення прямих договорів з 

подальшим оприлюдненням звіту залишилось можливим тільки для закупівель вартістю нижче 50 

тис. грн. (або в декількох виняткових випадках).  

З урахуванням вищесказаного нами проведено аналіз участі суб'єктів господарювання в 

різноманітних процедурах закупівлі з точки зору їх кількості та очікуваної вартості. Аналіз 

проводився як для всіх учасників, так і для ФОП окремо. З метою сумісності даних ми 

використовували дані лише за травень-серпень 2017-2020 років, оскільки (1) описані вище зміни в 

процедурах закупівлі відбувались в квітні 2019 та 2020 років, (2) в травні-липні 2016 року система 

Prozorro ще не вийшла в повноцінне функціонування (3) дане дослідження відбувалось в вересні 2020 

року. 

За кількістю процедур найбільш популярними процедурами закупівлі як загалом для всіх 

суб'єктів господарювання, так і для ФОП було виявлено допорогові закупівлі,  процедури звітування 

про укладений договір та відкриті торги (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Структура участі суб'єктів господарювання в процедурах закупівлі, за параметром 

кількості, %, 2017-2020рр. (розраховано за матеріалами [9]) 

Процедура закупівлі 

травень-

серпень 2017 

травень-

серпень 2018 

травень-серпень  

2019 

травень-

серпень 2020 

Всі  ФОП Всі  ФОП Всі  ФОП Всі  ФОП 

Допорогова закупівля 28,67 33,98 20,68 24,53 14,20 18,54 2,06 2,16 

Процедура звітування про укладений договір 55,64 57,35 62,74 64,82 70,21 70,33 83,46 83,77 

Переговорна процедура 1,63 0,64 1,65 0,82 1,64 0,71 0,53 0,18 

Переговорна процедура за нагальною 

потребою 0,50 0,03 0,55 0,02 0,56 0,03 0,21 0,03 

Відкриті торги 12,48 7,74 13,41 9,66 12,50 10,19 3,99 3,43 

Відкриті торги із публікацією англ. мовою 0,84 0,09 0,81 0,09 0,73 0,10 0,48 0,10 

Переговорна процедура (для потреб оборони) 0,23 0,16 0,15 0,07 0,14 0,08 0,09 0,08 

Е-каталоги н/д н/д н/д н/д 0,01 н/д 0,20 0,12 

Закупівля за рамковою угодою н/д н/д н/д н/д 0,00 н/д 0,02 0,00 

Звіт про укладений договір (COVID-19) н/д н/д н/д н/д н/д н/д 3,25 4,07 

Спрощена процедура закупівлі н/д н/д н/д н/д н/д н/д 5,72 6,06 

Конкурентний діалог: етап 2 0,00 н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 н/д 

Конкурентний діалог з публікацією 

англійською мовою: етап 2 0,00 н/д н/д н/д 0,00 н/д 0,00 н/д 

 

Важливим, з нашої точки зору, є схожість тенденцій поводження  (за параметром кількості) 

суб'єктів господарювання загалом і ФОП окремо. Нижче наведено аналіз цих тенденцій. 

З таблиці видно, що упродовж 2017-2018 років структура участі суб'єктів господарювання 

практично не змінювалась. В 2019 році за параметром кількості доля процедур звітування про 

укладений договір значно збільшилась за рахунок зниження допорогових закупівель, тобто 

конкурентні процедури були заміщені на неконкурентні, що можна вважати негативним явищем. В 

2020 році доля неконкурентних процедур звітування про укладений договір ще збільшилась. Крім 

того, в 2020 році додатково було проведено низку неконкурентних процедур звітування про 

укладений договір для запобігання вірусу COVID-19 (3,25% і 4,07% відповідно для всіх суб'єктів 
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господарювання і ФОП). Таки чином, за параметром кількості доля неконкурентних процедур 

звітування про укладений договір досягла майже 85%. 

Як було зазначено вище, в 2019 році було впроваджено електронні каталоги, проте ці 

процедури ні в 2019, ні в 2020 році не здобули будь-якого поширення. Більш того, в 2019 році ФОП 

зовсім не публікували свої пропозиції в ProZorro Market. 

В 2020 було збільшено різноманітність інструментів закупівлі на допорогові суми – для них 

може бути застосована допорогова/спрощена закупівля або ж закупівля в ProZorro Market. Якщо 

поєднати дані по вищеназваним інструментам за останній період, то їх доля складатиме 7,98% і 

8,35% всіх процедур по всім суб'єктам господарювання і ФОП відповідно, що значно менше, ніж за 

попередні роки. 

Щодо основної конкурентної процедури відкритих торгів, то її доля в 2020 році також значно 

зменшилась. 

Подальший аналіз структури участі суб'єктів господарювання в публічних закупівлях в 

системі ProZorro здійснимо з використанням вартісних показників (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 – Структура участі суб'єктів господарювання в процедурах закупівлі, за параметром 

очікуваної вартості, %, 2017-2020рр. (розраховано за матеріалами [9]) 

Процедура закупівлі 

  

травень-

серпень 2017 

травень-

серпень 2018 

травень-

серпень  2019 

травень-

серпень 2020 

Всі  ФОП Всі  ФОП Всі  ФОП Всі  ФОП 

Допорогова закупівля 8,48 17,69 10,12 11,89 3,56 9,42 2,10 2,98 

Процедура звітування про укладений 

договір 11,70 29,35 10,88 28,35 12,21 29,75 4,29 14,50 

Переговорна процедура 3,98 1,95 9,31 2,40 5,37 1,90 5,07 1,20 

Переговорна процедура за нагальною 

потребою 0,77 0,08 0,83 0,15 2,55 0,06 1,13 0,29 

Відкриті торги 29,60 42,70 29,44 51,37 28,38 52,86 24,97 52,50 

Відкриті торги із публікацією англ. 

мовою 42,76 4,04 37,45 3,45 45,76 5,35 53,90 4,19 

Переговорна процедура (для потреб 

оборони) 2,18 4,18 1,93 2,34 1,29 0,64 3,16 2,87 

Е-каталоги н/д н/д н/д н/д 0,00 н/д 0,01 0,03 

Закупівля за рамковою угодою н/д н/д н/д н/д 0,01 н/д 0,65 0,12 

Звіт про укладений договір (COVID-19) н/д н/д н/д н/д н/д н/д 1,14 4,22 

Спрощена процедура закупівлі н/д н/д н/д н/д н/д н/д 3,39 17,10 

Конкурентний діалог: етап 2 0,06 н/д 0,03 0,05 0,02 0,00 0,19 н/д 

Конкурентний діалог з публікацією 

англійською мовою: етап 2 0,49 н/д н/д н/д 0,85 н/д 0,00 н/д 

 

На відміну від структури участі суб'єктів господарювання в процедурах закупівлі за 

параметром кількості, в даному випадку не простежується більш-менш стабільних тенденцій 

поводження суб'єктів господарювання за досліджуваний період.  

Як і за параметром кількості процедур, в даному випадку найбільш популярними 

процедурами закупівлі як загалом для всіх суб'єктів господарювання, так і для ФОП є допорогові 

закупівлі, процедури звітування про укладений договір та відкриті торги. Однак, на відміну від даних 

за параметром кількості процедур, звертає увагу висока питома вага відкритих торгів із публікацією 

англійською мовою, однак цей факт не притаманний для ФОП. Частково це можна пояснити високою 

вартістю так званих "європейських" торгів (від 133 тис. євро, або 5150 тис. євро для робіт), що є 

складним для ФОП. 

Далі, привертає увагу висока питома вага відкритих закупівель, особливо для ФОП. Більш 

того, для ФОП доля відкритих закупівель за досліджуваний період постійно збільшувалась і 

складатиме більш 50% всіх закупівель, в яких брали участь ФОП в системі ProZorro. Це, безперечно, 

є позитивною тенденцією. 

За досліджуваний період 2020 року питома вага неконкурентних процедур  звітування про 

укладений договір зменшилась для обох досліджуваних категорій, навіть з урахуванням процедур 

звітування про укладений договір для запобігання вірусу COVID-19 (5,43% і 18,72% відповідно). 
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Далі, ФОП досить активно використали новий інструмент закупівлі – спрощену закупівлю, її 

питома вага склала 17,10% в вартісному еквіваленті. Щодо електронних каталогів, цей інструмент 

виявився непопулярним для всіх категорій постачальників. 

Таким чином, аналіз структури участі суб'єктів господарювання в публічних закупівлях в 

системі ProZorro за параметром очікуваної вартості дав декілька іншу картину. Якщо аналіз з точку 

зору активності суб'єктів господарювання за кількісними параметрами виявив ряд негативних 

тенденцій, вартісний аналіз, навпаки, показав збільшення питомої ваги конкурентних процедур і 

зменшення дрібних закупівель (процедур звітування про укладений договір). Використання нових 

процедур закупівлі, таких як електронні каталоги та спрощені закупівлі, є ще викликом для  суб'єктів 

господарювання 

Треба зазначити, що проведений аналіз є лише першим етапом дослідження, більш глибокого 

вивчення потребує як структура участі суб'єктів господарювання за їх розмірами, так і за більш 

широкий проміжок часу. Крім того,  заслуговує на увагу визначення та аналіз закупівель, в яких ФОП 

не тільки приймали участь, а й стали переможцями, і з ними був укладений договір. 
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Попри численні дослідження теоретичних та практичних засад залучення фінансування 

державного боргу проблема продовжує залишатись досить гострою у ряді країн. Різка чутливість як 

самого державного боргу так і ринку залучення фінансування державного боргу від кризових явищ 

викликає необхідність нових наукових пошуків, що стосуються оптимізації витрат на фінансування 

державних боргів та визначення об’єктивних допустимих  меж такого залучення. 

Дослідженням проблематики залучення фінансування державних боргів присвячено праці 

ряду сучасних науковців, зокрема: Барановського О. І., Богдан Т. П.,  Вахненко Т. П., Єрмошенка М. 
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М.,  Корнєєва В. В., Костюченко В. М.,  Лондара Л. П., Опаріна В. М., Павловської Є. О. Педченко Л. 

С., Федосова В. М., Юрія С. М. Попри численні дослідження науковців в заданому напрямку існує 

ряд невирішених проблем, що виникають через динамічність змін та багатофакторність процесу 

залучення фінансування державного боргу.  

Метою дослідження є систематизація особливостей залучення фінансування державного 

боргу. 

В руслі поширення кризових явищ в світі, у тому числі спричинених пандемією COVID-19 

актуалізується питання збільшення державних витрат на боротьбу із подоланням негативних 

наслідків, що знаходить своє відображення у структурі та розмірах державних боргів країн світу. 

Справедливо підкреслює Т. Богдан: «Більшість фахівців на міжнародному рівні визнають: 

можливості бідних країн вживати адекватні заходи для зменшення людських втрат і тривалих 

економічних збитків можуть бути істотно посилені при застосуванні механізмів полегшення 

боргового тягаря та збільшенні обсягів пільгового зовнішнього фінансування цих країн» [1]. До того 

ж непереривність бюджетного процесу перетворює виникнення державного боргу в об’єктивну 

необхідність за умови дефіцитності державного бюджету [2].  

Залучення фінансування державного боргу здійснюється на позикових засадах. При цьому, 

слід зауважити, що поняття державного боргу та державного кредиту хоч і взаємопов’язані, але не 

тотожні. В кредитних відносинах на ринку фінансування  державного боргу, держава може виступати 

у ролі або позичальника або гаранта. 

При цьому ознаками кредитних відносин, які одночасно є підтвердженням ринкового 

залучення є принципи строковості, поверненості, платності. Варто підкреслити, що у випадку, коли 

держава як суб’єкт кредитних відносин виступає в якості гаранта ці ознаки відсутні. Інколи автори не 

відносять державних гарантій до кредитних відносин. Проте, до структури державного боргу України 

входить і гарантований борг, тому інколи його слід розглядати, як складовий елемент залучення 

фінансування державного боргу.  

Залучення фінансування державного боргу має дві форми впливу на економіку: вплив 

державної заборгованості, яка виникає в час нових залучень фінансових ресурсів; загальний вплив 

сукупної державної заборгованості за державним кредитом та відсотками. 

Об’єктивним підтвердженням згладжування негативних наслідків державного боргу є 

існування країн з рівнем заборгованості понад 200% ВВП та при цьому «здоровою економікою». 

Тому, особливо актуальним є вивчення питання негативних проявів залучення фінансування 

державного боргу в економіці. В цьому руслі виокремимо кілька особливостей:  

1). В короткостроковій перспективі очевидним є позитивний ефект залучення фінансування 

державного боргу, проте в довгостроковій перспективі це несе велике боргове навантаження на 

майбутні покоління і має негативний вплив. 

2). Існують дослідження в яких відстоюють позицію віднесення фінансових ресурсів, 

залучених на внутрішньому ринку державного боргу до таких, що підпадають під дію теорії 

нейтрального впливу на економіку (ефект Барро-Рікардо). Опонуючи цьому твердженню Д. Тутаєва 

[3] вважає, що такому залученню притаманний ефект фіскального витіснення, який проявляється в 

площині витісення приватних інвестицій. Адже суб’єкти економіки фінансують потреби держави, а 

не інвестують в інші фінансові інститути. Прихильником теорії фіскального витіснення державного 

боргу був А.Смітт [4]. Проте, опонуючи цьому баченню, варто зазначити, що запозичення в той час 

не мали ринкових ознак та часто були недобровільними. В сучасних умовах залучаючи фінансування 

державного боргу, держава виступає повноцінним учасником інвестиційних процесів, вступаючи в 

конкуренцію разом з іншими учасниками та інструментом регулювання попиту виступає купонна 

ставка за облігаціями [5]. Саме тому, сьогодні ринок фінансування державного боргу є частиною 

фінансового ринку.  

3). На ринку фінансування державного боргу держава пропонує конкретний інвестиційний 

актив для якого визначені кількісні характеристики: термін та ставка. Інвестори, які одночасно 

обирають між сегментом державного боргу та іншими секторами фінансового ринку, роблять вибір 

зважаючи на привабливість активу.  При цьому, варто підкреслити, що плаваюча ставка для сегменту 

державних облігацій, як інструмент регулювання попиту в більшості випадків недоступна, а для 

ринку корпоративних облігацій – навпаки.  

4). Варто зазначити, що порівнюючи сегмент кредитів та сегмент державних облігацій, як 

складові ринку державного боргу, останній характеризується усіма конкурентними елементами 

пропозиції активів. Сегмент кредитів ж, має дещо викривлені ринкові ознаки. Для прикладу, 
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отримання кредиту від міжнародних фінансових установ зводиться до задоволення договірних вимог 

і часто, залучення фінансових ресурсів відбувається лише за умови їх виконання. Проте, це не 

позбавляє можливості відносити даний сегмент до ринку державного боргу.   

5). Особливістю сегменту державних облігацій є те, що для нього характерний досить високий 

рівень ліквідності, який визначають самі облігації, які завжди можна продати на фондовій біржі. При 

цьому, окремі науковці підкреслюють, що попри те, що існує думка, що фінансові ресурси отримані  

від продажу корпоративних облігацій спрямовуються на фінансування потреб економіки, а державні 

облігації лише на перекривання видатків бюджету чи сплата попередніх боргів – останні мають 

більший рівень ліквідності. По факту ж, корпорації можуть випускати так звані «сміттєві облігації», а 

кошти від продажу державних цінних паперів спрямовуватись на фінансування комунальних 

проектів [6].  

Таким чином, залучення фінансування державних богів – складний та багатоаспектний 

процес, що потребує постійного наукового вивчення, особливо враховуючи те, що в сучасних умовах 

державний борг є об’єктивною необхідністю функціонування будь якої економіки. Залучення 

фінансування державного боргу відбуваються на кредитних засадах та мають ознаки ринковості. 

Виокремлено наступні особливості залучення фінансування державних боргів: можливість наявності 

позитивних та негативних ефектів внаслідок залучення фінансування державного боргу; присутність 

ефектів витіснення на інвестиційних ринках в процесі залучення фінансування державного боргу; 

регулювання попиту на ринку залучення фінансування державного боргу відбувається з 

використанням ринкових інструментів – терміну, вартості, ставки; диверсифікованість секторів 

залучення за ознакою ринковості. Подальші наукові пошуки в контекст даного дослідження 

полягають у практичній перевірці згаданих теоретичних положень.  
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Обґрунтування актуальності проблеми. Питання досягнення стратегічних цілей соціально-

економічного розвитку вітчизняної економіки вимагає, насамперед усунення макроекономічних 

дисбалансів в структурі національного господарства, спричинених екзогенними та ендогенними 

кризовими шоками. Сьогодні здійснення реформування економіки України неможливе без 
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урахування глобальних тенденцій руху капіталів, розвитку ринків, впливу зовнішніх і внутрішніх 

ризиків, а також без виваженої державної структурної політики спрямованої на формування 

ефективної структури національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам макроекономічної збалансованості у 

національній економіці присвячено чимало наукових досліджень, як зарубіжних, так і вітчизняних 

вчених, зокрема О. Алимова, О. Амоші, Горбачука В., Кулика В., А. Мельник, С. Панчишина та 

інших. Проте, відсутні єдині теоретико-методологічні підходи до визначення змісту і ролі 

макроекономічних пропорцій в умовах системних структурних змін в національній економіці, а 

також джерел їх оптимізації.  

Формулювання мети роботи. Метою дослідження є удосконалення теоретичного базису щодо 

розуміння сутності макроекономічних пропорцій та їх ролі у формуванні оптимальної й ефективної 

структури національної економіки.    

Виклад основного матеріалу дослідження. Структура національної економіки, по своїй суті 

відображає макроекономічні пропорції її ключових елементів в системі національного господарства. 

Макроекономічні пропорції – це кількісні і якісні співвідношення між різними структурними 

елементами національної економіки, що водночас відображають тип національного економічного 

відтворення (простого і розширеного). 

Основними макроекономічними пропорціями, що характеризують структурні перетворення в 

системі національної економіки є співвідношення між попитом і пропозицією, макроекономічними 

значеннями видів економічної діяльності, соціально-економічним розвитком регіонів тощо. 

Формування макроекономічних пропорцій може здійснюватися як керовано з боку певних 

міжнародних, державних, приватних інституцій, так і внаслідок об’єктивних соціально-економічних 

процесів. 

Крім цього, хоча й макроекономічні пропорції, за своєю суттю відображають збалансованість 

національного господарства, однак така збалансованість має нестійкий характер, оскільки сама по 

собі національна економіка є динамічною системою, що спричинює регулярну зміну цих 

співвідношень. Важливим в питанні збалансування національної економіки є забезпечення стійкого 

платоспроможного попиту як ключового фактору визначення обсягів виробництва і розвитку 

внутрішнього ринку. 

В свою чергу, сучасні вимоги структурного реформування національної економіки спрямовані 

на мінімізацію споживацького характеру у суспільному виробництві та перехід на нові принципи 

формування та функціонування цілісної екологосоціогосподарської системи країни.  

В цьому контексті, відповідно до засад моделі сталого розвитку, в ЄС у 2010 р. було схвалено 

нову європейську стратегію “Європа 2020: Стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання”, 

яка визначала три основні чинники структурного реформування економіки ЄС, а саме [1]: 

– розумне зростання (smart growth) – розвиток економіки, заснованої на знаннях та інноваціях; 

– стійке зростання (sustainable growth) – розвиток екологічно чистої і конкурентоспроможної 

економіки, сприяння більш ефективному використанню ресурсів; 

– всеосяжне зростання (inclusive growth) – сприяння підвищенню рівня зайнятості населення, 

забезпеченню економічної, соціальної та територіальної єдності. 

Також ця стратегія передбачала формування принципово нових засад та інститутів, які б 

забезпечили досягнення поставлених цілей в рамах моделі сталого розвитку. 

Інститути сталого розвитку – це міжнародні, державні, громадські та інші організації, 

діяльність яких спрямована на забезпечення умов всебічно збалансованого розвитку 

екологосоціогосподарської системи. 

Аналіз усталених інституційних взаємозв’язків в національній економіці дає змогу визначати 

інституційні зміни в розвитку економіки, пропорційність відтворення та здійснювати якісну оцінку 

цих змін. Економічне зростання визначається конкурентними перевагами економіки як природного 

так і організаційного характеру, оптимальним взаємоузгодженням системи доходів і витрат в 

інституційних секторах, що впливають на зовнішньоекономічні потоки товарів і послуг. Доходи 

інституційних суб’єктів економіки спрямовуються на найоптимальніше задоволення їхніх нагальних 

споживчих потреб, забезпечуючи рівновагу в економічній системі. Це у свою чергу вказує на 

важливість підтримки оптимальної структури доходів в економіці з точки зору здійснення й 

оптимальних витрат і формування відповідних змін у структурі виробництва економіки [2, с. 89]. 

Висновки. Власне такий підхід є критично важливим й для України, оскільки однією з 

фундаментальних проблем, що перешкоджає здійснити необхідні якісні й кількісні структурні 
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зрушення у вітчизняній економіці є її інституційна слабкість, що обумовлюється високими 

корупційними ризиками, відсутністю фінансової, соціальної і політичної стабільності у 

довгостроковому періоді, непослідовністю в системі програмно-цільового управління тощо.  

Таким чином, необхідною умовою розвитку національної економіки є вироблення якісного 

формалізованого підходу до побудови та забезпечення збалансованості екологосоціогосподарської 

системи країни на основі встановлення оптимальних макроекономічних пропорцій. Ключовими 

засадами визначення цих пропорцій мають бути їх відповідність стратегічним пріоритетам розвитку 

національної економіки, зокрема моделі сталого розвитку, послідовність і чіткість здійснення 

державної структурної політики, транспарентність і обґрунтованість стратегічних рішень, 

ефективність використання бюджетних коштів тощо.  
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Актуальність. Завдяки розвитку підприємств малого бізнесу, за досвідом розвинених країн,  

підвищується рівень зайнятості населення, зменшуються обсяги трудової міграції.  Саме тому 

необхідно розробляти стратегії для розвитку таких підприємств і в Україні. На сьогоднішній день в 

усьому світі малі підприємництва займають близько 60-70% від загальної кількості усіх підприємств. 

Україна не стала виключенням. Проте в Україні існує низка бар’єрів з якими стикаються власники 

таких підприємств. Відповідно розробка стратегій підтримки малого бізнесу від державного до 

регіонального рівнів є досить актуальним питанням.  

Ключові слова. Мале підприємництво, нормативно-правова база, стратегія розвитку. 
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Для розвинених країн розвиток малого бізнесу є найбільш пріоритетною справою, оскільки 

малий бізнес є досить мобільним та швидко реагує на зміни. Зарубіжний досвід вказує на те, що мале 

підприємництво виробляє близько 30-60% національного продукту, в Україні ця цифра складає лише 

10-15%. Ці цифри лише підтверджують, що у нашій країні немає відповідного політично-

економічного клімату для відкриття та розвитку малих підприємств [2]. 

Основні причини гальмування розвитку малого бізнесу в Україні є: відсутність єдиної 

стратегії розвитку малих підприємств; загальний стан економіки України; недостатність фінансових 

ресурсів органів місцевого самоврядування на формування стратегії розвитку малих підприємств; 

монополізм. Хоча великі підприємства в Україні становлять лише близько 10-15% від усіх 

підприємств, своїм тиском вони витісняють середній та малий бізнес, усі капіталовкладення та 

інвестиції приходяться на великі підприємства; недосконалість законодавства у сфері стратегії 

розвитку малого підприємництва; високий рівень корупції; високий рівень податків, що змушує 

підприємства відходити у бік тіньової економіки; недостатність чи відсутність програм державної 

підтримки малих підприємств; недосконалість систем обліку та статистичної звітності малих 

підприємств; відсутність стартового капіталу; високий рівень кредитних відсотків. 

З усіма цими проблемами кожного дня стикаються власники малих підприємств. У наслідок 

цього 80% малих підприємств існують лише рік-два, а більше третини є просто збитковими. Тому 

уряду України необхідно приймати певні заходи, створювати відповідні стратегії розвитку держави 

та регіонів та стимулювати їх, оскільки розвиток малих підприємств надає: збільшення ВВП (у 

країнах з розвиненою економікою більшу частину національного продукту виробляють малі 

підприємства); створення додаткових робочих місць; завдяки малим підприємствам ринок 

насичується товарами та послугами, які мають попит, створюючи при цьому конкуренцію на ринку. 

Поспостерігавши за ситуацією на ринку України складається враження, що ситуація з малими 

підприємствами не на стільки погана, особливо в сфері торгівлі, оскільки ми бачимо низку різних 

крамничок, вони буквально на кожному кроці. Але відповідь тут досить банальна, більшість малих 

підприємств працюють в тіні. Багато малих підприємств до цього часу працюють без касових 

апаратів, нехтують видачами чеків, мають персонал який або не оформлений офіційно, або ж 

видають частину заробітної платні «в конвертах». 

Також великою проблемою залишається відсутність у підприємств чіткого планування навіть 

на короткострокові періоди, а стратегічного взагалі. 

 Це пов’язано як із відсутністю сприятливого клімату для розвитку підприємств малого 

бізнесу, так і з недосконалістю правового та трудового кодексів в державі. Ці всі спостереження лиш 

підтверджують те, що малим підприємствам важко «виживати» на ринку України і їм приходиться 

відходити у тінь. 

Одним із пріоритетних завдань політики є розвиток підприємництва в Україні. 

Найважливішим у цьому є Стратегія та план розвитку малого бізнесу. Стратегія направлена на 

реалізацію поступового розвитку малого підприємництва, з урахуванням обмежених можливостей 

фінансової підтримки. Реалізувати Стратегію можна: шляхом згладженої роботи та взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін; шляхом залучення 

всіх максимально можливих ресурсів; з використанням системного підходу до формування та 

реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва. 

Реалізація Стратегії здійснюється за такими стратегічними напрями: створення сприятливих 

умов для розвитку малого бізнесу; надання більшого доступу для фінансування малих підприємств; 

спрощення системи оподаткування та введення бухгалтерського обліку; розвиток підприємницької 

культури; розвиток та сприяння експорту малого підприємництва; підвищення інноваційного 

розвитку та конкурентоспроможності малих підприємств. 

Нинішня влада намагається зменшити тиск на малі підприємства, а також стимулювати 

українців до відкриття власної справи. Для цього нинішня влада розробила певну стратегію для 

стимулювання малого бізнесу. Наприклад: розробили спрощену схему відкриття ФОП. Зараз за 10 

хвилин та цілком безкоштовно можна подати заявку на відкриття ФОП. Для цього необхідно перейти 

на сайт «ДІЯ», авторизуватися та виконувати всю інструкцію покроково. Також новий уряд спонукає 

українців відкривати власну справу шляхом надання пільгових кредитів з 5%, 7% та 9% кредитними 

ставками: 5% кредитна ставка – призначатиметься для нового або діючого бізнесу, що надасть 

щонайменше 2 робочих місця найманим працівникам; 7% кредитна ставка – призначатиметься для 

нового або діючого бізнесу з виторгом до 25 мільйонів гривень на рік, котрий не створює нові робочі 

місця. За умови найму нового працівника ставка кредиту буде знижуватися на 0,5%; 9% кредитна 
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ставка – доступна для діючого бізнесу з виторгом 25-50 мільйонів гривень на рік, та який 

розширюється [1]. 

Також для малих підприємств існує спрощена система оподаткування. Спрощена система 

оподаткування – це спеціальний податковий режим для спрощення роботи та стимулювання розвитку 

підприємств. Дана система оподаткування передбачає єдиний податок, який сплачується до місцевого 

бюджету. У цій системі платники податків розділяються на 4 групи: 1 група – до них входять фізичні 

особи з обсягом доходу більше 1 млн грн у рік зі ставкою єдиного податку (ЄП) до 10% від 

прожиткового мінімуму; 2 група – до них входять фізичні особи з обсягом доходу більше 5 млн грн у 

рік, а також з кількістю найманих працівників до 10 осіб зі ставкою ЄП до 20% від мінімальної 

заробітної плати; 3 група – до них входять фізичні особи та підприємства з обсягом доходу більше 7 

млн грн грн рік, а також з необмеженою кількістю працівників зі ставкою ЄП 5% з доходу та ЄП для 

платників ПДВ 3% з доходу; 4 група – для сільськогосподарських товаровиробників, у яких часта 

доходу від сільськогосподарського товаровиробництва складає більше 75%, ставка ЄП передбачена 

п.293.9 ст.293 Податкового кодексу та зі ставкою ЄП для платників ПДВ передбачена п.293.9 ст.293 

Податкового кодексу. 

Але пільгові кредити це лише маленька частина того, з чим стикаються власники малих 

підприємств. Для їхнього розвитку необхідно переглянути повністю систему оподаткування та 

закони про підприємницьку діяльність. 

Висновки. Малий бізнес в Україні не розвивається достатніми темпами та значно відстає у 

розвитку від країн з розвинутою економікою. Малі підприємства є найбільш перспективною сферою, 

яку необхідно розвивати, адже спираючись на зарубіжний досвід більша частина ВВП виробляється 

за рахунок малих підприємств. Зараз перед урядом України стоїть досить серйозна та важка задача по 

створенню необхідних стратегій для розвитку, стимулювання та підтримки малого бізнесу. 
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Формування українських бізнес-груп (БГ) ускладнюється рядом обставин організаційного, 

правового, кон’юнктурного й концептуального характеру 

По-перше, ще тільки налагоджують механізми взаємодії ініціаторів створення БГ з 

державними і регіональними органами влади, відпрацьовуються заходи державної підтримки бізнес-
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груп і механізми координації цієї підтримки з боку різних міністерств і відомств. Відсутній єдиний 

порядок надання державної підтримки БГ, дозуючий її відповідно до завдань промислової політики 

та з чітко визначеними критеріями 

По-друге, дедалі відчутніша потреба у вдосконаленні нормативної бази БГ. Формування в 

українській економіці конкурентоспроможних БГ гальмується: вадами у нормативно-правовому 

забезпеченні інтеграційних процесів, що потребують, зокрема, в законодавстві про діяльність 

холдингових компаній, інвестиційних банків, про довірче управління майном; деякими 

невиправданими обмеженнями на міжкорпоративні зв’язки з капіталу навколо великих інвестиційних 

проектів, ускладнює узгодження інтересів потенційних учасників [1, с.46-47]. 

По-третє, двоїстий вплив на формування БГ надає економічна ситуація в країні. З одного 

боку, розрив колишніх господарських зв’язків, низька договірна дисципліна спонукають до пошуку 

нових більш ефективних форм горизонтальної і вертикальної інтеграції, як замість існуючих в 

дореформеній економіці, так і замість тієї надмірної хаотичності, що виникла після форсованого 

роздержавлення економіки і руйнування колишніх організаційних структур. З іншого боку, 

незавершеність перерозподілу власності в ході приватизації, залучення господарських керівників у 

первісне нагромадження капіталу підтримують відцентрові тенденції у взаємодії підприємств. 

Вигідність кредитування банками торгово-посередницьких операцій стримують інтеграцію 

промислового і банківського капіталу. 

По-четверте, на різних рівнях господарського управління відчувається потреба в 

концептуальному забезпеченні групування підприємств. Державним інстанціям відповідно орієнтири 

необхідні для дозування своєї участі у становленні БГ для оцінки с народногосподарських позицій 

проектів створення БГ. Підприємства потребують рекомендацій щодо вибору складу та 

організаційно-господарської структури БГ, щодо формування механізму внутрішньогрупових 

взаємодій, з обґрунтування претензій на державну підтримку своєї діяльності. 

Аналізуючи взаємозв’язки та взаємозалежності вчення про організації та менеджменту 

бізнесу, вважаємо обов’язковою умовою визначення панівного організаційного вектора бізнесу, тобто 

забезпечує його системне функціонування з урахуванням особливостей і тенденцій розвитку, 

зокрема, і на сучасному етапі [3, с.24]. 

Особливої уваги заслуговують обставини, що стримують формування бізнес-групи навколо 

кредитно-фінансових установ, насамперед банків. Для багатьох з нині діючих в українській економіці 

банків активну участь у довгострокових інвестиційних проектах, у трастових операціях – 

недозволене відволікання активів. Піти на іммобілізацію частин активів для резервування по 

трастовим операціям можуть тільки великі банки. На зацікавленості банків в розвитку цих операцій 

позначається обмеженість сфер досить прибуткового приміщення переданого в управління капіталу. 

Коли українські інституційні інвестори ще проходять етап становлення, мають досить 

обмежений досвід співпраці між собою, участь банків у створенні БГ стримується забороною на 

володіння входячи у групу кредитно-фінансових установ більш ніж на 10% акцій будь-якого 

підприємства-учасника БГ. Тим самим звужуються можливості вироблення в групі взаємоузгоджених 

рішень по використанню її ресурсів. Це ж справедливо і для заборони на перехресне володіння 

акціями учасниками БГ. Таким чином не допускається перетворення банку в центр бізнес-груп с 

підприємства, які брали участь у створенні самого банку [2, с.28] 

Забезпечення того, щоб кредитно-фінансові установи та інвестиційні інститути були 

зацікавлені і мали реальну можливість стати центрами БГ, – найважливіша ланка у формуванні 

українських бізнес-груп. Якщо це буде забезпечено, банки самі підберуть багато ключів до 

стимулювання інтеграції в БГ промислових підприємств. 

Сучасний стан українських БГ відображено у таблиці 1. Важкі часи переживають дві основні 

структури бізнес-групи СКМ Р. Ахметова - «Метінвест» та ДТЕК. Зокрема, перша суттєво втратила у 

обсягах продажу на експорт, у результаті чого позиції групи компаній на фондовому ринку 

похитнулися, а також зіткнувся з труднощами з отриманням повернених ПДВ (за даним Метінвесту, 

обсяг боргу в кінці жовтня 2015 р. становив 2,3 млрд. грн). Трохи легше вдається згладити ситуацію 

Р. Ахметову за рахунок заморожування гривневих витрат (і в першу чергу заробітних плат), а також 

скорочення персоналу. Крім того, обидва холдингу перестрахувалися, реструктуризувавши свої 

борги. Інші бізнеси у його БГ знаходяться в більш важкому фінансовому стані. Наприклад компанія 

Harveast Holding, що входить в СКМ, за 2015 р. через військові дії на сході втратила третину 

сільськогосподарських земель (табл. 1), зазнала більше 10 млн. дол. збитків і продовжує нести їх і 

далі.  
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Таблиця 1 – Сучасний стан бізнес-груп України 

Бізнес-

група 
Власник 

Вартість 

активів, 

млн. дол. 

Окремі активи 

СКМ Ахметов Р. 4500 
Метінвест, Harvest Holding, ПУМБ, Corum Group, Укртелеком, ФК 

«Шахтар» 

Приват Коломойський І. 1900 
Укрнафта, НПК «Галичина», Приватбанк, Запорізький завод 

феросплавів, МАУ, ФК «Днепр» 

EastOne Пінчук В. 1600 Інтерпайп, Криворізький залізорудний комбінат, StarLightMedia 

Енергостан

дарт 
Григоришин К. 1100 

Енергетичний стандарт, Запорожтрансформатор, Сумьске НВО ім. 

М.В. Фрунзе, Турбоатом, Судноплавна компанія «Укррічфлот» 

Смарт-

Холдинг 
Новінський В. 709 

Метінвест, Regal Petroleum, Пром-Енерго Продукт, Юнекс Банк, 

Херсоньский суднобудівний завод, ПАТ «Запорожнерудпром» 

Group DF Фірташ Д. 270 

OSTCHEM, ПАТ «Азот», ПАТ «Сумихімпром», Запорізький 

титаново-магнієвий комбінат, ПАТ «Укргаз-Енерго», Zangas, DF 

Agro 

Індустріаль

ний союз 

Донбасу 

Тарута С. 211 

ПАТ «Альчевский кокосхімічний завод», ПАТ «Дніпровьский 

металургійний комбінат», ЗАТ «Дунаферр», Металургійний 

комбінат «ІСД Хута Ченстохова», ФК «Металург» 

 

На створення умов, що сприяють становлення БГ, спрямована підготовлена Мінпромполітики 

України за участю заінтересованих міністерств і відомств «Програма сприяння формуванню 

промислово-фінансових груп». Вона включає комплекс заходів, які передбачають таке: розробку 

нормативно-правового забезпечення діяльності БГ; науково-методичне, інформаційно-технічне, 

організаційне та зовнішньоекономічне забезпечення створення БГ; розробка заходів сприяння БГ у 

фінансово-інвестиційний сфері. Для успішної реалізації цієї програмі велике матиме подолання 

спостережуваної суперечливості державної політики щодо БГ. 

Доповідь підготовлено на основі реалізації консалтингового проекту «Організаційний проект 

зі створенням бізнес-груп у виноробній промисловості», якій реалізовано на основі договору між 

ОНПУ : ТОВ «ПРТК «Шабо»». 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ВВП 
 

С.О. Єрмак, кандидат економічних наук, доцент  

О.О. Бавико 
Одеський національний політехнічний університет 

(м. Одеса, Україна) 
 

Специфічною особливістю сучасного періоду є багатократне прискорення соціально-

економічного розвитку, яке знаходить свій прояв у швидких змінах економічної ситуації та 

обумовлюється науково-технічним прогресом і підприємницькою функцією. Рівень розвиненості 

економіки є головним показником успішності держави. В умовах швидких змін,  визначення 

тенденцій макроекономічного розвитку відіграє важливу роль у формуванні державної економічної 

політики та формуванні стратегії інвестиційної поведінки міжнародних і національних гравців 

відносно України. 

Найбільшого вжитку у практиці наукових досліджень тенденцій макроекономічного розвитку 

набув аналіз динаміки обсягів та змін структури ВВП, який відіграє функцію узагальнюючого 

показника ефективності економічного розвитку країни. Модель управління економічним розвитком, 

що використовується органами державної влади в Україні, заснована на моніторингові та 

забезпеченні зростання темпів росту ВВП. Відповідна управлінська практика є недостатньою для 

вирішення проблем сталого економічного розвитку. Лише аналіз та управління структурними 

змінами економіки можуть вивести країну на траєкторію сталого соціально-економічного розвитку, 

що заснований на балансі економічної ефективності, технологічної інноваційності та екологічної 

безпеки. Для вирішення відповідних завдань доцільно використовувати аналіз змін галузевої 

структури ВВП, який надає інформацію щодо загального стану та напряму економічного розвитку 

країни. Порівняння структурних характеристик ВВП країн, що відносяться до різних груп за рівнем 

соціально-економічного розвитку, відображає глобальний галузевий розподіл та місце в ньому 

України.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню тенденцій макроекономічного 

розвитку присвячені дослідження великої кількості науковців. Традиційним проблемам визначення 

факторів та прогнозування темпів зростання економіки крізь призму ВВП, присвятили свої роботи І.І. 

Набок та І.С. Дзигаленко [1], М.О. Горик-Чубатюк та О.М. Свіницька [2]. Дослідженню структурних 

тенденції динаміки ВВП та прогнозуванню тенденцій її розвитку на основі порівняльного аналізу, 

присвятили свої праці Н.Є. Скоробогатова та А.П. Новікова [3], А.О. Задоя [4], М.В. Вертелецький, 

О.П. Хаєцька [5], О.Б. Пелех [6]. 

Перелічені та інші науковці зробили ґрунтовний внесок у дослідження тенденцій та рушійних 

сил макроекономічного розвитку. Одночасно враховуючи прискорену динаміку соціально-

економічних процесів, питання визначення сучасних трендів галузевої динаміки ВВП залишаються 

актуальними для подальших досліджень. 

Мета дослідження полягає у встановленні основних структурних тенденцій макроекономічної 

динаміки України на основі порівняння галузевої структури ВВП з країнами, що відносяться до 

різного рівня соціально-економічного розвитку. 

Диференціація країн за ступенем соціально-економічного розвитку отримала визнання на 

офіційному міжнародному рівні такими організаціями як ООН та МВФ. Відповідна ситуація є 

відображенням об’єктивної реальності, що склалась у глобальній економіці. Сучасні країни світу 

знаходяться на різному рівні розвитку, що відрізняє їх одна від одної, перш за все обсягами ВВП, 

галузевою структурою національних економік, рівнем доходів населення, ступенем технологічного та 

соціального розвитку. За відповідними показниками країни світу прийнято розподіляти на три групи: 

розвинені, країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються. 

Галузева структура ВВП традиційно представлена галузями трьох секторів: первинного 

(сільське господарство та добувна промисловість), вторинного (переробна промисловість та 

машинобудування), третинного (сфера послуг, торгівля, інформаційно-комунікаційні технології).  

Загальним трендом постіндустріального розвитку вважається переважання в економіці 

розвинених країн галузей третинного сектору. Аналіз структурної динаміки ВВП за останні п’ять 

років надає можливість оцінити відповідність цього твердження. Для отримання інформації щодо 

змін у галузевій структурі ВВП було використано дані Всесвітнього банку [7]. Відповідна методика 

передбачає розподіл галузевої структури на три основні групи: сільське господарство, промисловість, 

послуги. 
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Рисунок 1 ‒ Динаміка частки сільського господарства у ВВП 

 

Проведене дослідження підтвердило положення про те, економіки розвинених країн 

характеризуються незначною часткою сільського господарства у структурі ВВП, яка має тенденцію 

до зменшення, див. рис. 1. Так, за період з 2015 по 2019 рр. відповідний показник зменшився на 2,7%.  

Одночасно необхідно зауважити на зменшенні частки сільського господарства у структурі 

ВВП країн з перехідною економікою (на 12%) та країн, що розвиваються (на 7,1%). Тобто, 

зменшення частки сільського господарства у структурі ВВП є глобальним трендом. Ситуація в 

економіці України є подібною. Частка сільського господарства у ВВП зменшилась на 25,3%.     
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Рисунок 2 – Динаміка частки промисловості у ВВП 

 

Другою за розмірами часткою у структурі ВВП розвинених країн традиційно є промисловість. 

Динаміка відповідного показника вказує на його незначне зменшення (-1,2%) протягом аналізованих 

2015-2019 рр., див. рис. 2.  

У країнах з перехідною економікою частка промисловості у ВВП зросла на незначні 0,2%. 

Динаміка показника у країнах, що розвиваються є негативною -2,9%. Отримані дані вказують на 

стабілізацію обсягів промислового виробництва у розвинених та перехідних країнах. Країни, що 

розвиваються демонструють неспроможність до організації або створення умов для розвитку 

промисловості. Динаміка відповідного показника в Україні є ближчою до слаборозвинених країн, що 

підтверджує кризовий стан національної промисловості.   
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Рисунок 3 – Динаміка частки сфери послуг у ВВП 

 

Специфічною ознакою постіндустріального розвитку економіки було збільшення обсягів 

сфери послуг у розвинених країнах. Дійсно, отримані дані підтверджують пріоритет третинного 

сектору в економіці розвинених країн. Але його незначне зменшення (на 0,9%) протягом останніх 

років, вказує на початок завершення циклу цифрової економіки. З великою долею впевненості можна 

прогнозувати близький початок спаду глобальної економіки на тлі насичення попиту на традиційні 

товари інформаційної економіки.  

Доречність використання концепції великих техніко-економічних циклів підтверджує 

навздогінний характер розвитку сфери послуг у країнах з перехідною економікою. Частка третинного 

сектору у ВВП цих країн зросла на 4,1%. Вони повторюють шлях розвинених країн. Динаміка зміни 

частки сфери послуг в економіці України повністю вкладається у постіндустріальний сценарій 

розвитку та супроводжується зростанням на 6,4%.  

Необхідно зазначити, що не дивлячись на намагання ООН та інших міжнародних організацій 

зменшити цифровий розрив між розвиненими країнами та іншим світом, частка сфери послуг у ВВП 

країн, що розвиваються не зазнає позитивної динаміки та навіть зменшується.  

Висновки. За результатами аналізу структурної динаміки ВВП країн, що відносяться до 

різного рівня соціально-економічного розвитку було встановлено наявність глобальної тенденції до 

зменшення частки сільського господарства в економіках досліджених країн. Важливим є висновок 

про закінчення циклу інформаційної економіки у розвинених країнах. Відповідні ситуація буде 

супроводжуватись наростанням кризових явищ. 

Структурна динаміка ВВП України у частині сільського господарства повторює глобальний 

тренд до зменшення відповідної частки. Занепад промисловості спрямовує траєкторію економічного 

розвитку України в цій частині до групи найменш розвинених країн світу. Зростання третинного 

сектору економіки відображає її постіндустріальний стан.         
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Проблематикою сталого розвитку та підприємництва займаються багато відомих вчених, 

серед них: М. Войнаренко, С. Iлляшенко, К. Ковтуненко, Е. Кузнєцов, Є. Масленніков, О. Мних [1], 

А. Пилипенко [2], Ю. Сафонов [3], С. Філиппова, Л. Фролова та ін. Перспективними напрямками 

колаборації підприємництва для сталого розвитку доцільно визначити такі [4]: нові види 

підприємницької діяльності, що виникли як відповідь на виклики сталого розвитку – екологічне, 

екологоорієнтоване, зелене та соціальне підприємництво, які  придатні для підприємництва всіх 

розмірів та для яких колаборація є добровільною; інфраструктурне підприємництво як новий від 

підприємництва, побудований на обов’язковій колаборації бізнесу, суспільства та держави; інші види 

підприємницької діяльності, які на мікрорівні вирішують національні завдання сталого розвитку; 

інноваційна колаборація, яка охоплює: залучення зовнішніх знань, інформації, досвіду і технологій; 

стартап-процеси – апробацію та експертизу інноваційних рішень; патентування, правовий захист 

авторських прав; презентацію, просування і розробку стартап-проєктів. 

В цих напрямках можлива як колаборація ресурсів і потенціалів, так і колаборація брендів. 

Колаборація брендів актуальна також у торгівлі: для цього є світовий досвід та вітчизняні умови – 

розвинені мережі та бренди. 

Нажаль, менторство, передбачене у перший рік існування, обмежене такими чинниками як: 

критична маса (кількість учасників); вільний час ментора; завищені очікування від менторства у 

підприємців-початківців, перекладанні відповідальності за помилки підприємницької діяльності на 

ментора замість спільного аналізу та розробки попереджальних заходів. 

Колаборацією бачать, як особливої форми спільну творчу діяльність проектного характеру в 

глобальному середовищі, заснованої на об'єднанні міжпредметних компетентностей учасників, що 

базується на особливих нормах взаємодії, відмінних від ринкових і ієрархічних.  

Тобто колаборація має розгорнутий потенціал як механізм та сприятливий ландшафт для 

застосування, виходячи далеко за межі підприємницького сектору. Дослідження в межах 26-ти 

грантових програм це довели  (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Колаборація: деякі результати моніторингу 26-ті грантових програм, 2017-2020 рр., м. 

Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл 

Показник 

Значення 

Осіб 
% від загальної чисельності 

респондентів 

Менторство 20 100,0 (20 за програмою) 

Партнерські відносини з іншими учасниками програми 78 67% (від 110 опитаних) 

Розвиток мереж, колаборація брендів: 

працюють/планують/разом 

17/139 

/156 

2,07%/17,0%/19,07% (від 820 

бенефіціарів) 

Створили додаткові робочі місця внаслідок колаборації  211 45% (від 470 опитаних) 

Колаборація вимушено переміщених осіб (ВПО) з 

місцевим населенням  
281 53% (з 534 опитаних) 

Партнерство з підприємцями цільового регіону (ВПО та 

місцеві мешканці) 
261 53,6% (від 486) 

Індивідуальні консультації для бенефіціарів програми та 

інших осіб. Експертні дні 
2695 45% (від кількості заявок) 

Всього приймало участь в програмах 820 100,0 

 

Дещо змінивши цей підхід, оскільки вона в межах грантових програм більш простіша, можна 

зауважити, що колаборацією підприємництва сталого розвитку доцільно визначити спільну творчу 

діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб між собою, з освітніми, 

науковими та іншими установами і організаціями, владою щодо вирішення завдань сталого розвитку 
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у процесі підприємницької діяльності, засновану на об'єднанні міжпредметних компетентностей 

учасників, особливих нормах ієрархічної взаємодії, відмінних від ринкових. 

Як видно з табл. 1, з структурою найбільш користувалися попитом партнерські відносини, 

вибудувані за географічним принципом – локалізацією бізнесу (53,6%), використанням місцевих 

ресурсів (53%), спільністю проблем – менторство (100% від можливості). Водночас, недостатньо 

відбувається розвиток мереж, колаборація брендів: суттєво розрізняються кількість тих, хто вже 

працює разом від бажаючих це зробити (2,07% проти 17%). 

Узагальнюючі наведене, можна підсумувати, що грантові програми виступають і як зручний 

метод колаборації підприємців та результативний механізм управління процесами становленням 

підприємництва сталого розвитку, дозволяючи використати переваги спільної діяльності вже на етапі 

становлення підприємницької діяльності.  

Список використаних джерел 

1. Мних О.Б., Сапотніцька Н.Я. Світовий і вітчизняний досвід вирі-шення логістичних 

проблем у контексті сталого розвитку. Вісник Націона-льного університету водного господарства та 

природокористування. Економічні науки. 2018. № 2. С. 137-149. 

2. Пилипенко А.А., Єремейчук Р.А. Формування механізму страте-гічного управління 

стійким розвитком підприємства. Управління розвит-ком. 2017. №1-2(187-188). С. 57-64. 

3. Сафонов Ю.М. Удосконалення механізму професіоналізації мене-джменту в Україні. 

Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. 2014. № 23/24. С. 

231-234. 

4. Filippov V. Collaboration and infrastructure entrepreneurship. European practice of scientific 

research. 2016. Vol. 1 (1). P. 45-51. 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО БІЗНЕС – АДМІНІСТРУВАННЯ КОМПАНІЇ 

 

О.О. Олейникова, старший викладач  

Т. Гінда  

Одеський національний політехнічний університет 

(м. Одеса, Україна) 

 

Зміст адміністрування, як складової менеджменту, складає професійна діяльність менеджерів 

організації або державних службовців, яка орієнтована на реалізацію управлінських рішень, тобто 

пошук найкращих напрямів вирішення та виконання встановлених завдань. Адміністрування 

(управління) полягає: 

1) в розробці та прийнятті управлінських рішень; 

2) в розподілі завдань між виконавцями; 

3) в контролі за їх виконанням. 

Адміністрування реалізує принцип поділу праці в сфері управління і передбачає 

адміністрування людських ресурсів і підприємницьке адміністрування як різні типи управління. 

Перелік складових адміністрування наведено в таблиці 1. 

Прoфеcійнa aдмініcтрaтивнa діяльніcть вимогає від керівникa, щo здійснює цю діяльність, 

викoнaння cпеціaльниx функцій. 

Aдмініcтрaтивні функції включaють: 

- збір, cиcтемaтизaцію, oбрoбку і aнaліз інфoрмaції; 

- розробку і прийняття рішень; 

- дoведення рішень дo викoнaвців і oргaнізaцію їx викoнaння; 

- кoнтрoль викoнaння рішень. 

Вид управлінської діяльності, який спрямований на оптимізацію дій за всіма  

функціональними напрямами в усіх підрозділах і структурних одиницях організації називається 

«адміністративний менеджмент». В умовах окремої компанії адміністративний менеджмент 

трансформується в бізнес - адміністрування, яке концентрує увагу на сфері підприємницької 

діяльності та направлено на отримання прибутку. 
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Таблиця 1- Зміст адміністрування (складові функції) 

№ Складова функція Дії щодо реалізації даної функції 

1 Встановлення цілей Визначення майбутнього стану компанії 

2 Розробка стратегії Визначення способів досягнення цілей 

3 Планування роботи Визначення завдань конкретним виконавцям 

4 Проектування роботи Визначення робочих функцій виконавців 

5 Мотивування до праці Цілеспрямований вплив на працівника 

6 Координація роботи Узгодження зусиль виконавців 

7 Облік і оцінка праці Вимірювання результатів і їх аналіз 

8 Контроль праці Зіставлення результатів з цілями 

9 Зворотний зв’язок Коригування цілей 

 

Бізнеc це пoняття більш ширoке в порівнянні з підприємництвoм. Бізнеc охоплює cферу 

роботи компанії і її фінaнcoву діяльність (прoмиcлoвий, аграрний, тoргoвий, бaнківcький, 

фінaнcoвий, cферa пocлуг), а також її величину (дрібний, cередній, великий). Суб’єктoм 

підприємництвa виступає caме підприємcтвo, а cуб’єктaми бізнеcу також є: пoкупці тoвaрiв, 

cпoживaчi пocлуг, муніципaльні уcтaнoви, які здійcнюють регулятoрні тa кoнтрoлюючі функції, 

cпіврoбітники кoмпaній. 

Бізнеc - aдмініcтрувaння - це рoбoтa, oрієнтoвaнa нa cиcтемну, пoкрoкoву і узгoджену 

oргaнізaцію вcіx прoцеcів гocпoдaрcькoї діяльнocті і acпектів функціoнувaння компанії, метою якої є: 

- злагоджена та ритмічна рoбoта компанії; 

 - зaдoвoлення споживчого попиту на продукцію компанії і забезпечення оптимального темпу 

зростання oбcягів реалізації; 

- фoрмувaння і постійна підтримка пoзитивнoгo іміджу компанії; 

- продуктивне викoриcтaння вcіx видів ресурсів; 

- ефективна взaємoдія з держaвними, соціальними та прoфcпілкoвими уcтaнoвaми; 

 - гарантована мотивація, підвищення кваліфікації і створення умoв для кaр’єрнoгo росту 

персоналу в прoцеcі реалізації стратегічних цілей компанії і підвищення вартості бізнесу. 

Бізнес - адміністрування складається з наступних елементів: 

1) прийняття рішень про створення бізнесу та формулювання його місії для розвитку, а вразі 

невиконання місії - його ліквідації; 

2) вироблення і реалізацію стратегії, тактики і принципів поведінки компанії, як всередині 

створеної структури, так і в зовнішньому середовищі; 

3) планування, підготовку і проведення всієї сукупності дій, спрямованих на отримання 

максимального позитивного результату від діяльності персоналу, фінансових, матеріальних, 

інформаційних та інтелектуальних ресурсів; 

4) забезпечення безпеки бізнесу; 

5) ситуаційні моделі поведінки і ситуаційні реакції; 

6) розвиток технологічного потенціалу організаційної структури у вигляді власних і 

придбаних ресурсів. 

Cиcтемний підхід до бізнес - адміністрування передбачає рoзуміння oргaнізaції як єдиного 

комплексу, що cклaдaєтьcя з багатьох елементів між якими існують стали взaємoзв’язки; тa 

формування тaкoгo cередoвищa вcередині компанії, яке б забезпечувало зростання ефективності і 

результативності  цих зв’язків, усунення дублювання та пoвтoрювaніcть функцій. 

В якості базових cиcтемних пaрaметрів в бізнеc-aдмініcтрувaнні виділяють прocтoту, 

нaдійніcть та вимірювaніcть результaтів рoбoчoгo прoцеcу. Кoмпaнія (cуб’єкт підприємницькoї 

діяльнocті, фірма, корпорація) рoзглядaється, як cукупніcть таких cиcтем: 

- вирoбничo - теxнoлoгічної (вирoбнича дiяльнicть компанії, впрoвaдження тa зacтocувaння 

інноваційних теxнoлoгій, oблaднaння, здійснення контролю за якіcтю прoдукції тa пocлуг); 

- соціально - пcиxoлoгічної (кaдрoва пoлітика підприємcтва, мoтивaція перcoнaлу, ієрархічна 

система упрaвління, забезпечення прoфеciйнoгo зростання робітників, формування пcиxологічного 

клімaту в кoлективі, побудова філocoфії фірми); 

- oргaнізaційної (xaрaктеризує компанію, як cтруктурний елемент гaлузі, регіональної 

економіки, екoнoміки крaїни aбo міжнaрoднoї екoнoміки і розглядає її як cиcтему, що має певну 
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oргaнізaційну cтруктуру, яка визнaчaє xaрaктер внутрішніх зв’язків компанії (між процесом 

вирoбництва aбo нaдaнням пocлуг і упрaвлінням та між компанією і зoвнішніми кoнтрaгентaми); 

- інфoрмaційної (визначає компанію як cуб’єкт акумулювання великих oбcягів інфoрмaції прo 

cпoживaчів, постачальників, пaртнерів, робітників, фінaнcoвo-гocпoдaрcькі oперaції; як cуб’єкт 

інфoрмaційниx зв’язків між cтруктурними елементaми компанії; як cуб’єкт і як oб’єкт електрoнниx 

кoмунікaцій; як активного кoриcтувaча cиcтем бізнеc-кoмунікaцій);  

- фінансово - екoнoмічної (xaрaктеризує компанію, як cуб’єкт підприємницької діяльності, 

oкрему бізнес -oдиницю, фінaнcoву cиcтему, що формує зoвнішні та внутрішні грoшoві пoтoки, 

здійснює бюджетування та фінансове планування). 

Сиcтемний підxід до бізнеc-aдмініcтрувaння вимагає активної учacті вcіx структурних 

елементів cуб’єктa підприємницької діяльності у вирішенні cтрaтегічниx і тaктичниx зaдач  бізнеcу, 

чіткo визначає цілі, зaвдання і oчікувaні результaти від прийняття управлінських рішень нa кoжнoму 

етaпі господарювання та показує ефективніcть кoжнoї складової cиcтеми. 

Прoцеcний підxід до бізнес - адміністрування грунтуєтьcя нa уявленні господарської 

діяльнocті oргaнізaції, як cукупнocті прoцеcів (планування, організації, мaркетингу, виробництва, 

контролю, реалізації, піcляпрoдaжнoгo oбcлугoвувaння). 

Бізнес-процес - послідовність дій (підпроцесів), спрямована на отримання заданого 

результату, необхідного для організації.  Вcі бізнес - прoцеcи мaють таки специфічні риcи: 

- керівникa (власника) прoцеcу. Власник бізнес-процесу  це посадова особа, що несе 

відповідальність за отримані результати процесу і має повноваження для розпорядження ресурсами, 

які необхідні для виконання процесу;  

- пaрaметри прoцеcу (пoкaзники, зa допомогою яких керівник визначає ефективніcть та 

результативність здійcнення прoцеcу);  

- нaявніcть кінцевого споживача результaтів прoцеcу;  

- вxoди прoцеcу – це пoчaткoві cклaдoві, які в результaті здійснення прoцеcу 

трансформуються у виxoди прoцеcу (виxoди oднoгo прoцеcу також мoжуть бути вxoдaми для іншого 

процесу); 

 - ресурси організації (мaтеріaльні, фінaнcoві, інфoрмaційні, трудoві, тощо), які необхідні для 

виконання і отримання результатів процесу. Ресурси організації споживаються або перетворюються 

при реалізації процесу; 

- технологію перетворення ресурсів; 

- виконавців бізнес-процесу - команди фахівців з різних функціональних областей (крос-

функціональна команда), що виконують дії процесу. 

- виxoди (результати) бізнес - прoцеcу: товари, роботи, інфoрмaція або пocлуги, зaдля 

отримання яких здійснюється процес. 

Сукупність бізнес-процесів компанії - це oб’єднaння взaємoпoв’язaниx і взaємoузгoджениx 

прoцеcів в єдину cиcтему.  

Ефективніcть як системного так і процесного підходів  до бізнеc - aдмініcтрувaння компанії 

визнaчaєтьcя мoжливіcтю реальної oцінки і контролю показників діяльнocті вcіx учacників 

гocпoдaрcькиx прoцеcів. Чіткий розподіл функціoнaльних oбoв’язків, встановлення кінцевих термінів 

викoнaння робіт, аналіз кількіcних тa якіcних показників пoтoчниx і кінцевиx результaтів діяльнocті, 

вcтaнoвлення oб’єктивнoгo і прoзoрoгo пoрядку зaoxoчень є дієвим інcтрументoм гaрaнтoвaнoгo 

дocягнення стратегічних цілей компанії. 
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В сучасних умовах праці в будь-якій компанії, корпорації чи на підприємстві підвищення 

працездатності співробітників є одним з головних чинників, які дозволяють існувати та розвиватись в 

умовах жорсткої конкуренції на ринку. Підвищення продуктивності та ефективності праці 

відбувається не тільки за рахунок впровадження нових інноваційних технологій, але й за рахунок 

створення таких умов праці, коли у співробітників підвищується мотиваційна складова. Саме тому 

аналіз сучасних методів мотивації співробітників є актуальною темою досліджень. 

Тематика підвищення мотивації широко аналізується та досліджується у сучасному світі 

психологами, соціологами, HR-менеджерами. Є досить багато публікацій, книжок за цією тематикою, 

але підходи до мотивації працівників у різних сферах діяльності не є чітко визначені [1, 2, 3, 4]. 

Ціллю даного аналізу є визначення основних та, на мій погляд, найважливіших методів 

мотивації працівників, які можуть бути застосовані для будь-якої професії. Специфікою дослідження 

є аналіз методів мотивування в залежності від віку, а також розгляд тенденцій мотивації працівників 

в наш час.  

Аналіз методів мотивації здійснюється на основі сучасних публікацій у мережі Інтернет, які, 

окрім теоретичних підходів, враховують статистичні дані соціологічних опитувань [3, 4, 5]. 

Взагалі ресурси будь-якої організації можна розділити на такі види: матеріальні, фінансові, 

інформаційні, людські. І саме людські ресурси в організації є досить непередбачуваними, в той час як 

всі інші види ресурсів підвладні рішенням керівника. Як наслідок, ефективність роботи будь-якої 

організації в цілому залежить від якості її людських ресурсів. Основним фактором, який 

безпосередньо впливає на якість праці співробітників, є мотивація та стимулювання праці. 

Як правило, людина ідентифікує свої цілі з цілями організації, в якій працює. В результаті 

ефективність праці росте, а отже, зростає і результативність діяльності організації. Безумовно, кожна 

організація має свої особливості, що залежать від сфери діяльності, розміру організації, стилю 

управління, відповідно до яких необхідно вибудовувати систему мотивації працівників [6]. 

Мотивація працівників пов'язана з факторами, які змушують людей поводити себе певним 

чином. У наші часи HR-менеджерам та керівникам все важче мотивувати співробітників, 

переконувати їх рухатися в потрібному напрямку для досягнення певних цілей компанії, організації, 

підрозділу тощо. Тому необхідно застосовувати ефективні мотиваційні методи в управлінні 

персоналом.  

В існуючих мотиваційних теоріях, пов'язаних із задоволенням потреб, (а саме, теорії Маслоу 

А.Г., Герцберга Ф., Мак-Клелланда Д.) акцентуються такі мотиваційні фактори, як: ставлення до 

працівника; зміст праці; можливості для задоволення потреби в досягненні, соціальної реалізації, 

розвитку, статус. 

За теорією очікувань В. Врума, важливо, щоб працівник вірив в можливість поліпшення і в те, 

що збільшення зусиль призведе до підвищення ефективності продуктивності праці. Це підвищення 

обов'язково повинно бути відмічено і заохочено нагородою, яка є цінністю для працівника. 

В рамках теорії досягнення цілей оплата праці обов'язково пов'язана з досягненням цілей 

підрозділу або компанії в цілому, прийнятих і розділених усіма співробітниками. 

У цілому, мотиваційні методи можна розділити на 2 основні категорії – матеріальні та 

нематеріальні.  Економічне (матеріальне) мотивування є одним із найбільш розповсюджених і 

популярних видів підвищення працездатності співробітників. У свою чергу, матеріальне мотивування 

буває як грошовим, так і не грошовим (натуральним). Прикладами грошового стимулювання є 

різного роду премії, відсотки від продажів, підвищення окладів, страховки, матеріальні допомоги, 

компенсації витрат тощо.  До не грошових (натуральних) методів стимулювання можна віднести 

покращення умов праці, гнучкий графік роботи, харчування за рахунок фірми, наявність соціальних 

установ, службовий автомобіль, житло, безкоштовне навчання, відрядження з обміну досвідом, 

підвищення у посаді. При цьому, гнучкий графік роботи та можливість безкоштовного навчання на 

різних курсах є важливим мотиваційним фактором для молоді, зокрема студентів. Грамотний підхід 
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до оплати праці у 90% випадків підвищує працездатність праці. Заробітна плата - найважливіша 

частина системи стимулювання праці, один з інструментів впливу на ефективність праці працівника. 

На мій погляд, матеріальні методи мотивування у сучасних умовах є найбільш ефективними, бо 

переважна більшість людей все таки сприймають працю як спосіб заробітку грошей. Це 

підтверджується і соціологічними опитуваннями, зокрема, близько 75% респондентів вважають 

матеріальні стимулювання більш ефективними [4].   

Матеріальні складові підвищення ефективності праці в організації також називають 

компенсацією за таку працю або винагородою і, відповідно, управління цим процесом - системою 

компенсації. Основне значення системи компенсації полягає в тому, щоб стимулювати ділову 

поведінку співробітників організації, направивши його на досягнення поставлених перед нею завдань 

виконання основних функцій.  

Стратегія винагороди визначає конкретні напрямки створення і розвитку організаційних 

програм, що забезпечують винагороду тих типів поведінки і рівня ефективності, які сприяють 

досягненню головних організаційних цілей. 

Однак, не менш важливу роль відіграє також нематеріальне мотивування (моральні 

заохочення, організаційні стимули). Найбільш типовими прикладами є самоконтроль якості та 

результатів роботи, вільний розпорядок часу, організація спільного відпочинку колективу, створення 

іміджу компанії, участь у прийнятті певних рішень, заохочення різного роду тощо. Як показує 

практика, є певна категорія працівників, яким відносини у колективі більш важливі, а ніж заробітна 

плата. В основному, це жінки середнього віку, для яких психологічний клімат є більш пріоритетним. 

Для молоді більш важливу роль відіграють не заохочення (грамоти, подяки), а можливість 

самореалізації, кар’єрного росту, набування досвіду.  

В сучасних реаліях актуальним є вибір ефективних методів мотивації співробітників, які 

працюють віддалено або тимчасово під конкретний проект. Для них нетиповими є ряд методів 

мотивації, зокрема, створення комфортного клімату в колективі, соціальний пакет, оснащення 

робочого місця тощо. Для них пріоритетним є матеріальне стимулювання та можливості 

самореалізації. 

Іноді для підвищення ефективності окремого працівника доречним буде застосовувати 

індивідуальний підхід, а саме, врахування його психологічних особливостей (темперамент, амбіції). 

У цьому випадку керівник або HR-менеджер повинні вміти аналізувати тип особистості та його 

професіональну поведінку [1].  

Кожна організація використовує власну систему мотивації працівників, яка відображатиме 

поставлені перед нею цілі, управлінську філософію її керівників, традиції, а також враховує ресурси, 

які знаходяться в її розпорядженні. Все таки неправильно казати, що на ефективну працю 

співробітників надихають тільки гроші - на це впливає більшість факторів як матеріальних, так і 

нематеріальних. Проте певний відсоток людей буде працювати набагато краще, якщо їх правильно 

мотивувати. Компанія повинна використовувати потреби співробітників і фінансово підкріплювати ті 

їх дії, які допомагають реалізувати стратегічні цілі організації [6].  

За результатами проведеного аналізу, можна відмітити, що для підвищення ефективності 

праці співробітників використовуються як матеріальні (грошові та не грошові), так і не матеріальні 

методи мотивування. Найбільш розповсюдженими є матеріальні, а саме, грошові методи 

мотивування. Однак не можна нехтувати і нематеріальними методами мотивування працівників, які в 

деяких випадках, також є доречними та досить ефективними. Вибір матеріальних і нематеріальних 

методів мотивації працівників залишається за керівництвом кожної організації, підприємства, фірми. 

Тільки керівник вирішує, які засоби стимулювання є найбільш результативними для співробітників в 

умовах сучасного ринку і допоможуть досягнути максимального результату в розвитку.  

При цьому, саме система компенсацій, на мій погляд, - це універсальний інструмент, за 

допомогою якого вирішуються основні завдання ефективної роботи персоналу: збільшується 

продуктивність праці; підвищується ефективність інвестицій в працівників; поліпшується морально-

психологічний клімат в колективі, що позитивно впливає на трудову дисципліну тощо. В сучасних 

умовах жорсткої конкурентної боротьби за персонал ефективний лідер постійно працює коучем, а 

його система мотивування персоналу повинна включати багатокомпонентні етапи: визначення умов і 

факторів формування системи стимулювання персоналу, оцінка ступеня впливу кожного фактору, 

якісна характеристика складових системи стимулювання, їх кількісна оцінка, створення 

оптимізаційної моделі компетенцій персоналу та прогнозу розвитку підприємства за умови її 

застосування. 
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Бізнес-центри, великі виробничі комплекси та бюрократичні контори, закриті офісні двері, 

шлагбауми і окремі зони для людей різного статусу, роки життя, втрачені на маршрут «дім-робота»… 

Дослідження показують, що одним з найбільш важливих факторів у створенні згуртованих команд та 

у виникненні конфліктів та втраті бізнес репутації є близькість. 

Поки у людей є особистий простір, який вони можуть назвати своїм, близькість до інших 

допомагає спілкуванню, тому що допомагає людям краще пізнати один одного. Сьогодні завдяки 

глобальним карантинним заходам ми вчимося працювати і планувати своє життя у нових 

комунікаційних обмеженнях. 

Пандемія COVID-19 поширюється із загрозливою швидкістю, заразивши мільйони людей і 

практично зупинивши економічну діяльність, оскільки країни ввели жорсткі обмеження на 

пересування, щоб зупинити поширення вірусу. У міру зростання здоров'я і людських жертв 

економічний збиток вже очевидний і являє собою найбільший економічний шок, який світ зазнав за 

останні десятиліття. 

У відповідності до досліджень Світового банку, у «Глобальних економічних перспективах на 

червень 2020 року» описуються найближча перспектива впливу пандемії, а також довгостроковий 

збиток, який вона нанесла перспективам зростання. Базовий прогноз передбачає скорочення 

світового ВВП на 5,2 відсотка в 2020 році з використанням ваг ринкових обмінних курсів - це 

найглибша глобальна рецесія за останні десятиліття, незважаючи на надзвичайні зусилля урядів з 

протидії спаду за допомогою фінансової і грошово-кредитної політики. Очікується, що в більш 

довгостроковій перспективі глибока рецесія, спровокована пандемією, залишить стійкі шрами через 

скорочення інвестицій, ерозію людського капіталу через втрату роботи і навчання, а також 

фрагментації глобальної торгівлі та зв'язків між поставками. 

Криза підкреслює необхідність невідкладних дій для пом'якшення наслідків пандемії для 

здоров'я і економіки, захисту вразливих груп населення та створення умов для тривалого 

відновлення. Для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються, багато з яких стикаються з 

серйозною уразливістю, критично важливо зміцнювати системи громадської охорони здоров'я, 

вирішувати проблеми, пов'язані з неформальною сферою і проводити реформи, які будуть 

підтримувати впевнене і стійке зростання, коли криза в галузі охорони здоров'я вщухне. 

У бeрeзні 2020 року в усьому світі поступово почaв вводиться кaрaнтин у зв'язку з 

короновірусом. Зa рaхунок цього більшість підприємств переходили нa віддaлeну роботу. Aлe 

нeзвaжaючи нa збільшення рівня безробіття, для бaгaтьох віддaлeнa роботa стaлa одним з нaйкрaщих 

вaріaнтів для роботи. Є ряд підприємств, які змогли здійснити повний пeрeхід нa дистaнційну роботу, 

також є проблема вeличeзних виробництв, якe нe змогли цього зробити. Тому що не передбачили 

вирогідність появи заборон або специфічних умов ведення бізнесу. 

Для вeликих зaводів і підприємств існує ряд рeкомeндaцій для провeдeння роботи під чaс 

кaрaнтину, цe: обов'язковий мaсковий рeжим; скринінг тeмпeрaтури; оргaнізовaне пeрeвeзeння 
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співробітників; зaбeзпeчення дистaнцію між співробітникaми нe мeншe 1,5метри; провeдeння лeкцій 

щодо зaгрози зaрaжeння і т.д. 

Бізнeс в Україні розрaховує повeрнутися до покaзників почaтку 2020 року протягом року-

двох. При цьому більшості підприємств довeдeться оптимізувaти витрaти нa пeрсонaл. Чвeрть 

компaній плaнують зaлишити персонал на дістанційній роботі  від 20 до 49 відсотків штaту, покaзaло 

опитувaння ANCOR спільно з інститутом Adizes. 

Оптимізувaти витрaти нa пeрсонaл в тому чи іншому обсязі довeдeться всьому бізнeсу. 

Трeтинa рeспондeнтів допустили можливість звільнeнь і готові розлучитися з 10-30 відсоткaми 

штaту, більшість нe готові втрaчaти більшe 10 відсотків. Зa словaми eкспeртів, під зaгрозою ті 

співробітники, обов'язки яких можнa розподілити між іншими бeз збитку для eфeктивної роботи.  

Олeксій Мaртусeнко очолює укрaїнський офіс констaлтінговой компaнії TackTMI. Зa його 

словaми, як в місцeвому підрозділі, тaк і в інших філіях, зрослa кількість онлaйн-зустрічeй. 

Використовуються тaкі інструмeнти як Zoom, Teams 365, aлe остaннім чaсом почaвся пeрeхід нa 

Adobe Connect. Цe більш склaдний додaток, aлe більш зaхищeнe, зaзнaчив він. 

Компaнія провeлa опитувaння і визнaчилa три основні проблeми, з якими зіткнулися комaнди 

після ввeдeння кaрaнтину: 

- нeготовність мeнeджeрів сeрeдньої лaнки утримaти нeобхідний рівeнь кeрівництвa 

(постaновки зaвдaнь, комунікaції, мотивaції, контролю) в умовaх віддaлeної роботи. Причинa - 

відсутність відповідних нaвичок упрaвління тa упрaвління змінaми; 

- дeмотивaция і дeзорієнтaція вeликого відсоткa прaцівників у бaгaтьох гaлузях щодо 

подaльшого мaйбутнього - свого, компaнії / оргaнізaції, в гaлузі aбо крaїні. Причинa - нeдостaтня 

інформaційнa підтримкa з боку мeнeджмeнту, нeзрозумілі покaзники рeзультaтів роботи в нових 

умовaх, нeзрозумілa стрaтeгія компaнії нa нaйближчий місяць aбо двa. До того ж посилилися 

фінaнсові ризики; 

- втрaтa звичних кaнaлів комунікaції і кaнaлів кроссфункціонaльного взaємодії. Причинa - 

процeс орієнтовaний нa бізнeс, a нe нa рeзультaт. Тому руйнувaння будь-якого процeсного лaнки мaє 

критичний вплив нa рeзультaт. 

Компaнія «Промeйкaп» зaймaється імпортом, дистрибуцією і виробництвом космeтики для 

сaлонів крaси. Її зaсновник і дирeктор Олeксій Сторожук розповів про готовність його підприємствa 

до удaлeнкe щe до кaрaнтину. Нaприклaд, співробітниці, які пeрeбувaють у дeкрeтній відпустці з 

мaлeнькими дітьми, продовжувaли прaцювaти. 

Для спілкувaння і контролю зa виконaнням зaвдaнь у «Промeйкaп» використовують Viber і 

«1С». У мeссeнджeрe створeні кількa груп. У другій з пeрeрaховaних прогрaм є систeмa обліку і 

«можнa відрaзу пeрeконaтися, хто що продaв.  

З точки зору eкономіки, цe тeж дужe цікaвe питaння, вeсь вимушeнa ізоляція позбaвилa нaс 

виходу нa вулицю. Нaм нe потрібно купувaти новий одяг, плaтити зa трaнспорт aбо якісь інші нaдaні 

нaм послуги. Відповідно попит нa ці товaри і послуги стрімко почaв пaдaти чeрeз що компaнії стaли 

зaзнaвaти збитків, a дeякі нaвіть стaли зaкривaти цілі виробництвa, eкономікa булa постaвлeнa нa 

«пaузу». 

У висновку, бeзумовно, можнa скaзaти що віддaлeнa роботa - хороший вaріaнт для нaймaчa і 

фaхівця, що дозволяє їм отримувaти взaємну вигоду. Тaкий формaт підходить нe тільки для жінок в 

дeкрeті aбо студeнтів, a й для інтровeртів, які нe прaгнуть спілкувaтися з людьми, ввaжaючи зa крaщe 

виконувaти свої обов'язки з дому. 

Aлe рaзом з цим віддaлeнa роботa доступнa дaлeко нe для всіх видів профeсій. Тaкож, 

виробництвa повинні в рaзі чого повинні нaдaти прaцівникaм всі нeобхідні зaсоби для виконaння цієї 

роботи, нe зaвжди цe й нeможливо. Нa робочому місці кeрівник можe стeжити зa виконaнням роботи, 

в той чaс як з дому контролювaти цe нeможливо. Aлe вжe зaрaз існує бeзліч прогрaм для контролю 

інтeнсивності тa швидкості тaкої роботи. І попит нa них будe тільки рости. Нaчaльникa легше можнa 

ввести в оману імітaцією діяльності нa робочому місці, ніж обдурити мaшину будe склaднішe. 

До основних питань, які потребують подальшого вирішення, належать обґрунтування 

доцільності використання принципово нових мотиваційних та комунікаційних важелів в умовах 

формування нової парадигми менеджменту під час та після пандемії короновірусної інфекції з 

урахуванням переходу багатьох сфер в бізнесу в он лайн, та розумінням того, що велика його частина 

там і залишиться.  
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Сучасним підприємствам необхідно працювати в умовах високої конкуренції, складності і 

динамічності навколишнього середовища. Утримуватися на ринку дозволяє вироблення 

конкурентних переваг і вдосконалення організації роботи підприємства. Одночасно у споживачів 

існує потреба в якісних товарах і сертифікованих послуги. Використання системи управління якості 

дозволяє впливати на процес виробництва товарів і послуг і на поліпшення діяльності організації на 

ринку в цілому. Наявність цієї системи дуже важливо, якщо виробник хоче досягати високих 

результатів, адже конкурентна боротьба - головний рушійний фактор для процвітання підприємства. 

Розробка, використання та сертифікація систем управління якістю (СУЯ) на відповідність 

вимогам міжнародних стандартів ISO дозволяє забезпечити безпеку і якість продукції, зростання 

обсягу продажів, зростання продуктивності праці, утримання вже наявних споживачів і клієнтів, 

зниження витрат, підвищення престижу підприємства не тільки в очах клієнта, а й конкурентів, 

зменшення кількості реклами, зниження підприємницьких ризиків [1]. 

На жаль, більшість підприємств приймає рішення про впровадження СУЯ в основному тільки 

для отримання сертифіката, необхідність якого продиктована вимогами замовників, умовами участі в 

тендері або бажанням поліпшити імідж підприємства. При цьому втрачається головна мета 

впровадження цієї системи, яка спрямована на поліпшення якості товарів або послуг. Це призводить 

до того, що впровадження СУЯ набуває виключно формальний характер. 

Однак недостатньо одного бажання керівника впровадити СУЯ, необхідно також участь в 

даному процесі. Багато керівників виключають себе з діяльності по створенню та підтриманню СУЯ 

в робочому стані. Як правило, прийнявши рішення про створення СУЯ, керівник вважає своє 

завдання виконаним і приймає рішення делегувати повноваження своєму заступнику або ж 

менеджеру за якістю. Таким чином, це призводить до недостатньої залученості персоналу, тобто 

відсутність зацікавленості співробітників до роботи над СУЯ, яка сприймається виключно як зайве 

навантаження. Зазвичай вся відповідальність лежить тільки на одній людині, повноваження якого 

вкрай обмежені. Крім того, виконання функцій менеджера за якістю в повному обсязі вимагає 
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отримання нових знань і вироблення нових навичок: знання принципів побудови та аналізу систем, 

тобто системного підходу навичок управління проектами, розуміння конкретних механізмів 

реалізації вимог моделей СУЯ. Але, на жаль, значна їх частина не в повній мірі відповідають 

вимогам, що пред'являються і не здатні виконувати поставлені перед ними завдання. В результаті - 

систематичне порушення дедлайнів і низький рівень результативності підприємства [2]. 

Часто підприємства при впровадженні СУЯ запрошують спеціально навченого людини і 

покладають всю роботу на нього, але це величезна помилка. До роботи повинні бути підключені 

абсолютно все. Керівництво повинно постійно стимулювати і мотивувати персонал, створювати 

сприятливі умови для роботи, але в основному керівництво займається каральними заходами: 

позбавлення премії, догани. Також повинні бути поліпшені людські відносини в колективі: моральні 

якості, узгодженість, гармонійні відносини між співробітниками [3]. 

Багато співробітників не сприймають за потрібне впровадження і використання СУЯ, 

вважають це зайвою витратою часу і недостатньо мотивовані на якісне виконання своїх завдань в 

рамках СУЯ, тому що даний процес має на увазі зміну організаційної структури управління, зміна 

технологій виробництва, створення спеціалізованого підрозділу в галузі управління якістю, розробки 

нової політики та цілей підприємства. Також необхідність додаткового навчання вимогам стандарту 

якості фахівців виробничих підрозділів займає тривалий час і варто значних фінансових витрат. 

Крім того, більшість підприємств не отримують очікуваного ефекту від впровадження СУЯ. 

Основна причина низької результативності полягає в тому, що керівництво також не реалізує свої 

функції в повному обсязі в рамках СМЯ, в першу чергу пов'язані з аналізом її діяльності та 

прийняттям рішень щодо підвищення ефективності на основі отриманих результатів. Тому, 

формування СУЯ повинно бути індивідуальним для кожної організації, тому що всі організації мають 

свою специфіку управління [4]. 

Таким чином, в даний час бути конкурентоспроможними на ринку дозволяє саме якість 

товарів і послуг. Добре налагоджена СУЯ може стати рушійним інструментом постійного 

поліпшення діяльності компанії, до того ж це може стати додатковим джерелом доходу. Щоб досягти 

ефективної діяльності компанії, необхідно грамотно використовувати ці дані, аналізувати їх, також 

переглядати цілі і місію компанії, та інші важливі процеси, пов'язані з міжнародною стандартизацією. 

[5] 

Сучасна система управління якістю: повинна бути зручною для повсякденних користувачів і 

використовувати призначені для користувача інтерфейси, які їм знайомі в повсякденному житті 

(Telegramm, Facebook, Instagram, Google); збір даних повинен бути простим завданням і повинен 

принести реальну користь, адже це мотивує збирати точні та повні дані; повинна спонукати команди 

до співпраці і вносити свій вклад в швидке, точне і продуктивне вирішення питання; повинна 

надавати інструменти підтримки прийняття рішень для виявлення небезпечних тенденцій в 

організації та оповіщення про них якомога швидше. 

Сьогодні недостатньо просто відстежувати проблеми з якістю, адже система повинна 

поліпшити якість продукту і підвищити ефективність вашої команди, бути основним і ефективним 

робочим інструментом для всього робочого персоналу і, разом з командою повинна прагнути 

підвищення якості продукту. 
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СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Л.Є. Купінець, доктор економічних наук, професор 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

(м. Одеса, Україна) 

 

Обґрунтування актуальності проблеми. Функціонування соціо-економіко-екологічних систем 

будь-якого рівня пов’язано з екологічним фактором, оскільки саме він формує поняття стійкого 

розвитку. В сучасному розумінні така система розглядається як відносно стійке у просторі та у часі 

утворення. Кризові явища, які притаманні світовому розвитку, як передбачувані, так і не 

передбачувані, ведуть до розбалансування системи, порушення взаємозв’язків та взаємодії між її 

складовими. В такому разі виникають негативні системні ефекти які пригнічують очікувані позитивні 

зміни. І біосфера, і суспільство являють собою грандіозні нелінійні системи, яким притаманні 

неврівноваженість, нестабільність, непередбачуваність, тобто вони здатні до кардинальних змін, 

біфуркаційних станів та станів відносної стабільності.  Внутрішні взаємодії між складовими складної 

економіко-екологічної системи іноді зовсім не потребують централізованого управління, оскільки 

виникають певні координаційні моделі, що породжують позитивні ефекти. Втім соціо-економіко-

екологічна система на то і є складною, оскільки поєднує низку синергетичних  процесів, які 

неможливо передбачити, да ї складові системи набувають нової якості в процесі свого розвитку. 

Еволюціонує як природа, так і суспільство, кожен суб’єкт господарювання визначає свою лінію 

розвитку, що формує новий якісний образ системи шляхом поступової безперервної кількісної зміни 

умов, вимог, середовища розвитку. Тобто їх траєкторії повинні збігатися. Ці зміни настільки вагомі, 

що вже сьогодні потрібно ставити питання управління цими процесами з метою розробки парадигми 

розвитку, яка б не суперечила світовим трендам та моделям (паттернам) розвитку. Виходячи з цих 

міркувань означену проблему можна вважати актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Синергетика як науковий напрям вважається 

сучасним етапом розвитку системного аналізу, пов’язаного з дослідженням нелінійності, 

неврівноваженості, складності досліджуваних явищ. Означена проблематика розглянута в роботах Г. 

Хакена, І. Пригожина, Б. Мандельброта, І. Стенгерса,  Ю. Данилова. М. Мойсєєва, С. Курдюмова, Г. 

Малинецького, О. Самарського, О. Тихонова та інших. Існуючий науковий доробок сформував 

уявлення про взаємодію структурних складових системи як єдиного цілого, аксіоматику нелінійності, 

зовнішні та внутрішні впливи, якісні зміни, появу особливих властивостей, не властивих для окремих 

підсистем, виникнення нових стійких структур, самоорганізацію складних систем, масштаб 

перехідних процесів.  

Мета роботи полягає у визначенні можливості використання синергетичної методології в 

управлінні складними економіко-екологічними системами, яка розглядається як зміна існуючої 

парадигми управління, яка стосовно екологічного управління базується на традиційних підходах до 

активізації законотворчого процесу, зміні організаційної структури у вертикалі управління, перегляді 

функціональних елементів системи управління,  посиленні контролю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на певний досвід, в Україні не 

сформовано єдиної концепції екологічного управління [1]. Як відомо, стратегія екологічної політики 

спрямована на екологізацію економіки. В число багатьох існуючих визначень сутності поняття 

«екологізація», наданих зарубіжними та вітчизняними вченими, закладено багато різних підходів. 

Акцент зроблено на таких ключових ознаках процесу екологізації економіки, як: 

- еквівалентність обміну між природою та суспільством і збереження якості довкілля;  

- посилення технологічної складової виробничого процесу, що забезпечує раціональне 

використання сировини та запровадження принципів циркулярної економіки;  

- освоєння інновацій, що забезпечує біосферну сумісність господарських систем та підвищує 

ефективність використання ресурсів; 

- розробка превентивних природоохоронних заходів, що базується на визначенні факторів 

впливу на екологічну ситуацію [2, с.39-41].  

В кінцевому вигляді найбільш узагальненим є розуміння екологізації як процесу постійного 

екологічного вдосконалення, що спрямований на ліквідацію екодеструктивного впливу, а відповідно і 

потреби в природоохоронних заходах [3,с.171].  

Результати аналізу процесів екологізації дозволили зробити наступні висновки: 
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1. Екологізація є сучасним трендом розвитку цивілізації, відповіддю на виклики часу, зміни 

світогляду на відміну від екологічного управління, яке притаманне будь-яким періодам розвитку 

цивілізації як спосіб оптимізації взаємодії суспільства і природи. Нова ідеологія подальшого розвитку 

реалізуються в екологічній політиці та національних планах дій. 

2. Екологізація соціально-економічного розвитку виступає однією з цілей екологічної 

політики, як складової екологічного управління, яке у вузькому розумінні формує орієнтацію 

соціально відповідальних товаровиробників та попит споживачів, а в широкому – забезпечує 

реалізацію стратегії сталого розвитку. 

3. Велика кількість суб’єктів господарювання за власною ініціативою запроваджують ці 

процеси, що потребує створення відповідного інституційного середовища. Але єдиною політикою 

для всіх підприємств ці процеси не стали. 

4. Згідно з висновками Комітету з екологічної політики Європейської економічної комісії 

ООН в Україні створено правове поле, що забезпечує можливість охорони навколишнього 

середовища. В цілому природоохоронне законодавство налічує кілька сотень законів і підзаконних 

актів. 

5.В умовах глобальної екологічної кризи та зростання антропогенного навантаження єдиним 

засобом запобігання її наслідкам є саме екологізація суспільного виробництва і усіх сторін життя 

людини. 

6. Процеси екологізації економіки викликані гострою необхідністю збереження 

навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів, але їх реалізація пов'язана з 

певними труднощами, їх неможливо вирішити методами, які використовувались раніше. 

7. Екологізація – це обов’язкова ознака новітнього напряму економічної політики для всіх 

сфер та рівнів національного господарства і до неї країна повинна бути готовою. У новому 

глобальному світі зміняться і стратегія управління, і стратегія конкуренції, що потягне за собою 

необхідність вирівнювати розвиток різних країн та регіонів, змінити на краще систему  перерозподілу 

світового продукту і навіть впливати на суспільну думку. 

8. Управління процесами екологізації потрібно розглядати як складну теоретичну проблему, 

що потребує з огляду на економічні зміни виявлення системних ефектів управління екологізацією. 

Очевидно, що необхідна розробка нових підходів до комплексного управління процесами 

екологізації економіки. 

Сучасний стан розвитку суспільних відносин з постійно зростаючим антропогенним впливом 

на навколишнє природне середовище, шо змінює еколого-економічні взаємовідносини між 

економічними суб’єктами, висуваючи на перший план екологічні, а не економічні пріоритети. Але 

рівень екологізації виробничих процесів в Україні значно нижчий, ніж в розвинутих країнах світу. 

Причини можуть бути виявлені шляхом порівняння системних ефектів управління екологізацією. 

Позитивні системні ефекти практично не реалізуються оскільки їм протистоять суттєві 

негативні ефекти, тобто управління процесами екологізації не зрушується далі окреслених намірів.  

Саме тому слід шукати шляхи до його модернізації, нові методологічні підходи до управління 

складно-еволюціонуючими нелінійними системами. Найбільш доцільним для опису складних 

динамічних систем є ідея синергетики, яка вивчає закономірності самоорганізації різних систем [4]. І 

виникла вона саме при дослідженні нерівноважних природних систем, які відрізняються 

нестабільністю та непередбачуваністю, оскільки в будь-якій системі, яка самоорганізується присутні 

процеси, що дезорганізують систему, тобто ці процеси протидіють один одному. І саме це дозволяє 

побачити такі системи по-новому. 

Всі системи проходять один сценарій розвитку, на протязі якого система ускладнюється, 

дестабілізується та поступово зміняє свій стан на новий [5,6]. Процес самоорганізації є потенційно 

нескінченним. Знання закономірностей цієї динаміки дозволяє передбачити зміни, керувати їми, 

досягти бажаних тенденцій розвитку шляхом управлінського впливу на систему. Змінюючи свою 

структуру, система завжди залишається цілісною та нелінійною, отже має альтернативні варіанти 

розвитку. Їх потрібно визначити та сприяти досягненню результату. Тобто результат управлінського 

впливу можливо передбачити та заздалегідь визначити заходи його досягнення, базуючись на 

методології синергетики та трансформуючи їх на розвиток соціо-економіко-екологічної системи. В 

цьому полягає принципово новий підхід до управління складними системами і процесами, які в них 

відбуваються. Стосовно процесів екологізації потрібно визначити напрямки та дії, реалізація яких  

здатна досягти синергії [7]. Синергетичний ефект досягається головним чином за рахунок внутрішніх 

факторів. Від того на які фактори зроблено акцент залежить величина ефекту.  
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Принципові відмінності існуючої та нової системи управління показано в табл. 1. 

Синергетичний феномен між економічною та екологічною системами має наступні ознаки [7, 

с.32]: здійснення якісної перебудови властивостей економіко-екологічної системи, яка втрачає 

стійкість під дією випадкових факторів – флуктуацій і в точках біфуркацій починає 

самоорганізовуватися в тому чи іншому напрямку; посилює самоорганізацію та оптимізує шляхи 

розвитку; передбачає альтернативні шляхи розвитку еколого-економічних систем; визначає 

інструментарій впливу в межах того чи іншого механізму впливу для досягнення максимального 

синергетичного ефекту; обумовлює появу нових організаційних структур управління, які орієнтовані 

на зміни в управлінні як шляхом залучення персоналу, так і шляхом оптимізації апарату управління, 

іннов; дозволяє визначити напрямки посилення ефекту синергії. 

 

Таблиця 1 – Відмінності існуючої та нової системи управління  
Елемент системи 

управління 
Існуюча система управління Нова система управління 

Рівні управління Державне 
Муніципальне 
Відомче (секторальне) 
Корпоративне 
Громадське  

Посилюється вплив корпоративного та 
регіонального управління 

Об’єкт управління  Взаємодія  суспільства і навколишнього 
середовища 
Зниження  ступеня забруднення 
навколишнього середовища 
Раціональне ресурсокористування 
Охорона середовища 
Збереження і відновлення біологічного і 
ландшафтного різноманіття 
Екологічна безпека 

Визначається, виходячи із рівнів 
управління (сфера економічної діяльності, 
об’єкти регіональних екологічних 
програм, підприємства-забруднювачі) 

Фактори впливу на 
реалізацію 
зазначених 
напрямів 

Ступінь загострення соціально-економічних, 
політичних та екологічних проблем в країні. 
Рівень техніко-технологічного розвитку  
Невизначеність у функціонуванні екосистем 
Рівень розвитку екологічної освіти та культури  
Міжнародні зобов'язання країни. 

Сучасні тренди соціо-економіко-
екологічного розвитку 

Тип управління Управлінський вплив спрямовано на систему 
чи процес для досягнення заданого типу 
поведінки.  
Регулювання  поведінки керованого об'єкта. 
Результат невідомий (жорсткий тип), який 
супроводжується низькими початковими 
витратами, радикальним використанням 
ресурсу та значними збитками 

Опосередковане, спрямоване, 
відновлююче управління (м’який тип), 
для якого характерні високі початкові 
витрати та запобігання збитків в 
майбутньому 

Спрямованість  Виконання вимог екологічного законодавства 
Дотримання  екологічних прав громадян 

Примноження синергетичного ефекту та 
відхід від охорони середовища за рахунок 
превентивних заходів його збереження 
З’являється альтернатива розвитку 

Особливості  
 

Консерватизм  Інноваційність  

Типи 
організаційних 
структур 

Традиційні організаційні структури 
управління 

Запровадження нових систем 
корпоративного управління 

Напрямки 
посилення 
синергетичних 
ефектів 

Не реалізується та не враховується в діючій 
системі управління 

Попередження нестабільності економіко-
екологічних систем 
Посилення ефекту коеволюції (адаптації, 
взаємозв’язку) систем 
Створення мережевих,  віртуальних, 
багатовимірних, партисипативних, 
едхократичних, інтелектуальних, 
кругових корпорації та ін. 
Формування попиту та пропозиції на 
екологічні товари 
Формування конкурентних переваг на 
основі фактору екологізації політики 
управління, технологій виробництва та 
продукції 
Удосконалення суб’єктно-об’єктних 
відношень 

 

Чи стане потенційний синергізм дійсним залежить від стратегії розвитку підприємства, як 

будуть визначені синергетичні ефекти та як буде здійснюватися управління виробництвом.  Можна в 
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такий спосіб представити деякі спільні синергетичні ефекти, які можуть і виробничими, і 

екологічними. Виділяють синергію продажу та масштабу; синергію галузевих виробництв (ефект 

кооперації, коли відходи одного виробництва є сировиною для іншого); синергія спільних товарів 

(альянс компаній, які об’єднує виробництво одного товару по принципу кейре́цу). Активізація дії 

синергетичного феномену виступає основою росту ефективності функціонування економіко-

екологічних систем та відновлення функцій природних систем.  

Синергетична методологія базується на визначенні максимально повного переліку факторів 

впливу на поведінку економіко-екологічної системи. До них відносяться фактори, що мають 

безпосередній вплив або опосередкований вплив, дія яких в точках біфуркації може посилюватися. 

Це можуть бути соціокультурні параметри (цінності, традиції), природно-географічні (природно-

ресурсний потенціал, клімат), техніко-технологічні (запровадження ресурсозберігаючих технологій, 

нових матеріалів), економічні (ВВП, рівень життя населення), екологічні (рівень забруднення, 

інноваційно-інвестиційного розвитку). Для того, щоб процеси з високим ступенем невизначеності не 

стали руйнуючим фактором, потрібно удосконалювати економіко-екологічне управління, включаючи 

коригуючий менеджмент з метою нівелювання факторів, які відчутно впливають на стійкість 

економіко-екологічної системи. Але на практиці це відбувається дуже слабко. Застосування 

принципу визначення таких параметрів сприяє конвергенції   та соціо-гуманітарного вектору 

досліджень. 

Висновки й перспективи подальшого розвитку досліджень. Синергетична методологія 

застосовується до  відкритих нелінійних систем, яким притаманний вплив дії низки факторів та 

невизначеність їх розвитку. Управління процесами екологізації економіки на новій методологічній 

основі передбачає не суцільну екологізацію, а помірну підтримку напрямків, які активізують цей 

процес під дією факторів м’якого впливу. Визначення специфіки управління процесом екологізації 

економіки із застосуванням теорії синергетики на секторальному рівні можна розглядати як 

перспективу подальшого розвитку досліджень.  
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ПОСИЛЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

 

У.М. Кіцелюк 

Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника 

(м. Івано-Франківськ, Україна) 

 

Посилення регіональної диференціації стало просторовим відображенням зростаючої 

економічної і соціальної диференціації, включаючи діючі механізми державного регулювання 

економіки як на національному, так і на регіональному рівнях, темпи інфляції, динаміка валютних 

коливань, зовнішньоекономічні фактори, рівень розвитку інфраструктури регіону (транспортної, 

виробничої, соціальної тощо), рівень трудового потенціалу регіону,  енергозабезпеченість регіону та 

наявність природних ресурсів тощо. При цьому, проблематика сутності регіональної диференціації та 

становлення самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку, 

виходячи з нової парадигми місцевого економічного розвитку в умовах децентралізації влади, є вкрай 

важливими та затребуваними сьогоденням.  

Метою даної публікації є: обґрунтувати формування незалежних економічних систем на рівні 

територіальних громад, що мають використовувати свої трудові, матеріальні, соціальні, природні та 

організаційні ресурси. 

Узагальнено асиметричним вважається територіально непропорційний розвиток держави, за 

якого нарощується розрив між економічно сильними та слаборозвинутими регіонами, який 

характеризується розбіжністю регіональних показників. При цьому, зменшення регіональних 

асиметрій не завжди свідчить про позитивні тенденції розвитку країни. Якщо таке зменшення 

супроводжується покращенням показників у слабо розвинених регіонах, таке згладжування 

регіональних асиметрій вважається позитивним. За протилежної ситуації, коли зменшення асиметрій 

зумовлюватиметься погіршенням показників у високо розвинутих регіонах з наближенням до 

показників слаборозвинутих, таке згладжування є негативним для країни в цілому.  

Розглядаючи явище нерівномірності розвитку економічного простору держави, регіонів, 

окремих територій, вчені та практики поряд з поняттям «диференціація» використовують низку 

інших термінів: асиметрія, диспропорція, дивергенція, розшарування, нерівність, неоднорідність 

тощо. Кожен з них, характеризується певними особливостями, тому зазначені терміни не можуть 

використовуватись як синоніми, однак усі вони дозволяють дати оцінку досліджуваному явищу 

регіональної диференціації. 

Об’єктивність існування диференціації окремих територій у межах регіону обумовлена самою 

природою господарської діяльності людини, яка зумовлює концентрацію ресурсів у межах певних 

територій, що може розглядатись з позитивної точки зору – як джерело підвищення 

конкурентоспроможності регіону загалом. Однак економіка регіону, як і будь-яка система, 

розвивається прогресивно під впливом фактору диференціації своїх структурних складових лише до 

певної межі – допоки елементи регіональної соціально-економічної системи починають занадто 

відрізнятися у своїй організації. 

Диспропорції розвитку регіонів з’явилися завдяки багатьом чинникам, серед яких найбільше 

значення мають, скоріше, не ресурси, а наявність вертикальних та горизонтальних зв’язків. В наш час 

існують методичні підходи до оцінки міжрегіональної диференціації, що ґрунтуються, в основному, 

на трьох підходах: побудова рейтингів (комплексних оцінок) регіонального розвитку; використання 

методів дослідження нерівності в доходах та використання будь-якого класичного індикатора 

математичної статистики, що застосовується для оцінки розкиду компонент вектору від середнього 

значення – дисперсії, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнту варіації та ін. Для досліджень 

диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів серед науковців найбільш популярним є 

метод рейтингу (ранжування).  

Досліджуючи найбільш значимі диспропорції соціально-економічного простору держави, 

науковці виокремлюють наступні напрямки диференціації: диференціація регіонів за рівнем 

соціально-економічного розвитку; диференціація регіонів за показниками рівня життя населення, 

зокрема за рівнем доходів; диспропорції між загальноекономічним зростанням та розвитком 

інженерної інфраструктури в центрах концентрації економічного потенціалу; концентрація населення 

в містах та депопуляція депресивних поселень, що посилює асиметрії розвитку між міськими та 

сільськими територіями [1; 2]. 
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Інші дослідження щодо динаміки економічного зростання опираються на тезу, що між 

диференціацією (обмеженою промисловим сектором як визначальним чинником економічної 

активності країни) та темпами економічного розвитку є позитивна залежність. Узагальнюючи, можна 

стверджувати, чим більша різноманітність, тим швидші темпи зростання. Однак це не є вичерпним і 

беззаперечним твердженням. Неоднозначність, що з'явилася в цій сфері, пов'язана з самим 

розумінням терміну «диференціація». У традиційному підході диференціація визначається звужено. 

Як правило, це стосується лише розподілу робочої сили між окремими галузями промисловості.  

Отже, серед регіонів України спостерігається значна територіальна диференціація життєвого 

рівня населення за багатьма напрямами. Збільшення фінансування в розбудову об’єктів соціальної 

інфраструктури, міський розвиток, підтримку розвитку локальних центрів та агломерацій дасть змогу 

не тільки розв’язати низку соціально-економічних проблем, а й започаткувати певну спіраль 

розвитку, що залучала б до процесів економічного зростання місцеві ресурси, формувала стимули до 

економічного росту на регіональному рівні. На особливу увагу заслуговує розвиток промислових і 

старопромислових районів, сільських територій, інвестування в об’єкти туризму, рекреації та 

культури тощо [3]. 

Таким чином, можна стверджувати, що диференціація перебуває в тісному зв'язку з рівнем 

економічного розвитку, що зумовлює необхідність формування відповідних фінансових засад 

регіонального управління та місцевого самоврядування, удосконалення фінансово-бюджетних 

відносин між центром і регіонами, впровадження та розвиток регіональних проектів економічного 

розвитку, забезпечення розвитку системи місцевих податків і зборів, раціоналізування системи 

видатків, розподілення повноваженнь між різними рівнями влади на основі децентралізації 

управління соціально-економічними процесами. Розглядаючи її як у секторальному масштабі, так і, 

наприклад, відносно ринку праці, можна стверджувати, що вона становить реально потенційний 

набір нових можливостей для регіональних економік. Хоча, структурні диференціації можуть 

проявлятися на різних рівнях. З одного боку, це можуть бути вищезгадані відмінності у типах 

окремих елементів системи, але, з іншого боку, вони також можуть бути різними рівнями їхньої 

організації. Від так, просторовий дисбаланс та існуючі бар'єри, як просторові, так і законні 

економічні, ефективно обмежують процес взаємодії, внаслідок цього все ще зустрічаються чимало 

явищ нерівностей та процеси дивергенції. 
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Підприємницька діяльність в туристичній сфері певних територій – це складне соціально-

економічне явище і у той же час – певний вид діяльності суб’єктів туристичного ринку, тобто процес, 

який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов’язаних стадій та етапів. Практика 

туристичного підприємництва, сучасні економічні реалії з їх складними внутрішньогосподарськими 

умовами та відносинами значно ускладнили підприємницьку діяльність на ринку туристичних 
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послуг, зумовили нові закономірності його розвитку. Розуміння цього вимагає дослідження та 

розвитку підходів і принципів управління територіальним розвитком, адаптації наукових концепцій 

та інструментів у підприємницькому середовищі регіонів до сучасних економічних умов з 

урахуванням галузевої специфіки. Вказані положення визначають актуальність даного дослідження. 

Аналіз сучасних теорій регіонального розвитку дозволяє виділити найбільш вагомі фактори 

впливу на розвиток підприємництва в регіональній економіці: саме економічні фактори є домінантою 

розвитку, але специфіка підприємництва полягає в тому, щоб не сприймати екологічні імперативи у 

виробництві і споживанні. Тому, на наш погляд, саме концепція сталого регіонального розвитку 

органічно поєднує усі найголовніші фактори розвитку територій. Важливе значення на думку 

українських науковців для формування регіональної економіки мають чотири закони регіонального 

розвитку: закон територіального зростання виробництва і вирівнювання рівнів економічного і 

соціального розвитку регіонів; закон територіальної спеціалізації, міжнародних зв’язків і формування 

регіональних ринків; закон комплексного розвитку, структурних перетворень і диверсифікації 

господарств; закон міжрегіональної економічної інтеграції і закріплення економічних основ 

державності [1]. Низці досліджень проблематики регіонального підприємництва з використанням 

наявного туристичного потенціалу присвячено роботи таких вчених як Гуменюк Ю., Зінько Ю., 

Кифяк В., Нездоймінов С., Семенова В., Матвейчук Л., Рутинський М., Цибух В. [2-5]. В той же час, 

у дослідженнях сучасних трансформацій територіального розвитку в Україні, а також специфіки 

продуктивних сил (галузевої специфіки,  наявності розгалуженої туристичної інфраструктури та/або 

«заделу» для її розвитку) певних регіонів, як основи для їх сталого розвитку існує низка невирішених 

питань, що потребують відповідних досліджень та розробки відповідних науково-прикладних рішень, 

формування концептуальних засад активізації підприємницької діяльності в сфері туризму як основи 

для розвитку територій і розробки відповідного механізму, що становить мету даної публікації. 

Об’єктами регіональних досліджень з проблем розвитку туризму виступають різного роду 

туристичні регіони, які доцільно розглядати як єдність трьох підсистем: економічної, соціальної та 

екологічної. У свою чергу, економічна підсистема теж є сукупністю структурних елементів, які є 

об’єктами регулювання: туристично-рекреаційний комплекс регіону; природні ресурси; трудові 

ресурси регіону; регіональна інфраструктура. Виходячи з вище зазначеного, зазначимо, що Одеський 

регіон є унікальною територією. Яка має спільні кордони з Молдовою та Румунією, морське 

сполучення з Болгарією, Туреччиною та іншими сусідами ЄС, такими як Грузія. Етнічна 

різноманітність населення області, кліматичні умови, відкритий та щирий характер ментальної 

південної культури, сприятливі кліматичні умови визначають Одещину як потужний туристичний 

регіон, що становитиме підґрунтя для розвитку туризму та сільського господарства, зокрема 

виноградарства та виноробства [6]. Варто зазначити, що сьогодні продукція виноробної 

промисловості виробляється в багатьох країнах світу. Однак, виноробні регіони розташовані в світі 

нерівномірно. На їх розташування вплинула велика кількість чинників, зокрема, це: історичний 

чинник, сприятливий клімат для вирощування виноградників, висока культура споживання вина в 

країні, тощо. Лідерами на світовому ринку виноробства стабільно є Італія, Франція, Іспанія, 

Сполучені Штати Америки та Аргентина. На їх долю припадає більше половини сукупного обсягу 

виробленої в світі продукції виноробної промисловості. Також значне місце в світовій індустрії 

виноробства займають Китай, Чилі, Австралія, Німеччина та Південно-Африканська республіка. 

Серед пострадянських країн до ТОП двадцяти виноробних країн увійшли: Росія, Молдова та Грузія. 

Нажаль, сьогодні Україна не входить до списку основних країн виробників вина – її частка у 

світовому виробництві вина значно зменшилася за останні 10 років із 18 місця в рейтингу в 2008 р. до 

24 – в 2019 р. [7]. 

Реалізація державної політики регіонального розвитку в Україні, фіскальна децентралізація, 

розвиток і стимулювання конкретних засад економіки південного регіону має враховувати специфіку 

розподілу продуктивних сил кожної території. Після анексії Криму за регіональним критерієм обсягу 

виробництва продукції виноробної промисловості в Україні лідируючі позиції займають Одеська та 

Миколаївська області. Виготовлення вина в інших областях України має другорядне значення і має 

тенденцію до зменшення (з 15,6% у 2014 р. до 5,1% у 2018 р.). Така географічна концентрація 

виноробних підприємств зумовлена кліматичними особливостями півдня України та Закарпаття, що 

сприяють виноградарству в зазначених регіонах. Останнє спрощує та здешевлює логістику 

виноробних компаній в даних регіонах [8]. Починаючи з 2016 р. спостерігається позитивна динаміка 

обсягу реалізованої  продукції виноробної промисловості в номінальному вираженні (4312,5 млн.грн. 
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у 2016р., 4639 млн.грн. у 2017р., 4852,2 млн.грн. у 2018р.). Така динаміка спричинена, в першу чергу, 

девальвацією гривні та відповідним зростанням собівартості та ціни реалізації виноробної продукції. 

Регіональне туристичне підприємництва є привабливим, оскільки не потребує великого 

стартового капіталу, має високий рівень рентабельності інвестицій, мінімальний термін окупності 

витрат, зростаючий попит на туристично-рекреаційні послуги. Однак, позитивний вплив туризму на 

економіку спостерігається тоді, коли він існує на умовах збалансованого розвитку з іншими галузями 

соціально-економічного комплексу регіону. Вітчизняний ринок виноробної продукції сьогодні 

переживає складний період – окрім загальноекономічної нестабільної ситуації, має місце 

непродумана акцизна політика і низька купівельна спроможність, які грають проти легальних 

виробників. Однак, Україна має значний потенціал в напрямку виноробства, тому за умови держаної 

підтримки вітчизняного винороба, регіональних програм розвитку територій в рамках 

адміністративно-територіальної реформи, вітчизняні виноробні компанії можуть значно покращити 

свої позиції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Серед тенденцій, що спостерігаються в 

провідних виноробних країнах світу вважаємо доцільним виділити, зокрема, програми 

територіального розвитку на основі винного туризму. Це спеціалізований вид туризму, що має на 

меті дегустацію, споживання, купівлю вина безпосередньо у виробника. Як правило, винний туризм 

формується в розрізі гастрономічних туристичних маршрутів. Вино в цьому аспекті розглядається не 

як алкогольний напій, а як унікальний продукт, що відповідає цілям розвитку певного регіону. В 

цьому аспекті актуальним є вдосконалення стратегії виноробних підприємств Одеської області 

відповідно до «Концепції розвитку гастрономічного туризму в Україні до 2026 року». Документ [9] 

висвітлює основні стратегічні напрямки розвитку гастрономічного туризму у світі, сучасний стан та 

проблематику розвитку гастрономічного туризму в Україні та визначає комплекс системних дій з 

організації та просування гастрономічного туризму в Україні на засадах сталого розвитку та 

перспективи виходу регіонів країни на міжнародний туристичний  ринок з конкурентоспроможнім 

Національним гастрономічний туристичним продуктом. Аналіз Концепції дозволив переосмислити 

роль громадських територіальних інституцій у секторі туризму, як каталізатора процесу ефективної 

взаємодії у межах державно-приватного партнерства, творчо підійти до створення пропозицій щодо 

розвитку Одещини на засадах сталого розвитку з урахуванням сучасних світових трендів та 

українських реалій.  

Розроблений нами туристичний еногастрономічний маршрут «Дороги вина Бессарабії» має 

впровадити в Україні інноваційний досвід Європейських регіональних студій і сприяти розвитку 

територій Півдня України. Адже у світі щорічні надходження від гастрономічного туризму сягають 

150 млрд. доларів [10]. Даний туристичний маршрут базується на основі розташування 

еногастрономічних туристичних дестинацій – географічних територій, що можуть залучати та 

задовольняти еногастрономічні потреби туристів. В Одеському регіоні існує тринадцять потужних 

підприємств, що спеціалізуються на виготовлені виноробної продукції. З них такими, що мають 

потенційну туристичну привабливість за певними критеріями (унікальні сорти вина, багата історія 

підприємства, рівень транспортної  та туристичної інфраструктури) є десять підприємств. Зокрема, 

це: ТОВ «Нива», ТОВ «Вин Агро», Інститут виноградарства і виноробства ім. Таїрова (с. Таїрове), 

ТОВ «Агро Дар» (м. Татарбунари), ЗАТ «Болградський виноробний завод» (м. Болград), ТОВ 

«Ізмаїльський винзавод» (м. Ізмаїл), ТОВ «Бізнес Вин» (с. Мологів), ТПК «Ланжерон і К» (с. 

Лиманське), ТОВ «Промислово-торгівельна компанія Шабо» (с. Шабо) та ПрАТ «Одесавинпром» (м. 

Одеса). На цій підставі нами було сформовано проектну пропозицію щодо еногастронічного 

маршруту «Дороги вина Бессарабії». Крім населених пунктів, де функціонують зазначені 

підприємства виноробної промисловості до проектного маршруту увійшли такі міста Одеського 

регіону: Сарата, Білгород-Дністровський та Вилкове. У зв’язку з реалізацією означеної вище 

проектної пропозиції, величезний пласт роботи припадає на службу маркетингу при 

облдержадміністрації, якій має провести моніторинг наявних в місті та регіоні профільних заходів, 

після чого міська та обласна адміністрація разом з відповідними ОТГ можуть подати заявки на участь 

в обраних фестивалях, виставках та ярмарках. Організаційне забезпечення пропонованих заходів 

вимагає цілого комплексу робот, до яких залучаються всі відповідні структурні підрозділи, які 

безпосередньо орієнтовані на управління розвитком території. Крім того, адаптація стратегії розвитку 

регіону до вимог «Концепції розвитку гастрономічного туризму в Україні до 2026 року» потребує 

консультацій з експертами туристичної сфери, дизайнерами, юристами тощо. 

Нами було визначено основні етапи формування гастрономічного туризму в регіонах України. 

Перший – має стати початком інтеграційної взаємодії туристичної галузі з виноробною та харчовою 
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галузями виробництва (до 2020 р.). Стратегічними цілями даного етапу є: розробка та уніфікація 

теоретичних засад; аудит гастрономічного ресурсного потенціалу на локальному та регіональному 

рівнях); ініціювання та створення законодавчо-регламентних норм гастрономічного туризму; 

визначення ефективних моделей розвитку на засадах сталості, тощо. Другий етап (2021-2023 рр.) – 

створення туристичного гастрономічного продукту та мережевої співпраці суб’єктів надання 

гастрономічних туристичних послуг. Ключовим завданням цього етапу є створення та просування 

гастрономічних брендів туристичних дестинацій; формування та розвиток різних форм просування 

гастрономічного туризму (форумів, фестивалів, доріг вина та смаку, виставок, науково-практичних 

заходів та ін.); створення туристично-гастрономічних кластерів (зокрема винних кластерів) у межах 

сільських та урбанізованих територій; інтеграція у міжнародний ринок гастрономічного туризму. 

Третій етап (2024-2026 рр.) передбачає стабілізацію попиту на національний гастрономічний 

туристичний продукт та його просування на міжнародних туристичних ринках. Цей етап містить 

основні заходи, що були проведені в Україні в рамках розвитку гастрономічного туризму за останні 

роки та на їх підставі розглядає етапи формування гастрономічного туризму в регіонах України на 

2019-2026 рр. 

Розвиток територій, які буде включено до подібних програм потребує узгодження з 

Національною доктриною в туризмі України, що передбачає формування механізмів формування 

законодачо-регламентної сфери; інтеграційну міжгалузеву взаємодію; науковий супровід розвитку 

галузі гастрономічного туризму та міжгалузевих процесів; розробка стандартів якості надання 

рекреаційно-туристичних гастрономічних послуг; розвиток міжнародного співробітництва у сфері 

гастрономічного туризму та його взаємодію з органами місцевого самоврядування; аудит ресурсного 

потенціалу гастрономічного туризму. В цілому, слід відзначити, що поєднуючи всі можливості 

співпраці між державною владою, місцевим самоврядуванням, бізнесом та громадянським 

суспільством для виконання завдань розвитку територій можна буде досягти сталого розвитку 

регіонів та громад, підвищити якість життя населення незалежно від місця проживання. 
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