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ВСТУПНЕ СЛОВО ПРИ ВІДКРИТТІ  

X ЮВІЛЕЙНОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
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КРЕАТИВНІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК» 

 

Д-р арх, проф. Шкодовський Ю.М. 

ректор Харківського національного  

університету будівництва та архітектури 

 

Шановні учасники конференції, шановні присутні! 

Щиро вітаю вас з початком роботи X Ювілейної міжнародної науково-

практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 

прозорість та сталий розвиток». Насамперед я хочу висловити подяку всім, хто 

знайшов можливість взяти участь у нашій конференції. Гарною науковою традицією 

стало для нас проведення щорічних науково-практичних конференцій за міжнародною 

участю з метою обговорення нагальних проблем та вироблення конкретних 

рекомендацій щодо їх розв‘язання. Мені дуже приємно, що протягом десяти років 

кафедра економіки підтримує цю традицію і 2018 рік не став виключенням. 

Дозвольте мені звернутися до вас із вступним словом. 

Світова економіка увійшла у якісно новий етап свого економічного розвитку, 

для якого притаманні універсалізація і глобалізація економічних відносин, формування 

загального економічного, правового та інформаційного простору, вироблення єдиних 

підходів до господарювання підприємств, їх прояву не лише в економічному, а й в 

соціальному середовищах.  

Але економічна криза, нестабільна політична та соціальна ситуації в Україні та 

світі – в черговий раз за останні роки поставили світове співтовариство перед 

принциповим вибором: які шляхи і форми розв‘язання соціальних конфліктів та 

економічної кризи є найбільш ефективними; як збалансувати економічні вигоди та 

соціальну захищеність. Є очевидним, що для збереження України як єдиної і 

неподільної, для зміцнення її територіальної цілісності і суверенітету актуальним є не 

тільки економічний розвиток, а й соціальна стабільність. 

Креативність, прозорість та сталий розвиток дозволять соціалізувати економіку 

України та вивести її на Європейський рівень. 

Культурні та креативні індустрії визнаються ЄС та інтегруються в його полі-

тичні документи та програми вже більше десяти років. Креативна економіка виходить 

за рамки традиційних мистецьких та культурних галузей та включає більшу кількість 

взаємопов‘язаних видів діяльності та підгалузей. Ця сфера має потенціал, який 

визнається Радою Європи, різними організаціями системи ООН, а також національ-

ними, регіональними та місцевими органами влади та установами у всьому світі.  

За останні 10 років світовий товарообіг креативної продукції і послуг збільшився 

більше ніж вдвічі та досяг 624 млрд доларів США. Разом з економічними вигодами 

креативна економіка створює нематеріальні цінності та забезпечує сталий розвиток, 

орієнтований на людину.  

Креативна економіка — це галузь світової економіки, що швидко розвивається. 

Вона динамічна, генерує доходів, створює робочі місця і сприяє розвитку експорту, 

оскільки менше прив‘язана до матеріальних ресурсів. 

Креативна економіка сприяє соціалізації бізнесу. Перехід до соціальної моделі 

поведінки бізнесу обумовлений не тільки економічними процесами і усвідомленням 

економічної доцільності. Розвиток соціуму призвів до того, що він став активним 

істотним фактором трансформації бізнесу. Однак провідну роль в підвищенні 

соціальної активності бізнесу відіграє держава. Досвід економічного і соціального 
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розвитку індустріальних країн свідчить, що ринкова економіка принципово не може 

існувати в чистому вигляді. 

Ще одним важливим кроком до сталого розвитку нашої держави є прозорість 

економічної діяльності.  

Найважливішою умовою існування демократії є публічність політики, тобто 

гласність і відкритість будь-якої політичної дії. Публічна прозора політика забезпечує 

відкритість дій влади та можливість громадян контролювати дії влади, впливати на 

процеси розробки і впровадження державних рішень. Громадяни мають право і повинні 

впливати на процеси створення і реалізації законів, якість роботи державного апарату, 

рівень освіченості і громадянської самосвідомості політиків, які приймають важливі 

рішення. 

Об‘єднавши дослідження у всіх перелічених наукових напрямах ми зможемо 

протягом цих двох днів знайти відповіді та рішення на низку важливих економічних, 

політичних, соціальних питання. Але теоретичні дослідження не повинні залишатися 

теоретичними. Тому важливим та цінним для мене є той факт, що, організаторам 

конференції, вдалось об‘єднати зусилля органів влади, зарубіжних та вітчизняних 

експертних установ, наукових організацій, тим самим поєднати теорію і практику, 

використовуючи найкращі світові традиції та досвід європейських країн. Про 

актуальність і практичну значущість конференції і проблем, які на ній будуть 

обговорюватися, свідчить той факт, що організаторами конференції виступили 

Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківська міська 

рада, Головне управління статистики у Харківській області, Ізраїльський технологічний 

інститут (Ізраїль), Йорданський національний університет (Йорданія), Брестський 

державний технічний університет (м. Брест, Республіка Білорусь), Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Український 

державний університет залізничного транспорту (м. Харків), Одеський національний 

економічний університет, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». 

Ще одним вагомим результатом нашого заходу є збірник наукових тез. Він 

свідчить про той інтелектуальний капітал, який було залучено нами для вирішення 

зазначених проблем в процесі підготовки конференції. В роботі конференції приймає 

участь більше 400 молодих науковців та досвідчених спеціалістів, які зібралися в цьому 

залі, вони представляють більше 10 країн світу, а учасники з України представлені 

майже всіма регіонами. 

Більшість важливих і складних питань можна вирішити лише спільними 

зусиллями представників вітчизняних наукових шкіл у їх співпраці з зарубіжними 

колегами. Давайте разом прагнути до досягнення нашої спільної мети модернізації 

економіки нашої держави на засадах креативності, прозорості та сталого розвитку. 

Проведення X Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції 

«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий 

розвиток» є свідченням високого авторитету нашого університету, дозволить успішно 

реалізувати проекти і програми за новими актуальними напрямами, буде сприяти 

поглибленню наукового діалогу.  

Дякую вам за увагу та бажаю учасникам конференції активної, корисної, 

натхненної та плідної роботи. 
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СЕКЦІЯ 1  

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Альсадун Мунтасиp Асаад 

Аспирант  

Кафедра педагогики, методики и менеджмента образования 

Факультет последипломного образования 

Украинская инженерно-педагогическая академия 

г. Харьков, Украина, 

 

На сегодняшний день информация становится одной из главных ценностей 

общества. В зависимости от уровня развития культуры и ее накопления происходит 

рост количества информации, информация становится своеобразным индикатором 

развития культуры общества. Сфера влияния информации всеоблемлющая - культура и 

информация охватывают различные направления человеческой деятельности и 

социально-экономических систем, при этом приобретает характерных свойств 

творческого потенциала, целеустремленности и  развития.  

Госудорственные законы и программы, например, закон "О Национальной 

программе информатизации" определяет вектор будущих направлений для развития и 

реформирования содержания социально-экономических систем как раз в аспекте 

формирования информационной культуры личности. Это обусловлено также 

процессом вхождения Украины в Единое Европейское пространство. 

Информационная культура позволяет эффективно использовать 

информационные технологии при решении задач, которые специалист ставит для 

достижения целей своей деятельности. В формировании информационной культуры 

важная роль принадлежит Интернету, который, по определению специалистов, 

представляет собой паутину неупорядоченных связей, взаимно пересекаются через 

спутниковые, оптоволоконные, телефонные и радиорелейные каналы, объединяющие 

миллионы пользователей в мире, в не зависимости от сфер деятельности и 

местонахождения. Компьютеры и соответствующие программы при этом служат в 

качестве средств, с помощью которых он может планировать последовательность 

действий, необходимых для достижения поставленных целей. информационная 

культура реализуется через умения личности использовать соответствующим образом 

весь набор информационных технологий в своей деятельности. 

Создание единой информационной среды устойчивого развития социально-

экономических систем осуществляется несколькими путями, среди которых: создание 

внутренней единой доступной сети Интернет; обеспечение социально-экономических 

систем  достаточным количеством компьютеров, разработка программных продуктов 

для самостоятельной работы специалистов; готовность госудорственного сектора к 

внедрению информационных технологий в  деятельность социально-экономических 

систем и другое. 

Литература: 1. Калиновская Н.А. Информационная культура личности и 

общества: наполнение понятия // Информационное общество: культурологические 

проблемы: Материалы междунар. науч. конф. Краснодар – Новороссийск 17 -19 

сентября 1997 г.: Тез. докл. – Краснодар, 1997. – С. 93-94. 

 



6 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НЕПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНО- РЕСУРСНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА  ИОРДАНИИ 

 

Аль-хавари Юсеф Рияд 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Иордания 

 

По итогам 2012 года Иордания входит в тройку богатейших стран по запасам 

минеральных запасов и энергетических ресурсов. Как и многие страны Арабского мира 

Иордания имеет крупнейшие запасы нефтепродуктов и природного газа а так же других 

видов топлива.  Иордания является крупным поставщиком брома, фосфоритов и 

калийных удобрений в мире, также добываются такие виды минерального сырья как 

карбонат кальция, цемент, глина, каолин, известняк, фосфорные и калийные удобрения, 

пуццолановые материалы, кварцевый песок, сталь и цеолитовая туфа и других 

(Приложение 1; Ясинский, 2013a, б; Ober, 2013). 

ВВП Иордании непосредственно зависит от экспортируемых природных 

ресурсов, их спроса и цены на мировом рынке. Колебания которых оказывает 

существенное влияние на солиально-экономическое положение в стране. Анализ 

данных АГУМ показывают что добыча природных ресурсов в Иордании в основном 

идѐт на экспорт  в страны Европы, Америки и Ближнего Востока и незначительно идѐт 

на производство внутри страны.  

По оценком экспертов [1,2], Иордания имеет значительные запасы полезных 

ископаемых, и более 56 объектов горнодобывающей промышленности на которых 

занято более 9500 человек в нескольких городах, том числе магматических горных род, 

которые служат основным сырьѐм при производстве  строительных материалов, в том 

числе, композитной арматуры. Таким образом Иордания вывозит огромную сърьевую 

базу ресурсов, в которой сама остро нуждается. 

По мнению автора, наибольшее внимание и производственное оснащение 

добычи и производства сырьевой базой следует уделять следующим минеральным 

запасам Иордании: 

Диоксид кремния (кварцевый песок) главный компонент почти всех земных 

горных пород, в частности, кизельгура. Его применяют в производстве стекла, 

керамики, абразивов, бетонных изделий, для получения кремния, как наполнитель в 

производстве резин, при производстве кремнезѐмистых огнеупоров, в хроматографии и 

др. запасы Иордания Диоксиада кремния на юге страны исчисляются милиардами тонн. 

Более пяти компаний в указанной области производства стекла песок для 

обрабатывающей промышленности [ 3 ]. SiO 2 в Рас - Эн-Накаб области достигает до 

98,7%. Композитная стеклопластиковая арматура производится из стекловолокна, 

основой которого является диоксид кремния – до 99%. Основная добавка в состав 

стекла – это оксид алюминия. 

Базальт - уникальный строительный и облицовочный материал природного 

происхождения. Название произошло от эфиопского слова "базал", что значит 

"кипячѐнный", - базальты рождены в жерлах вулканических аппаратов. Особый 

интерес представляют  Конструкционные и армирующие материалы, получаемые из 

базальта: базальтопластики листовые, профильные, трубы и тому подобное. Из 

базальта получают мелкодисперсная фибра, как армирующий заменитель асбестовых 

волокон и других композиционных материалов; крупнодисперсная фибра, то же 

рулонные и пакетированные базальтоволокнистые армокаркасы; износостойкие детали 

(валы, шестерни); смазки.  

Производство стоительных материалов, на основе местной минерально-

сырьевой базы Иодрании должно стать приоритетным направлением в развитие 

государства. Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время проблема 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://file.scirp.org/Html/11-8302020_33100.htm#ref2
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разработки осмысленной промышленной политики очень важна, так как именно от неѐ 

зависит дальнейшее развитие страны. 

Литература: 1. Jordan Department of Statistic (2014) Annual Reports 2010-2014. 

http://cn.knoema.com/atlas/sources/Jordan-Department-of-Statistics?topic=Jordan.; 2. Natural 

Resources Authority (2000-2013) Mining Sector Performance during 2011 Compared with 

the Last Four Years. Natural Resources Authority, Amman, Jordan, 39. 

http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/pdf/file33cf0f62b2314d998ec74abc0f825bf4.pdf.; 

3. Natural Resources Authority (2009) Mining sector performance during 2009 compared 

with the last four years: Investment and international cooperation division. The NRA Annual 

Report, Amman. 

 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЕАТИВНОЇ ПРАЦІ  

НА ПРИКЛАДІ БУДІВНИЦТВА 

 

Студ. 4 курсу Андріянова О.А. 

Канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

На сьогодні креативна економіка стала одним з найважливіших напрямів 

інноваційного розвитку, таким напрямком бізнесу, в основі якого лежить оригінальна 

ідея створення якісно нового підходу до продукту. Термін «креативність» може бути 

пояснений як творчий підхід до чого-небудь із залученням нових, раніше не 

використовуваних ідей. 

Інновація в будівництві є впровадженим нововведенням, що забезпечує якісне 

зростання ефективності процесів зведення або експлуатації будівель і споруд. Таке 

нововведення також має бути затребуване ринком, тобто мати практичне застосування. 

Інноваційна будівельна технологія або матеріал повинні відповідати одному або 

декільком з критеріїв: 

 спрощувати і/або прискорювати процес будівництва; 

 знижувати собівартість будівництва або експлуатаційні витрати; 

 підвищувати енергоефективність об'єкту; 

 збільшувати життєвий цикл споруди. 
Зараз, через постійне зростання цін на енергоресурси більшість інновацій в 

будівництві спрямовані на енергозбереження, адже економічна доцільність від їх 

впровадження помітна вже в перший рік експлуатації будинку. 

Щоб побудувати будинок, необхідно пройти через ряд послідовних кроків, що 

охоплюють: 

 заливку фундаменту; 

 зведення стін; 

 монтаж крівлі; 

 прокладку інженерних комунікацій; 

 фінішну обробку. 
Для кожного з етапів є свій інноваційний матеріал або метод, завдяки чому 

зменшується час будівництва і скорочуються витрати. 

Деякі з цих технологій представлені в наступній таблиці 1. 

Найчастіше, головною перешкодою на шляху впровадження інноваційних 

продуктів стає відсутність перевіреної інформації, і практики, яка підтверджує, що 

інновація працює. Виходом із ситуації може стати «обкатка» інноваційних продуктів і 

технологій на тестових об'єктах. Це дозволить накопичити практичний досвід, 

необхідний для широкого впровадження інноваційних продуктів в будівництві. 

 

http://cn.knoema.com/atlas/sources/Jordan-Department-of-Statistics?topic=Jordan
http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/pdf/file33cf0f62b2314d998ec74abc0f825bf4.pdf
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Таблиця 1 – Комерціалізація інновацій в будівництві 

Технологія Сутність інновації Результат 

Повнозбірне 

великопанельне 

житлове 

будівництво 

Збірка за принципом 

конструктора 

Швидкість будівництва 

досягається шляхом мінімізації 

«мокрих процесів» і 

зварювальних робіт 

Монолітно-каркасне 

будівництво 

Зведення монолітного 

бетонного каркасу з 

використанням опалубки, що 

знімається 

Монолітна, безшовна 

конструкція і можливість 

будівництва будинків 

найскладнішої конфігурації 

Поєднання збірних 

заводських 

конструкцій з 

монолітним 

житловим 

будівництвом 

Використання стінових 

панелей та інших заводських 

заготівель, спираючись на 

монолітний каркас 

Забезпечення більш високої 

якості (в порівнянні з 

панельним житловим 

будівництвом) і швидкості 

будівництва при зниженні 

витрат (в порівнянні з чисто 

монолітним будівництвом) 

Панельно-каркасна 

технологія 
В основі конструкції  

дерев'яний каркас, на який 

кріпляться панелі, що 

складаються з OSB-плит з 

утеплювачем і волого-

парозахисними мембранами 

Найшвидший і відносно 

недорогий спосіб будівництва 

енергоефективних будинків 

Домокомплекти  для 

будівництва 

малоповерхових 

житлових будинків 

Повний набір матеріалів і 

комплектуючих для 

будівництва індивідуальних і 

багатоквартирних житлових 

будинків «під ключ» 

Можливість швидкого 

будівництва капітальних 

житлових будинків 

Незнімна опалубка Заливка бетону (пінобетону, 

піно-полістиролбетону) в 

армовану незнімну опалубку 

з полістиролу або деревини 

Високошвидкісне будівництво 

типових будинків «економ» і 

«бізнес» класу 

Технологія ЛСТК 

(легких сталевих 

тонкостінних 

конструкцій) 

Будівництво будинку на 

основі сталевого каркаса 

Висока швидкість будівництва 

будинку за принципом 

конструктора, сейсмостійкість 

споруди. Немає необхідності 

обробки каркаса вогне- 

біозахистом 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Студ. 4 курсу Андріянова О.А. 

Канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Три основні аспекти, що дуже часто зустрічається при визначенні економічної 

безпеки це - нормальний життєвий стан населення, сталий розвиток, здатність 

протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам.  

Нормальний життєвий стан населення характеризують статистичні показники 

природного та механічного руху населення; зайнятості та безробіття; чисельність та 

зайнятість населення; індикаторів життєвого рівня та їх показники; життєвого рівня 
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населення; матеріального забезпечення населення та домогосподарств; соціальних та 

демографічних показників життєвого рівня. 

Здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам  характеризується 

такими показниками, як темпи інфляції, дефіцит державного бюджету, стабільність 

національної валюти, вплив зовнішньоекономічних факторів, зовнішня та внутрішня 

заборгованість та ін. 

Сталий розвиток характеризується багатьма показниками. Виділяють наступні 

характеристики рівня сталого розвитку: 

1) Екологічно-територіальні (ЕТ) – особливості просторового ландшафту, 

наявність природних ресурсів, стан екології тощо. 

2) Економічні (Е) – економічний розвиток регіону, його виробнича структура, 

рівень доходів підприємств та громадян, рентабельність бізнесу, приросту ВНП тощо. 

3) Політичні (П) – політична стабільність, стан законодавчої та виконавчої 

систем, рівень роботи судової системи, інституціональна структура регіону, 

інфраструктура регіону, швидкість реалізації реформ, програм, політики державного та 

регіонального рівня, наявність корупції в регіоні, простота ведення бізнесу, наявність 

пільгових  умов для нього тощо. 

4) Соціально-демографічні (СД) - соціальна забезпеченість громадян, рівень їх 

життя, природний та міграційний прирости населення. 

5) Інші – рівень впровадження інновацій в регіоні, технологічний розвиток.  

Загалом можна представити набір основних показників, що характеризують 

економічну безпеку України за всіма характеристиками. 

На основі перелічених характеристик, можна зазначити, що сталий розвиток є 

однією з головних умов економічної безпеки. В роботі для оцінки економічної безпеки 

автором застосовуються методичні рекомендації щодо розрахунку економічної безпеки 

України. Згідно цих методичних рекомендацій інтегральний індекс економічної 

безпеки складається з 9 середньозважених субіндексів (складових економічної 

безпеки): виробнича безпека; демографічна безпека; енергетична безпека; 

зовнішньоекономічна безпека; інвестиційно-інноваційна безпека; макроекономічна 

безпека; продовольча безпека; соціальна безпека; фінансова безпека (банківська 

безпека; безпека небанківського фінансового ринку; боргова безпека; бюджетна 

безпека; валютна безпека; грошово-кредитна безпека). 

Детальніше всі дев‘ять субіндексів  представлені в таблиці 1. Зауважимо, що 

вплив частоти використання альтернативних джерел енергії на економічну безпеку 

здійснюється не лише через показник енергетичної безпеки, а й через фінансову 

безпеку, бо як вже зазначалось дешева власна енергія є суттєвим важелем виробництва, 

а її вартість безпосередньо впливає на собівартість національної продукції. На основі 

перелічених в таблиці 1 показників два рази на рік формується індекс економічної 

безпеки країни, що дозволяє контролювати стан економіки та попереджувати певні 

кризові явища. 

 

Таблиця 1 – Детальне описання основних  складових економічної безпеки 

держави 

Середньозважені 

субіндекси 
Характеристика субіндексів 

1 2 

Виробнича безпека Стан виробничої сфери країни, за якого забезпечується 

максимально ефективне використання наявних виробничих 

потужностей у країні, їх модернізація та розширене відтворення, 

зростання рівня інноваційності виробництва та підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної економіки 
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1 2 

Демографічна 

безпека 

Стан захищеності держави, суспільства та ринку праці від 

демографічних загроз, за якого забезпечується розвиток України з 

урахуванням сукупності збалансованих демографічних інтересів 

держави, суспільства й особистості відповідно до конституційних 

прав громадян України 

Енергетична 

безпека 

Стан економіки, що сприяє ефективному використанню енерге-

тичних ресурсів країни, наявності на енергетичному ринку 

достатньої кількості виробників та постачальників енергії, а 

також доступності, диференційованості та екологічності 

енергетичних ресурсів 

Зовнішньо-

економічна безпека 

Стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності 

національним економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію 

збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних 

чинників та створення сприятливих умов для розвитку економіки 

завдяки її активній участі у світовому розподілі праці 

Інвестиційно-

інноваційна 

безпека 

Стан економічного середовища у державі, що стимулює 

вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в 

розширення виробництва в країні, сприяє розвитку 

високотехнологічного виробництва, інтеграції науково-дослідної 

та виробничої сфери з метою зростання ефективності, 

поглиблення спеціалізації національної економіки на створенні 

продукції з високою часткою доданої вартості 

Макроекономічна 

безпека 

Стан економіки, за якого досягається збалансованість 

макроекономічних відтворювальних пропорцій 

Продовольча 

безпека 

Стан виробництва продуктів харчування в країні, що здатний 

повною мірою забезпечити потреби кожного члена суспільства в 

продовольстві належної якості за умови його збалансованості та 

доступності для кожного члена суспільства 

Соціальна безпека Стан розвитку держави, за якого держава здатна забезпечити 

гідний і якісний рівень життя населення незалежно від віку, статі, 

рівня доходів, сприяти розвитку людського капіталу як 

найважливішої складової економічного потенціалу країни 

Фінансова безпека Стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні 

фінансові умови для стабільного соціально-економічного 

розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків 

та дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та 

єдності фінансової системи країни 

 

ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС КУПІВЛІ  

МОЛОЧНИХ ДЕСЕРТІВ 

 

Канд. екон. наук, доц. Афанасьєва О.П., студ. Проняєва А.П. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі  

 

Успіх діяльності фірми, яка працює на споживчому ринку, залежить від того, 

наскільки вдало та надійно вона знайде своє коло покупців, свій сегмент ринку. Тому в 

діловому світі витрачається багато коштів і часу на маркетингові дослідження з метою 

побудови певної моделі поведінки покупців. Особливої уваги приділяється визначенню 

мотивів купівлі, оскільки маркетингові заходи підприємств планують саме 

орієнтуючись на них. 
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Авторами проведено анкетне опитування для визначення уподобань та смаків 

споживачів десертів з молочної сировини. Дослідною проблемою для проведення 

маркетингового дослідження було вивчення мотивації споживачів під час купівлі 

молочних десертів. Генеральною сукупністю дослідження були люди віком від 18 до 65 

років, що мешкають у м. Харкові. 

Вибірка даного дослідження склала 657 осіб, та була сформована за допомогою 

квотного (стратифікованого) добору, в основі якого лежить побудова якісної моделі 

генеральної сукупності та добір одиниць спостереження у вибіркову сукупність, 

виходячи з наявної моделі. За видом вибірки використана одноступінчаста – простий 

добір з генеральної сукупності у вибіркову на базі відповідного принципу. Вибірка 657 

осіб є репрезентативною, оскільки доведено, що для міста з населенням у мільйон 

мешканців достатня репрезентативність забезпечується вибіркою 400 респондентів, а в 

м. Харкові на момент опитування мешкало за статистичними даними 1441186 осіб [1]. 

Помилка вибірки складала ±5%, що достатнім рівнем надійності для польових 

маркетингових досліджень. 

Для маркетингового дослідження потенційних споживачів використане 

електронне анкетне опитування. З урахуванням названих вище факторів було 

розроблено анкету для визначення особливостей споживчої поведінки під час купівлі 

десертів з молочної сировини. Для збору даних використовувалась соціальна мережа 

Facebook, що найбільш популярна серед мешканців м. Харкова та саме там можна 

підібрати осіб, які максимально відповідатимуть обраним критеріям – вік, місто 

проживання. Анкета була створена за допомогою додатку Google Forms, що дозволив 

оперативно провести опитування через мережу Інтернет. 

У порівнянні з паперовим анкетним опитуванням, електронна анкета дозволяє 

підвищити ефективність опитування у декілька разів, оскільки відбувається швидше, а 

найважливіше – моментально отримуються оброблені результати у вигляді діаграм і 

таблиці відповідей. 

Збір інформації тривав у лютому-березні  2018 року. Опрацювання та аналіз 

даних, отриманих з анкет, проводився також за допомогою програмного продукту 

Google Forms. 

Таким чином, у межах маркетингового дослідження споживачів десертів з 

молочної сировини було отримано наступні результати: 

1) Серед всіх продуктів групи, найбільш популярною є сиркова маса і сирковий 
десерт, оскільки 31,5% всіх опитаних відмітили на першому місці у пріоритеті купівлі 

саме сиркову масу, на другому місці сирковий десерт (27%) і на третьому місці 

глазуровані сирки (24,6%), а на четвертому – сирковий крем (13,5%); 

2) Під час дослідження важливо було дізнатись особливості сприйняття  
споживачів даної групи товарів і тому ставилось питання щодо асоціацій відносно 

десертів з молочної сировини. За результатами дослідження третина респондентів 

(36,1%) сприймають даний продукт емоційно – як насолоду, ще третина споживачів 

(33,1 %) сприймають його через очікування солодкого смаку, проте 15,2 % опитаних 

асоціюють даний продукт тільки як «дитячу радість», а 13,1% опитаних відмітили саме 

раціональні мотиви, асоціюючи даний продукт з користю від споживання. 

3) Найбільш важливими параметрами вибору десертів з молочної сировини 
виявилися: на першому місці дата виробництва (58,2 % опитаних зазначили, що це 

перше, на що вони звертають увагу), на другому місці – зовнішній вигляд (41 %), а на 

третьому місці – ціна (28,8 %) серед видів упакування більша частина споживачів як 

найбільш зручним обрали полістирольні стаканчики з кришками; 

4) Результати дослідження переваг щодо наповнювачів десертів з молочної 
сировини показали, що 27,% опитаних найбільше купують десерти з шоколадним 

наповнювачем, 25,4% – з вишневим, 14,2% респондентів віддають перевагу 

наповнювачам ізюм і курага, а 8,4% – персик, 7,4% – інші (зазначаючи такі, як груша, 
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банан, ківі, диня) і 5,3% - полуниця, проте 12,1% опитаних купують десерти без 

наповнювачів більша частина споживачів купують десерти з молочної сировини 1-2 

рази на тиждень; 

5) За частотою купівлі більша частина споживачів (53,3 %) купують десерти з 
молочної сировини 1-2 рази на тиждень, 26,1% – 1-2 рази на місяць, а 11,4% купують 

рідко, тобто 1-2 рази на 3 місяці і лише 7,1% купують майже щодня. 

6) Результати дослідження показали, що 43,3% всіх опитаних вважають 
найбільш прийнятною ціну у 10-15 грн, 16,4% - 16-20 грн, 14,1% опитаних готові 

заплатити 21-25 грн. і тільки 10,5% готові платити більше 25 грн. (це переважно 

споживачі з високим рівнем доходу – вище 6000 грн. на одну особу в родині на місяць), 

а 14,7% можуть заплатити лише до 10 грн.  за упаковку ( це переважно малозабезпечені 

споживачі з рівнем доходу до 2000 грн. на одну особу в родині на місяць). 

7) Для підприємств важливо володіти даними щодо довіри споживачів до різних 
джерел інформації, оскільки вони можуть розмістити свою інформацію у правильному 

місці. За результатами проведеного дослідження, споживачі найбільше довіряють 

порадам своїх друзів і знайомих (38,3 %), 27 % опитаних довіряють інформації на 

упаковці товару, а 15,8 % довіряють лише власному досвіду споживання продуктів. 

Цікаво, що лише 4,2% довіряють рекламі на телебаченні, хоча за результатами 

опитування щодо переваг дорогих марок, найбільшу кількість голосів набрали саме 

торгові марки, які проводять широку рекламну кампанію у засобах масової інформації.  

8) За результатами опитування споживачів щодо улюбленої торгової марки 
десертів з молочної сировини, лідером є ТМ «Дольче» (23,3 % ), на другому місці за 

перевагами – ТМ «Машенька» (13,1%), а на третьому місці десерти ТМ«Смачненький 

сирочок» (12,2%) і ТМ «Чудо» (11,2%). 

9) Вивчаючи для кого респонденти найчастіше купують десерти з молочної 
сировини, виявлено, що неодружені особи та люди похилого віку найчастіше купують 

для себе – 46,9% опитаних, а сімейні найчастіше купують для всієї родини – 37,3% 

опитаних, і лише 18,3% опитаних купують тільки для дітей. 

10) За важливістю чинників під час купівлі для покупців з високим і середнім 
рівнем доходу найбільшу вагу мають: натуральний склад і корисні властивості про-

дукту, а також думка авторитетних людей у соціальних мережах. А для покупців з рів-

нем доходу нижче середнього та низьким найбільш вагомими є ціна, можливість еко-

номії, а потім думка авторитетних людей у соціальних мережах і можливість 

дегустації. 

11) Значна частина споживачів (45,1 %) готові спробувати нові десерти, отже 
компаніям-виробникам слід розробляти маркетингові інструменти для впливу на різні 

сегменти споживачів і формування попиту на нові товари.  

Результати проведеного дослідження можуть бути корисними під час 

формування маркетингової політики підприємств, що працюють на ринку десертів з 

молочної сировини, а також для формування попиту на нові  товари  та виведення їх 

на ринок. 

Література: 1. Демографічні дані по Харківській області у січні 2018 року:  Ста-

тистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kh.ukrstat.gov.ua 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА КРЕАТИВНІСТЬ:  

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Канд. екон. наук, доцент Баценко Л.М., канд. екон. наук, ст.викладач Галенін Р.В. 

Сумський націрнальний аграрний університет, Сумський державний університет 

 

Креативність є фундаментальною особливістю людського інтелекту в цілому. 

Вона ґрунтується на повсякденних діях, таких як обробка інформації, асоціативність, 
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пригадування, сприйняття оточуючого середовища, логічне мислення, забезпечуючи 

пошук структурованого простору для вирішення проблем, і пробуджуючи самокритику. 

Вона включає в себе не тільки когнітивний вимір (генерація нових ідей), а також 

мотивацію та емоції, і тісно пов'язана з культурним контекстом і особистісними 

факторами. Існує кілька визначень цього явища. Одним з еталонних вважається 

визначення Департаменту культури, медіа та спорту Великобританії: «Індустрії, що 

йдуть від індивідуальної творчості, навичок і талантів і мають потенціал до 

формування добробуту і створення робочих місць через генерування і використання 

інтелектуальної власності» [.  

У кожного культурного чи творчого явища є дві іпостасі - змістовна і 

прагматична. 

Перша - про те, яку естетичну цінність, які смисли і повідомлення несе воно 

персонально для нас. Друга - про технології, тобто каналах доставки потрібної нам суті, 

і про те, скільки і чим нам прямо або побічно доводиться за це платити. 

 Реалії сьогодення такі, що креативне мислення має стати загальним для 

більшості працівників організації. Це прискорить генерацію нового знання і інноваційні 

процеси і дасть перевагу організації порівняно з конкурентами. Фактично на даному 

етапі мова йде про створення механізму системного оновлення бізнесу, в якому будуть 

брати участь всі ключові підрозділи. Розширення бази інтелектуальних ресурсів, яке 

при цьому відбувається, може створити лавиноподібний потік інновацій завдяки 

інтеграції технологій і ключових компетенцій. 

Підтримка креативності, по суті, зводиться до синхронного розвитку наступних 

складових: 

1) вироблення політик та регуляцій, діяльність професійних експертів; 

2) зміцнення організаційного потенціалу, в тому числі через спеціальну освіту і 

навчання протягом життя; 

3) інформаційні технології через  збільшення масштабів автоматизації, що 

призводить до зменшення питомої ваги «некреативних» видів діяльності; 

4) підвищення рівня життя, що супроводжується зростанням потреб споживачів 

та виробництва продуктів креативної економіки; 

5) інтернаціоналізація (тобто орієнтація на глобальні ринки і світову креативну 

сцену). 

В даній статті розглянемо одну із складових креативної економіки  

організаційний потенціал та управління ним. 

Потенціал організації може бути представлений з двох підсистем: потенціалу 

ресурсів і організаційного потенціалу. 

Потенціал ресурсів включає: виробничий, кадровий, ринковий і ресурсно-

сировинний потенціали. Вплив компонент потенціалу ресурсів не однозначно, оскільки 

один ресурс виступає середовищем для прояву іншого. 

Основу організаційного потенціалу складає організаційний ресурс її 

керівників - функція повноважень, влади, лідерських якостей, використовуваного 

стилю управління і ціннісних установок, креативність та творче мислення. 

На сучасному етапі управління підприємствами виникає необхідність у 

постійному розвитку, впровадженні інновацій і пропозиції нових, оригінальних і 

нестандартних ідей. 

Ці чинники привели до виникнення креативного управління. Креативність – це 

здатність адаптивно реагувати на потребу нових підходів і продуктів. Ця здатність дає 

змогу також усвідомлювати нове в бутті; здатність породжувати незвичайні ідеї, 

відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації. 

 Створення нового творчого продукту багато в чому залежить від особистості 

керівника та сили його внутрішньої мотивації. Для розуміння своєрідності креативного 

процесу в управлінській діяльності потрібно враховувати, що особливістю сучасного 
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мислення керівника виступає унікальне значення розумових процесів у забезпеченні 

ефективної управлінської діяльності. 

Особливу роль у формуванні і використанні організаційного потенціалу 

грають інформаційні ресурси і комунікаційні зв'язки та креативне управління ними. В 

умовах соціально-економічної нестабільності саме вони формують основу 

рішень з підтримки оптимальної структури ресурсів. Інформаційна 

підтримка рішень, пов'язаних з управлінням ресурсами підприємства, заснована 

на використанні внутрішніх систем обліку їх руху. Вимоги до якості і 

формату даних у керівників різних рівнів істотно відрізняються. В 

системі потенціалу організації внутрішні інформаційні системи повинні 

підтримувати рішення спрямовані на: 

- координацію взаємодії компонентів потенціалу ресурсів; 

- оптимізацію їх внутрішньої структури; 

- оцінку ефективності взаємозв'язку компонентів. 

Особливе місце в структурі організаційного потенціалу займає організаційна 

культура. Її роль в системі організаційного потенціалу полягає в координаційному 

впливі між підрозділами і окремими ланками системи управління, забезпеченні єдності 

уявлень про шляхи і способи руху цілей. 

Ключовими характеристиками організаційного потенціалу є: 

1. Профіль культури. 

2. Сили домінуючого типу культури. 

3. Узгодженість профілю культури різних підрозділів. 

4. Глибина відмінностей між профілями існуючої і кращою. 

На креативність в організації впливають наступні елементи організаційної 

культури, як цінності, норми та переконання. Їх вплив може бути як позитивним, так і 

негативним. Основними детермінантами, що визнають характер впливу є: стратегія, 

структура, підтримуючі механізми, моделі поведінки та комунікації [2]. 

Задля розвитку креативності керівникам необхідно використовувати такі 

організаційно-культурні елементи впливу на свідомість працівників як: місія, бачення, 

цінності. Забезпечувати відкритість у спілкуванні та переорієнтувати систему 

стимулювання на інноваційний внесок працівників в діяльність та результати 

підприємства. Сприяти розвиткові командних методів роботи. Вважаємо, 

менеджери можуть створити культуру, яка підтримує креативність, інноваційний 

підхід,  зміни, вишукуючи нові та вдосконалені способи роботи, створюючи 

перспективне бачення, яке підкреслює необхідність змін та проявляючи позитивне 

ставлення до них. 

Література: 1. Департамент культури, медіа та спорту Великобританії URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/394668/Creativ

e_Industries_Economic_Estimates_-_January_2015.pdf (дата звернення: 26.03.2018); 2. 

Martins E.C. An organizational culture model to promote creativity and innovation / E.C. 

Martins, N. Martins // Special Edition: SA Journal of Industrial Psychology.2002. № 28(4), P. 

58 — 65. 

 

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И ВЕНЧУРНОЕ  
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Белгородский государственный технологический  

университет им. В.Г. Шухова  

 

Динамичное развитие современной глобальной экономики все в большей 

степени зависит от способности внедрять и осваивать передовые технологии, новые 
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рынки, генерировать знания и человеческий капитал. Политический статус 

современных государств определяется в большей мере конкурентоспособностью 

наукоемкой продукции, чем их военной мощью. Инновационные технологии играют 

все более важную роль в повышении конкурентоспособности национальных экономик.  

Одним из основных механизмов создания технологических компаний в развитых 

странах стало венчурное финансирование – разновидность прямого инвестирования в 

акционерный капитал быстрорастущих предприятий. Чаще всего такое 

финансирование осуществляется через венчурные фонды, осуществляющие прямые 

инвестиции в рискованные проекты и участвующие в управлении их реализацией. 

Венчурный бизнес – это наиболее эффективная форма превращения в жизнь 

достижений научно-технического прогресса. 

В России началом зарождения венчурного бизнеса считается 1993 год. Точкой 

отсчета является собрание на Токийском саммите правительств стран «Большой 

семерки» и Европейского Союза, на котором было принято Соглашение о поддержке 

приватизированных предприятий по Государственной программе массовой 

приватизации, в результате которой примерно 15 000 малых и средних предприятий 

перешли в руки собственников. К 1997 году в нашей стране существовало уже около 30 

венчурных фирм, а также фонды прямого финансирования иностранными инвесторами, 

распродававшиеся по ценам от 3 до 4 миллионов долларов [3]. 

Произошедший в 1998 году кризис повлиял не только на экономику всей 

страны, но и нанес ущерб венчурным фирмам. Кризис 90-х «заставил» многих 

инвесторов продать проекты, разрабатывающиеся в России. После него Россия стала 

«черным пятном» в том смысле, что нашу страну стали считать слишком рисковой для 

ведения бизнеса и вложения инвестиционного капитала. Вернуть доверие иностранных 

инвесторов получилось лишь к 2000-м годам, когда с стране начали улучшаться 

макроэкономические показатели. В то время в России существовало около 40 фондов, 

капитализация которых составляла 2,5-3 миллиарда долларов. 

На сегодняшнее время  в России основными инвесторами венчурных фондов 

являются, как и прежде, иностранные вкладчики. Формирование российских 

венчурных фондов с участием национального капитала происходит крайне медленно. 

Доля российского капитала в отечественных венчурных фондах в период с 2010 по 

2017 года составляла чуть более 3 %. Чтобы как-то улучшить ситуацию, Правитель-

ством РФ был создан Венчурный инвестиционный фонд (ВИФ). 

Конечно же, Россия стремится быть одной из ведущих держав, и всеми силами 

старается перейти на рельсы устойчивого развития [1],  преодолеть существующую 

деформацию структуры российской экономики и увеличить валовый внутренний 

продукт страны за счет активизации инновационной деятельности в промышленности. 

Венчурная индустрия имеет все шансы стать действенным элементом, стимулирующим 

быстрый прогресс инновационного сектора экономики. 

Работающие в настоящее время в нашей стране венчурные фонды, как правило, 

представляют собой закрытые акционерные общества, которые, несмотря на многие 

недостатки, все же отвечают потребностям венчурных инвесторов. Основным 

недостатком этой организационно-правовой формы является двойное налогообложение 

прибыли инвесторов. То есть, сначала уплачивается налог на прибыль фонда, затем, 

после распределения прибыли среди акционеров, удерживается налог на прибыль 

самих акционеров. Ещѐ каждый инвестор платит индивидуальные налоги. Такая 

практика значительно снижает эффективность деятельности фонда. 

В настоящее время Россия подвергается экономическим санкциям. К счастью, 

медицинский рынок санкции обошли стороной, и крупные международные компании 

активно действуют в нашей стране. Так, в 2016 г. завершилась крупная сделка по 

созданию совместного научно-производственного предприятия Medtronic и ГК 
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«Ренова» под названием Stentex, которое занимается локализацией в России технологий 

Medtronic по выпуску коронарных стентов и катетеров. 

Компания Johnson&Johnson в 2016 году объявила о создании совместно с 

«Химрар Венчурс» и Фондом «Сколково» венчурного фонда для инвестирования в 

российские стартапы в области фармацевтики, медицинских изделий и биотехнологий. 

Общий объем фонда оценен в 28 миллионов долларов, фонд будет нацелен на 

компании на ранней стадии [3]. 

Отрасль медицинских приборов в мире на подъеме: на арену выходят 

представители смежной отрасли гаджетов, что может способствовать ускорению 

развития компаний и внедрения инновационных идей. Кроме того, активная 

конкуренция игроков этого рынка идет на пользу всему медицинскому сообществу. В 

России же отрасль медицинского оборудования только зарождается. Зато российские 

стартапы могут уловить самые перспективные направления и запустить их в России. 

Создание эффективных венчурных механизмов является приоритетной задачей 

для России, так как именно они являются стимулом, инициирующим инновационный 

подъем и в дальнейшем способствуют стремительному росту экономики страны за счет 

создания рабочих мест и массового производства инновационной продукции. Перед 

государством на данном этапе стоит стратегически важная цель – создание 

привлекательных условий для инвесторов в венчурной области, так как именно это 

направление несет в себе особенно большие перспективы для российской экономики в 

ближайшем будущем [2]. 

Разработка механизмов и инструментов поддержки инноваций должна стать 

одним из приоритетов в политике следующего Правительства России. Особым 

покровительством государства должно пользоваться малое наукоемкое венчурное 

предпринимательство.  

Литература: 1. Бендерская О.Б. Устойчивое развитие экономических систем: 

традиционное и современное значения термина // Вестник Белгородского 

государственного технологического университета имени В.Г. Шухова. 2016. № 4. С. 

225-228. 2. Романович М.А., Рудычев А.А., Романович Л.Г. Венчурное инвестирование 

в инновационные предприятия за рубежом и в России // Вестник БГТУ им. В.Г. 

Шухова. 2011. № 4. С. 123-126. 3. Российская ассоциация венчурного финансирования: 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rvca.ru/rus/ 

 

ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

Студ. Березко І. І. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Науковий керівник: Сафарова А. Т. доц. кафедри обліку і аудиту 

 

Нематеріальні активи займають значну питому вагу в загальній сумі капіталу 

підприємства. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання 

багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства: надання послуг, їх 

собівартість, прибуток, рентабельність, фінансова стійкість. 

Одним з ключових моментів для перетворення нематеріальних активів на товар є 

їх оцінка, тобто системний і добре обґрунтований підхід до визначення вартості різних 

категорій нематеріальних активів: інтелектуальної власності (патентів і торгових 

марок), ділової репутації та клієнтських взаємин, а також вартості укладених договорів 

і контрактів [1]. 

Актуальність дослідження проблем оцінки нематеріальних активів 

підтверджується наявністю численних наукових розробок на тему. Зокрема, у цьому 

напрямку працюють: Бутнік-Сіверський О. Б., Гавриленко О. П., Герасименко О., 
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Довгий С. О., Дроб‘язко В. С., Жаров В. О., Капіца Ю. М., Клявлін В. В., Козирєв А. Н., 

Святоцький О. Д., Чеботарьов В. та інші. 

Нематеріальні активи - це частина активів підприємства, які мають вартість, але 

не мають матеріального змісту. Вони використовуються в господарському обороті і 

здатні приносити дохід. У залежності від призначення і виконуваних функцій 

нематеріальні активи можна поділити на три основні групи: інтелектуальна власність, 

майнові права і відкладені (капіталізовані) витрати. 

Як правило, оцінка нематеріальних активів потрібна при вирішенні певної 

конкретної задачі, пов‘язаної з використанням майнових прав на дані нематеріальні 

активи і обумовлена метою цього використання. 

За своєю економічною сутністю, нематеріальні активи прийнято ділити на три 

основні розділи: 

1) промислову власність - патенти на винаходи, патенти на селекційні 

досягнення, патенти на промислові зразки, свідоцтва на товарні знаки, свідоцтва на 

знаки обслуговування; 

2) об‘єкти авторського права і суміжних прав - твори науки, літератури, музики, 

живопису та інших видів мистецтва, програми для ЕОМ, бази даних і топології 

мікросхем; 

3) інформація, яка становить комерційну таємницю - ноу-хау, тобто знання 

технічного, фінансового або адміністративно-управлінського характеру, що приносять 

або можуть приносити дохід або іншу користь, результати науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, що не охороняється патентами проектна, 

конструкторська і технологічна документація. 

Оцінка нематеріальних активів найчастіше проводиться у зв‘язку з: угодами 

купівлі-продажу прав на об‘єкти інтелектуальної власності; наданням ліцензії на 

використання об‘єктів інтелектуальної власності; визначенням збитку від порушення 

прав інтелектуальної власності; внеском до статутного капіталу; постановкою на 

баланс нематеріальних активів; оцінкою бізнесу; приватизацією підприємства; 

реорганізацією підприємства; внесенням змін у фінансову звітність [3, с. 158]. 

На сьогодні є три класичні підходи до оцінки нематеріальних активів, а саме: 

витратний, порівняльний і підхід прибутковості. Найчастіше на підприємствах України 

використовують перший підхід. 

Витратний підхід. Об‘єкти інтелектуальної власності, як інформаційні бази 

даних, що підпадають під визначення нематеріального активу, як правило, 

створюються протягом досить тривалого періоду, і витрати на їх формування 

найчастіше списують за витратними статтями. Незважаючи на це, зібрана наукова 

бібліотека, наприклад, може становити величезну цінність — подекуди вона може бути 

найдорожчим активом підприємства, особливо, якщо це підприємство — науковий 

інститут або вищий навчальний заклад. Активи такого роду оцінюються за методом 

вартості створення, тобто з погляду витратного підходу. 

Витратний підхід застосовується при оцінці вартості нематеріальних активів, 

якщо неможливо знайти аналоги, а прогнозований прибуток не є стабільним. 

Алгоритм оцінки нематеріального активу за допомогою витратного методу:  

1. Збір інформації (визначення типу об‘єкта інтелектуальної власності, робота з 

первісними бухгалтерськими документами); 

2. Встановлення зносу об‘єкта інтелектуальної власності; 

3. Визначення вартості відтворення об‘єкта інтелектуальної власності; 

4. Визначення ринкової вартості об‘єкта інтелектуальної власності. 

Оцінюючи, слід врахувати всі істотні витрати, такі як праця, маркетингові та 

рекламні витрати, витрати на страхування ризиків, пов‘язаних з об‘єктами 

інтелектуальної власності, витрати на вирішення правових конфліктів, на матеріали, 

витрачені на формування об‘єкта інтелектуальної власності, собівартість науково-
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методичного забезпечення, індивідуалізації власної продукції — логотипа, ліцензій, 

сертифікатів тощо. 

Порівняльний підхід. В економічній літературі цей підхід має ще одну назву — 

ринковий. Він застосовується, якщо є досить розвинутий ринок продажу 

нематеріальних активів, що оцінюються. Цей підхід ґрунтується на принципі ринку, що 

ефективно функціонує, на якому інвестори купують і продають активи аналогічного 

типу, приймаючи при цьому незалежні індивідуальні рішення. 

Підхід прибутковості. При оцінці патентів і ліцензій, торгової марки, франшизи, 

майнових прав використовується, як правило, третій підхід — підхід прибутковості. 

Він ґрунтується на розрахунку економічної вигоди, пов‘язаної з отриманням прибутку 

за рахунок нематеріальних активів, не відображених на балансі підприємства, які 

забезпечують прибуток на активи або власний капітал вище середнього рівня [2].  

Отже, нематеріальні активи надають підприємству певні переваги в бізнесі, але 

головна проблема з якою зустрічаються їх власники – це їх оцінка. Перспективою ж 

оцінки загальної вартості суб‘єктів господарювання повинен стати пошук найбільш 

адекватних способів виявлення й коректної оцінки їх нематеріальних активів. 

Література: 1. Облік нематеріальних активів [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://yak.vlynko.com/?p=1129#_Toc135128054; 2. Методи і способи оцінки 

нематеріальних активів підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/13331222/ekonomika/metodi_sposobi_otsinki_nematerialnih_aktiviv_

pidpriyemstva№ 3. Коблянська О. І. Фінансовий облік : навчальний посібник /  

О. І. Коблянська. – К. : Знання, 2004. – 473 с. 
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Сучасний етап еволюції грошей пов‘язаний із розвитком віртуальної економіки, 

основу якої становить інтерактивний бізнес на основі інформаційних технологій. 

Розвиток нових форм грошей відбувається завдяки активізації та поглибленню 

інформаційної сфери та інформаційного суспільства. Суттєві зміни відбуваються в усіх 

сферах економічної діяльності, а також у фінансовому секторі за таких умов і впливу 

технологічних інновацій набуває нового змісту економічна наука. Проявом таких змін є 

поступове перенесення трансакцій в електронний формат, поява нових засобів платежу, 

новітніх платіжних інструментів. Саме у сфері розрахункових і платіжних систем 

останнім часом відбувається швидше впровадження інновацій, при цьому мало з них є 

дискусійними з позиції нормативного регулювання та практичного використання [1]. 

За останні кілька років оплата товарів і послуг через Інтернет набуває дедалі 

більшої популярності, оскільки такий спосіб доступний, зручний і економить час. На 

сьогоднішній день, ринок електронної комерції є одним із найбільших галузей 

економіки, що розвивається, незважаючи на кризу і девальвацію гривні в Україні. 

У зв‘язку з виникненням електронного бізнесу з‘явився новий платіжний інструмент – 

електронні гроші [2].  

Електронні гроші є засобом платежу та самостійним об‘єктом цивільного права, 

і відповідно, об‘єктом обліку, що є характерним для загальних ознак готівкових та 

безготівкових грошей.  

В той же час електронним грошам притаманні певні особливості. Під 

електронними грішми мають на увазі еквівалент традиційних фіатних (паперових) 

грошових коштів, що перебувають в обігу всередині конкретної електронної платіжної 

http://yak.vlynko.com/?p=1129#_Toc135128054
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системи. Перевести електронні гроші у гривні можна тільки за умови їх виведення з 

платіжної системи. 

Електронні гроші, точніше їх грошова вартість, зберігаються на електронних 

носіях − смарт-картах або жорсткому диску комп‘ютера. Їх обіг відбувається за 

допомогою комп‘ютерних мереж, Інтернету, платіжних карт, електронних гаманців і 

пристроїв, що працюють з платіжними картами: банкоматів, POS-терміналів. 

Електронні гроші є грошовим зобов‘язанням банку, який їх випускає, погасити в 

готівковій або безготівковій формі, на вимогу користувача. 

Сьогодні, в Україні випуск електронних грошей може здійснювати виключно 

банк, за погодженням з НБУ, на суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошових 

коштів. Банк надає своїм клієнтам такі фінансові послуги у сфері використання 

електронних грошей: розповсюдження електронних грошей; здійснення обмінних 

операцій з електронними грішми; надання засобів поповнення електронними грошима 

електронних пристроїв; приймання електронних грошей в обмін на 

готівкові/безготівкові кошти. 

Українці все частіше використовують електронні гроші для розрахунків за 

товари та послуги. Так, згідно з даними, що містяться на офіційній сторінці НБУ у 

Facebook (нажаль, інформація за 2017 рік відсутня) у 2016 році кількість випущених 

банками електронних грошей становила 40,5 млн грн, а обсяг операцій з електронними 

грошима – майже 3 млрд грн. 

Сьогодні право емітувати електронні гроші є у 16 фінустанов, список відкритий і 

доступний на сайті НБУ. Але більшість з них або не користується своїм правом, або 

проводить емісію на базі платіжних систем - MasterCard (обсяг операцій з 

електронними грошима 17.1 млн грн), Visa (0,45 млн грн) і ПРОСТІР (52,9 млн грн). 

Наявність систем електронних грошей у чистому вигляді всього три: MONEXY від 

Фідобанку (0,8 млн грн), який сьогодні виведений з ринку, GlobalMoney (2893,1 млн 

грн) від Ощадбанку й «Максі» (21,8 млн) від Альфа-Банку[3].  

Щоб здійснити платіж, необхідно спочатку придбати за реальні гроші платіжні 

засоби системи (зобов‘язання). Вони зараховуються на електронний гаманець, а потім 

їх використовує користувач. Поповнювати електронний гаманець можна через відді-

лення банків, з якими співпрацює система, з платіжної картки, з поточного банків-

ського рахунку або через платіжні термінали. У разі надходження електронних грошей 

на електронний гаманець, їх можна перевести в готівку або на банківський рахунок. 

Але існують обмеження: за рік через гаманець дозволяється проплатити не більше 62 

тисяч, за день дозволяється витратити максимум 500 грн, а за місяць - 4 000 грн. 

Розглянув сутність електронних грошей можна виокремити переваги та недоліки 

їх сучасного стану в Україні. 

Як переваги, слід зазначити: для платника - анонімність під час здійснення 

переказу та швидкість здійснення останнього; мобільність, економія: зменшення комісії 

на приймання і відправлення платежів; більш безпечніше ніж при використанні готівки; 

доступність цілодобово і без вихідних; необмежене коло можливих клієнтів, усунення 

посередників; скорочення витрат на персонал, приміщення, рекламу; можливість 

цілковитого контролю здійснених операцій за історією платежів. 

До недоліків слід віднести: 

1. Отримувача і відправника електронних грошей встановити майже нереально, 

що сприяє процвітанню тіньової економіки, уникненню від оподаткування, є зручним 

для отримання хабаря, розрахунків при купівлі наркотиків, зброї та інше. 

2. Відсутність прямого людського контакту продавця з покупцем, що дозволяє 

зареєструватись у системі, здійснити переказ дитиною, недієздатною особою і 

обмежити це буде неможливо, тому як платіжна система лише комунікатор для 

переказу грошей.  

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66296&cat_id=66292


20 

 

3. При виході з ладу платіжної системи, втраті даних, неможливо встановити 

інформацію щодо наявності коштів та історії платежів, як наслідок, відшкодувати 

необхідну кількість грошей, які перебували на електронному гаманці. 

В статті 2 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не передбачено 

існування такої форми грошей як електронні, то зрозуміло, що банк не дає клієнтам 

жодних гарантій щодо забезпечення відшкодування останніх. На законодавчому рівні 

жодного механізму подальших дій не передбачено, і користувачі електронних грошей 

залишені на власний ризик. 

4. При наявності зростаючої інфляції, при використанні електронних грошей не 

працює функція збереження їх вартості, оскільки проценти за електронними грошима 

не нараховуються.  

5. Електронні гроші також можуть бути втраченими при хакерських атаках, 

існує можливість крадіжки особистих даних користувачів системи, а з ними й втрати 

коштів; шахрайство з масовим використанням фішингу, тобто вірусу, який 

запам‘ятовує послідовність натискання клавіш паролю, в системі електронного 

гаманця. 

6. Відсутність певних необхідних і дієвих положень у законодавчих та 

нормативних актах, неповна визначеність юридичного і податкового статусу 

електронних грошей.  

Проаналізував переваги та недоліки функціонування електронних грошей, слід 

зробити висновок, що електронні гроші ще не досконало працюють в нашій країні та 

існують реальні ризики залишитися без своїх вкладень. 

Національний банк прогнозує зростання популярності електронних грошей. До 

Верховної Ради України подано законопроект  №5361, відповідно до якого очікується 

лібералізація розрахунків електронними грошима. Новаціями є: можливість отримання 

електронних грошей західних платіжних систем; розширення сфери застосування 

електронних грошей (сплата податків, зборів, обов‘язкових платежів, пожертв 

українськими електронними грошима); позбавлення банків монополії на випуск 

електронних грошей: надання права здійснювати випуск е-грошей і небанківським 

фінансовим установам, які мають ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття 

рахунків, при умові дотримання ними певних вимог до розміру статутного капіталу, 

власного капіталу, механізму захисту коштів, отриманих в обмін на електронні гроші; 

посилення відповідальності за порушення аж до ув‘язнення [4]. Але в проекті закону, 

самого механізму контролю щодо небанківських фінансових установ-емітентів не 

передбачено, що може привести до здійснення неконтрольованих емісій.  

Проведений аналіз міжнародного досвіду, дозволяє запропонувати потенційні 

механізми контролю і регулювання електронних грошей для впровадження в Україні: 

періодичне отримання звітних даних щодо емісії банками електронних грошей 

центральним банком (Австрія, Нідерланди, Швейцарія, Німеччина); інспектування та 

отримання інформації і документів від емітентів наперед оплачених платіжних 

інструментів урядом (Японія); включення даних щодо електронних грошей до 

монетарної статистики (Норвегія, Словенія); створення окремої уповноваженої 

установи для здійснення нагляду за емітентами електронних грошей [5]. 

Впровадження електронних грошей в нашій державі, звісно є прогресивним 

кроком, проте актуальним залишається питання щодо чіткої діючої нормативної бази, 

яка була б заснована на кращому міжнародному досвіді та враховувала б захист прав 

споживачів, обов‘язковість державного нагляду та мінімізацію усіх ризиків, пов‘язаних 

із користуванням платіжними системами електронних грошей.  

Література: 1. Наталія Пантєлєєва. Нові форми грошей в умовах формування 

інформаційного суспільства. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog /document?id= 

17795590 (дата звернення: 27.03.2018); 2. Belyaeva L.A., Sukhachova V.А. Problems of e-

commerce development in Ukraina World scientific extent: Collection of scientific articles. - 

https://bank.gov.ua/doccatalog%20/document?id=%2017795590
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Розвиток економіки та технологій в світі характеризується зниженням 

використання готівки, зокрема паперових платіжних інструментів та переходом до 

нових платіжних інструментів і сучасних технологій. Мова йдеться саме про платіжні 

картки, які широко використовуються в сфері обігу грошей і стають одним з основних 

інструментів розрахунків. З кожним роком використання платіжних карток серед 

населення України зростає досить швидкими темпами та займає значний сегмент на 

ринку, також  використовують платіжні картки і суб‘єкти господарювання (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Динаміка використання платіжних карток в Україні 

 

Це зумовлює необхідність вивчення доцільності використання платіжних карток 

на підприємствах різних форм власності. Платіжна картка (payment card) – електронний 

платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку 

пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу 

коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості 

товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, 

отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=125412
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60425
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здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором [1].З кожним роком, 

частка активних платіжних карток також зростає. В 2015 році частка активних карток 

становила 52,0%, в 2016р. – 56,2%, в 2017р. – 58,2% і дані показники підтверджують 

актуальність обраної теми.  

Підприємства в процесі здійснення господарської діяльності мають право 

відкривати корпоративні карткові рахунки в банку. Корпоративна платіжна картка 

(КПК) це платіжний засіб, який видається емітентом (банком) суб‘єкту 

господарювання. Для відкриття картрахунку підприємство подає до обслуговуючого 

банку ті ж документи, що і для відкриття поточного рахунка (крім картки зі зразками 

підписів). Якщо підприємство має у цьому банку поточний рахунок, то йому достатньо 

подати тільки заяву.  

Отримання корпоративної платіжної картки рекомендується в обліку 

відображати по дебету позабалансового рахунку 08 «Бланки суворого обліку», з 

відкриттям окремого субрахунку для обліку таких карток, наприклад 081. 

Схема відображення в обліку придбання ТМЦ з використанням корпоративних 

карток показана в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Облік операцій з використання КПК [2] 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Бухгалтерський облік 

Дт Кт Сума, грн. 

1 
Перераховано гроші на к рахунок, для операції за 

яким можуть здійснюватися з використанням КПК 
313 311 1000,00 

2 
Видана працівнику корпоративна пластикова 

картка 

Дт 08  забалансовий рахунок 

у журналі здійснюється запис 

про КПК видану працівнику 

3 
Оплачені ТМЦ за допомогою КПК (кошти 

блоковано) 
313 313 960,00 

4 Оприбутковані придбані ТМЦ (авансовий звіт) 20 372 800,00 

5 
Відображено суму податкового кредиту до 

реєстрації Податкової накладної в ЄРПН 
644/1 372 160,00 

6 Списано кошти з КПК у рахунок оплати ТМЦ 372 313 960,00 

7 Податкова накладна зареєстрована в ЄРПН 641 644/1 160,00 

 

За збереженість корпоративної картки на підприємстві має відповідати 

конкретна особа. Із працівником варто укласти договір про повну матеріальну 

відповідальність, тому як з допомогою картки можна отримувати готівку. Порядок 

застосування корпоративної картки працівниками підприємства бажано прописати в 

окремому наказі по підприємству. 

Корпоративні платіжні картки є ефективними та зручними у використанні та 

мають багато переваг, серед них: спрощення роботи бухгалтерії, пов‘язаної із 

перерахунком, зберіганням і доставкою готівки; зменшення кількості звітних 

документів і скорочення витрат, пов‘язаних з виданням підзвітних сум; оперативне 

поповнення картки в Інтернет-банку, а також готівкою у касах і через термінали; 

контроль витрат працівників за виписками, що надаються банком, за допомогою SMS-

банкінгу та Інтернет-банку; не потрібно купувати іноземну валюту для закордонного 

відрядження; не потрібно декларувати кошти на карті під час виїзду за кордон; ви не 

залежите від режиму роботи відділень — не потрібно отримувати готівку в банку [3]. 

Проте попри всі перелічені переваги, такі картки мають і недоліки: певні типи 

карток можуть обслуговуватись лише в певних банках, а за зняття готівки з КПК, що не 



23 

 

співпрацює з банком, в якому відкритий картрахунок, може стягуватися плата; 

корпоративні картки можуть обслуговуватися лише у великих населених пунктах чи в 

окремих банкоматах; деякі банки беруть додаткову плату при втраті власником ПІН-

коду; вплив на картки природних умов (механічних та температурних); затримка зі 

здійсненням карткових операцій у випадках кризи банківської системи або проблем у 

конкретному банку; перехоплення даних про БПК і його власників при розрахунках 

через мережу Internet; зломи комп‘ютерних мереж банку хакерами. 

При застосуванні корпоративних карток на підприємстві також можуть виникати 

проблеми, аналогічні з проблемами при використанні готівки, тобто: нецільове 

використання коштів з КПК; несвоєчасне звітування працівників і повернення надміру 

витрачених коштів підприємству; утримання з працівника ПДФО, нарахованого на 

суму залишку неповернених коштів. Слід також звернути увагу на те, що власник 

корпоративної картки отримує повний доступ до рахунку юридичної особи і може 

розпоряджатися грошовими коштами підприємства. Тому, використання КПК вимагає 

обмеження доступу та контроль за витрачанням співробітниками коштів на 

картрахунку шляхом встановлення індивідуальних витратних лімітів на рівні кожної 

корпоративної картки. 

Сьогодні в Україні ПриватБанк пропонує без оформлення КПК використовувати 

послугу з випуску (емісії) «картки-ключ», тобто платіжних карток з прямим доступом 

довірених осіб до поточного рахунку компанії, а не спеціального карткового рахунку. 

Наявність картки «Ключ до рахунку» дозволяє проводити будь-які розрахунки, 

пов‘язані з діяльністю підприємства; відмовитися від чекової книжки з її високими 

тарифами на зняття готівки; оплачувати покупки за кордоном і в Інтернеті; знімати 

готівку на території України без додаткових комісій, користуватися Інтернет-банком 

Приват24, SMS-банкінгом, мобільними додатками, банкоматами та терміналами 

самообслуговування ПриватБанку. 

Отже, на сьогодні все більше підприємств намагаються використовувати 

пластикові картки у процесі здійснення своєї господарської діяльності, тому як 

здійснення платежів за допомогою карток призводить до прискорення оборотності і 

скорочення обсягів грошових коштів у розрахунках. 

Розвиток електронних грошей характерний для країн з розвинутою економікою, 

що характеризується високим рівнем комп‘ютеризації, наявністю сучасних засобів 

зв‘язку і їх інфраструктури, постійним вдосконаленням за рахунок приватних 

інвестицій та досягнень науково-технічного прогресу.  

Сьогодні ми не можемо зазначити,  що Україна є державою з розвинутою 

економікою, про що свідчить наявність політичної та економічної кризи, відсутність 

стабільності, що негативно впливає на розвиток, в першу чергу, промисловості, і не 

може дозволити закупівлю дорогостоящого обладнання за кордоном для забезпечення 

високих темпів розгортання нової платіжної системи. У впровадженні електронних 

грошей зацікавлене все суспільство, починаючи від окремого громадянина і закінчуючи 

органами державного управління всіх рівнів влади і які повинні для вирішення даної 

проблеми внести свій вклад. 

Необхідно створити повноцінне законодавче поле зі стабільними правилами та 

відповідні умови для повноцінного кредитування населення, без будь-яких ризиків для 

фінансових установ і торгівельних підприємств. Необхідно створити прийнятні умови 

для інвестицій в цю галузь всіх причетних до створення Національної системи масових 

електронних платежів, яка у 2016 році змінила назву, логотип та слоган на 

«Український платіжний простір» (скорочено «ПРОСТІР»), і яка є альтернативою 

міжнародним платіжним системам, із значно меншою вартістю користування для 

банків, ніж у міжнародних платіжних системах, і відсутністю валютних коливань, тому 

як розрахунковою валютою системи «ПРОСТІР» є гривня. 

https://privatbank.ua/business/universalnyje-reshenija/klyuch-k-schetu/
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/privat24/
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/sms-banking/
https://privatbank.ua/apps/sms-bank/
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/bankomaty/
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/terminaly-samoobsluzhivaniya/
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/terminaly-samoobsluzhivaniya/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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Економіка України знаходиться в край складному становищі і тягне за собою 

низку проблем: погіршення життєвого рівня населення, розпад багатьох державних і 

приватних підприємств різних галузь, зниження залучень вітчизняного та іноземного 

капіталу. Ці проблеми обумовлюються в більшій мірі з невизначеністю військової 

агресії.  

Індикатором перспектив економіки може служити стан справ у будівництві, 

оскільки за останні роки будівельні організації знаходься на останніх позиціях у 

рейтингу серед інших галузей. Це пояснюється тим, що зник попит на дану продукцію 

серед населення через стрімкий курс долару, зникла довіра в українців до споживання 

банківськими послугами, а вітчизняні інвестори не готові фінансувати проекти з даної 

галузі через наявність великого ризику і недостатність засобів для фінансування. Тому 

фахівці з даної галузі створюють стратегію, яка мала б на меті ощадливе використання 

ресурсів, що призвело б до зменшення затрат і до збільшення залучень іноземного 

капіталу. 

З вищезазначеного можна сказати, що для успішного функціонування 

підприємства на ринку потрібно, в першу чергу, адаптуватись до кризових умов і при 

цьому розробити такий проект щодо мінімізації своїх витрат з високою якістю, який не 

викликав би сумнівів у іноземних інвесторів. 

Багатьом підприємствам необхідно, на нашу думку, об‘єднатися, щоб стати 

стресостійкими до економічних змін, також необхідно залучувати іноземних інвесторів 

в різні галузі нашої країни, бо Україна вважається лідером з наявністю ресурсів. Але 

для цього необхідно побудувати стратегію, яка могла б задовольнити іноземних 

інвесторів вкладати свій капітал в найприбутковіші галузі України.  

Найчастіше прямі іноземні інвестиції є найбільш поширеною формою 

капіталовкладень для економік, що розвиваються, так як вона дозволяє реалізовувати 

великі проекти; крім того в країну надходять нові технології, нові практики 

корпоративного управління тощо. 

До числа найзначніших переваг прямих іноземних інвестицій можна віднести їх 

здатність позитивно впливати на економічний та інвестиційний імідж держави на 

міжнародній арені. 

Саме прямі іноземні інвестиції вкрай привабливі для фінансування 

різноманітних інноваційних розробок і передових технологій, сприяють постійному 

нарощуванню засобів виробництва та інших активів підприємства. 

До основних недоліків прямих іноземних інвестицій треба віднести той факт, що 

іноземний інвестор контролює повністю підприємство. 

Переконані, що індикатором перспектив економіки може служити стан справ у 

будівництві. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish%20/article?art_id%20=124734
https://www.buh24.com.ua/korporativni-platizhni-kartki-buhgalterskiy-oblik/
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Оскільки будівельна галузь – це одна із передових галузей народного 

господарства, від якої в прямому сенсі залежить ефективність функціонування всієї 

системи господарювання України. 

Важливість цієї галузі для економіки України пояснюється наступним чином: 

капітальне будівництво створює велику кількість робочих місць різних за своєю 

діяльністю і потребує продукцію багатьох інших галузей народного господарства. 

Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті 

коштів, вкладених у будівництво. 

Тим важливішим є той факт, що в 2016 р. - вперше після чотирьох років спаду - 

будівництво продемонструвало зростання, що становить 13,9%. Зокрема, обсяги 

будівництва житла зросли на 13%, нежитлових будівель - на 17,4%, інженерних споруд 

- на 11%. 

Така перспектива розвитку пояснюється тим, що відновився потік іноземних і 

національних інвестицій у розвиток будівельної галузі. 

Залучення іноземних інвесторів дасть змогу покращити позиції будівельної 

галузі, яка є ключовою для багатьох інших. Але для того щоб попередити такі негативні 

явища, держава повинна контролювати і стимулювати залучення прямих іноземних 

інвестицій саме у будівельну галузь України. 

Література: 1. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu: 

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 2. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu: 

https://voxukraine.org/2017/01/12/investments-in-ukraine-ua/ 3. Onyshchuk H.I. 

Ekonomichna efektyvnistʹ naukovo-tekhnichnoyi diyalʹnosti ta dzherela finansuvannya nauky 

v budivelʹniy haluzi / H.I. Onyshchuk // Zb. mat. vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi 

konferentsiyi «Budivelʹna nauka v systemi zabezpechennya efektyvnoyi roboty budivelʹnoyi 

haluzi Ukrayiny». – K. : ABU, 2014. – S. 40-49. 4. Blagoy V.V., Yarets M. V., Bosova N. Y. 

Economic problems of construction industry Ukraine / V.V. Blagoy, M. V. Yarets, N. Yu. 

Bosova // Development strategy of science and education : Collection of scientific articles. – 

Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017.- P.146-149. 5. Elektronnij resurs.- Rezhim dostupu: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Економіка України знаходиться в край складному становищі і тягне за собою 

низку проблем: погіршення життєвого рівня населення, розпад багатьох державних і 

приватних підприємств різних галузь, зниження залучень вітчизняного та іноземного 

капіталу. Ці проблеми обумовлюються в більшій мірі з невизначеністю військової 

агресії. 

Індикатором перспектив економіки може служити стан справ у будівництві, 

оскільки за останні роки будівельні організації знаходься на останніх позиціях у 

рейтингу серед інших галузей. Це пояснюється тим, що зник попит на дану продукцію 

серед населення через стрімкий курс долару, зникла довіра в українців до споживання 

банківськими послугами, а вітчизняні інвестори не готові фінансувати проекти з даної 

галузі через наявність великого ризику і недостатність засобів для фінансування. Тому 

фахівці з даної галузі створюють стратегію, яка мала б на меті ощадливе використання 

ресурсів, що призвело б до зменшення затрат і до збільшення залучень іноземного 

капіталу. 

Основна мета дослідження полягає у визначенні розвитку інвестиційної 

політики в будівельній галузі, з‘ясуванні основних цілей і завдань щодо інвестиційних 

процесів розвитку інвестування, а також вирішення вирішення цих проблем. 

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://voxukraine.org/2017/01/12/investments-in-ukraine-ua/
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Оскільки економіка України за останні роки упала, потрібно шукати шляхи 

вирішення цих проблем, які в багатьох випадках неоднозначні. Багатьом підприємствам 

необхідно, на нашу думку, об‘єднатися, щоб стати стресостійкими до економічних 

змін, також необхідно залучувати іноземних інвесторів в різні галузі нашої країни, бо 

Україна вважається лідером з наявністю ресурсів. Але для цього необхідно побудувати 

стратегію, яка могла б задовольнити іноземних інвесторів вкладати свій капітал в 

найприбутковіші галузі України.  

Найчастіше прямі іноземні інвестиції є найбільш поширеною формою 

капіталовкладень для економік, що розвиваються, так як вона дозволяє реалізовувати 

великі проекти; крім того в країну надходять нові технології, нові практики 

корпоративного управління тощо. 

До числа найзначніших переваг прямих іноземних інвестицій можна сміливо 

віднести їх здатність позитивно впливати на економічний та інвестиційний імідж 

держави на міжнародній арені. 

Крім того, на відміну від способів фінансування інвестицій, пов'язаних із 

залученням позикового капіталу та кредитних ресурсів, прямі іноземні інвестиції 

гальмують процес збільшення зовнішнього боргу держави. 

Саме прямі іноземні інвестиції вкрай привабливі для фінансування 

різноманітних інноваційних розробок і передових технологій, сприяють постійному 

нарощуванню засобів виробництва та інших активів підприємства. 

До основних недоліків прямих іноземних інвестицій треба віднести той факт, що 

іноземний інвестор контролює повністю підприємство. 

Суть полягає в тому, що інтереси нового господаря можуть різко контрастувати 

з інтересами колишнього власника (яким, як правило, є держава) підприємства. 

На практиці це може виражатися у нездатності або небажанні іноземного 

інвестора забезпечувати реалізацію соціальних і пенсійних програм, які діяли на 

підприємстві, прагненні скорочувати витрати виробництва за рахунок скорочення 

робочих місць, нехтування вимогами природоохоронного законодавства і т. п. 

З вищезазначеного можна сказати, що для успішного функціонування 

підприємства на ринку потрібно, в першу чергу, адаптуватись до кризових умов і при 

цьому розробити такий проект щодо мінімізації своїх витрат, який не викликав би 

сумнівів у іноземних інвесторів. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ 

 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., студ. Грінчак А.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Сучасна кризова ситуація в країні призвела до негативних змін у 

внутрішньодержавному житлово-будівельному ринку. На поточний момент переважна 

частина будівельних підприємств змушена скорочувати обсяг реалізованих проектів. 

Спостерігається значний дефіцит коштів з метою фінансування процесів будівництва. 

Ситуація веде до збитковості підприємств даної сфери діяльності, значного зниження 

рівня рентабельності кожного конкретного підприємства.  

Саме тому в будівельній галузі особливу актуальність останнім часом набуває 

аналіз і оцінка фінансово-економічного стану підприємства для цілей кредитування та 

пошуку заходів для усунення проблемних аспектів функціонування. 

Також беручи до уваги особливості сучасної діяльності підприємств в Україні, 

великий обсяг робіт, що виконуються вручну при веденні обліку, має бути 

відображений у звітності, та інші чинники впливу. Формування характеристик 

фінансового аналізу передбачає достовірність та практичність їх значень. Досягнути 

повної достовірності показників є дуже складним завданням.  
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До особливостей оцінки фінансового аналізу будівельного підприємства слід 

віднести цілі і завдання його проведення. До задач фінансового аналізу відносять:  

- розрахунок показника прибутку і рентабельності за результатами проведених 

будівельних роботи;  

- аналіз відносини власних оборотних активів і джерел їх забезпечення, 

дослідження змінених факторів; 

 - оцінка наявності і структури власних оборотних коштів у будівельного 

підприємства; 

 - вивчення виконання дисципліни по взаєморозрахунках з постачальниками, 

контролю дебіторської і кредиторської заборгованостей;  

- оцінка оборотності оборотних ресурсів, визначення шляхів її прискорення. 

Високу вагомість для будівельних підприємств має концепція цінності фірми. 

Відповідно до зазначеної ідеї оцінюється майновий стан, платоспроможність, рівень 

ліквідності підприємства, ділова активність, структура капіталу і фінансова стійкість, 

рентабельність. 

Результати фінансового аналізу дозволяють виявити вузькі місця, що 

потребують особливої уваги. Нерідко виявляється достатнім виявити ці негативні 

моменти, щоб розробити заходи щодо їх нейтралізації. 

У числі основних параметрів оцінки платоспроможності значяться такі 

коефіцієнти: маневреності капіталу; поточної, швидкої та абсолютної ліквідності; 

забезпеченості власними джерелами фінансування; фінансової незалежності. 

Однак дана обставина крім того свідчить ще й про необхідність подальшого 

більш детального розгляду економічної ситуації в даному підприємстві, оскільки 

сукупність нюансів у функціонуванні організацій будівельного сектора може привести 

до зниження значущості показників ліквідності, що традиційно розраховуються для 

кожної конкретної фірми. 

Тому особливу важливість для прийняття управлінського рішення мають 

показники фінансової стійкості. До їх числа відносяться коефіцієнти фінансової 

автономії, інвестування, дебіторської заборгованості, забезпеченості власними коштами 

і т. д. 

Таким чином, активність підприємства в фінансовому аспекті проявляється 

насамперед в швидкості обороту його коштів, відображає ефективність роботи 

підприємства відносно величини авансованих ресурсів або відносно величини їх 

споживання в процесі виробництва. 

Аналіз фінансового аналізу будівельної організації рекомендується здійснювати 

комплексно, досліджувати сукупність параметрів економічної діяльності підприємства; 

особливу важливість для формування висновків мають показники рентабельності і 

ділової активності. 

Література: 1. Zakon Ukrayiny «Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v 

Ukrayini» vid 16 lypnya 1999r. # 996XIV [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 2. Veryha Yu.A. Zvitnist' pidpryyemstv : 

pidruchnyk / Yu.A. Veryha. – Poltava : TOV "Vyd-vo "Inter- Hrafika", 2003. – 544 s. 3. 

Levyts'ka O. Vidobrazhennya rezul'tativ diyal'nosti u formakh finansovoyi zvitnosti 

pidpryyemstva / O. Levyts'ka [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Ecan/2010_6/pdf/ levytska_o.pdf. 4. Natsional'ne 

polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoyi zvitnosti» 

vid 7 lyutoho 2013 r. # 73 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 6. Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 2 

hrudnya 2010 r. # 2755-VI [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 7. Polozhennya (standart) bukhhalters'koho 

obliku # 1 "Zahal'ni vymohy do finansovoyi zvitnosti" zatverdzhenyy nakazom Ministerstva 

finansiv Ukrayiny vid 8. Khomyn P. Ya. Formuvannya zvitnosti v pidsystemakh finansovoho, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14.%202
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upravlins'koho y podatkovoho obliku : monohrafiya / P. Ya. Khomyn. – Ternopil' : 

Ekonomichna dumka, 2004. – 288 s.  

 

СТРАХУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., студ. Клименко І.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Підприємницька діяльність безпосередньо пов'язана з ризиками, а особливо 

фінансовими. На будь-який бізнес-процес можуть впливати як зовнішні фактори, такі 

як економічна і політична ситуація в країні, інфляція, зміни законодавства, природні 

катаклізми, пожежі, затоплення, тощо, так і внутрішні: робота з контрагентами, 

клієнтами, помилки персоналу, втрата ключових фахівців. Тому для кожного 

підприємця постає питання про те, як грамотно здійснити страхування бізнесу, адже 

страховка може стати як максимум порятунком, а як мінімум - ефективним 

інструментом для подолання важких періодів. 

Під страхуванням бізнесу розуміється страхування підприємницьких ризиків, 

пов'язаних зі збитками від підприємницької діяльності і неотриманням очікуваного 

прибутку за обставинами, що не залежать від самого підприємця. 

За статистикою, найпопулярнішим серед невеликих компаній є страхування 

засобів і методів виробництва. Страхові організації, розуміючи прибутковість цього 

напрямку, включають в пропозиції страхування майна від втрати або псування, які 

можуть виникнути в силу наступних причин: 

 стихійних і природних лих;  

 падіння літаків і інших повітряних апаратів;  

 аварій на опалювальних, каналізаційних, водопровідних та інших системах 
забезпечення життєдіяльності;  

 вчинення протиправних дій щодо обладнання (крадіжки);  

 дій, скоєних третіми особами з метою знищення або пошкодження засобів і 
методів виробництва;  

 наїзду на обладнання транспортних засобів;  

 дрібного пошкодження агрегатів, що використовуються у виробничому 

процесі, складських та торгових приміщень.  

Багато підприємств включають в виробничий цикл небезпечні процеси, зв'язані з 

працею в несприятливих умовах або з використанням шкідливих методів здійснення 

діяльності. У цих випадках доцільно вдатися до додаткового медичного страхування, 

яке дозволить компанії регулярно відправляти своїх працівників на профільні медичні 

огляди та отримувати більш кваліфіковану допомогу співробітників установ охорони 

здоров'я в разі виникнення на виробництві форс-мажорних ситуацій.  

Простої в роботі позначаються насамперед на невеликих підприємствах, 

керівники яких, як правило, не закладають в бізнес-план такі випадки і збитки від них. 

Період відшкодування таких витрат, зазвичай, відповідає періоду відновлення 

застрахованого майна і, відповідно, відновлення діяльності підприємства. Страхова 

сума покриває постійні витрати, такі як зарплата, витрати на оренду, відсотки по 

кредитах, податки тощо, та непрямі збитки, тобто недоотриманий прибуток за час 

вимушеної перерви. 

Відповідно до законодавства, організації повинні в обов'язковому порядку 

відшкодовувати третім особам або державі збитки, завдані природі, людям або іншим 

фірмам в результаті недотримання правил техніки безпеки або інших норм, 

обов'язкових для виконання. Таке страхування ділиться на два основних види:  
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 Громадянська відповідальність. Підприємство в даному випадку зможе 

розраховувати на відшкодування страховою компанією збитків третій особі в разі, 

якщо ця особа зашкодить своє здоров'я або майно внаслідок неналежного стану 

обладнання організації або недбалого виконання своїх функцій. Яскравим прикладом 

подібної ситуації є випадок отримання робочим травми в офісі через слизьку підлогу.  

 Професійна відповідальність. Випадки, коли споживачі страждають через 
придбання неякісної продукції, нерідкі, тому для невеликих компаній страхування 

виробничої відповідальності є однією з першорядних завдань. 

Також до страхування відповідальності відноситься і страховка на 

транспортування. Якщо в дорозі з товаром щось трапиться: станеться аварія або умисне 

протиправне діяння третіх осіб, то всі фінансові втрати візьме на себе страхова 

компанія. Страхове покриття поширюється з моменту відвантаження товару і до 

прибуття його за місцем призначення. 

Отже, страхування бізнес ризиків є необхідним для бізнесу, адже воно дозволяє 

в повній мірі покрити збитки від виникнення різного роду непередбачуваних випадків, 

які супроводжують діяльність фірми і не залежать від неї. Нехтування таким захистом 

загрожує втратою фінансових і матеріальних ресурсів, що може призупинити 

функціонування підприємства чи змусити його припинити роботу повністю. 

 

СТУПІНЬ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., студ. Константинова К.Г. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В умовах ринкового розвитку економіки, якому притаманні жорстка конкуренція 

та високі вимоги до виробленої продукції, проблеми всебічного аналізу стану 

м‘ясопереробної галузі набувають все більшої актуальності. 

Для виявлення пріоритетних шляхів подальшого покращення стану 

м‘ясопереробної галузі України та розробки відповідних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності її діяльності необхідно проаналізувати особливості 

функціонування вітчизняних м‘ясопереробних підприємств. 

До 2007 року простежується тенденція до збільшення кількості м‘ясопереробних 

підприємств у країні. Рекордна кількість суб‘єктів господарювання, які спеціалізуються 

на виробництві м‘яса та м‘ясних продуктів, протягом досліджуваного періоду 

спостерігалась у 2006 році - 1230 підприємств. 

Згідно з даними, наведеними в табл. 1, обсяг імпорту м‘яса протягом 2012-2016 

років поступово зменшується, при цьому зміни мають коливальний характер. Протягом 

аналізованого періоду найбільшою є частка свинини, причому загалом спостерігається 

тенденція до її постійного збільшення. Так, якщо в 2012 році частка свинини в 

структурі імпортованого м‘яса становила 51,1%, то у 2014 році - 62,2%. Водночас 

упродовж останнього зазначеного року ця частка скоротилася на 8,3 в. п. 

На другому місці за обсягом імпорту знаходиться м‘ясо птиці, проте його частка 

в структурі обсягу імпортованого м‘яса протягом досліджуваного періоду в цілому 

зменшується. Якщо в 2012 році було імпортовано 157 тис. тонн м‘яса птиці (41,5%), то 

в 2016 році - 65 тис. тонн (32,3%). Яловичина і телятина перебувають на передос-

танньому місці у структурі обсягу імпорту м‘яса в Україну. Протягом досліджуваного 

періоду простежується тенденція до суттєвого зменшення обсягів імпорту цього виду 

м‘яса. Так, у 2012 році на територію нашої країни було імпортовано 25 тис. тонн 

яловичини та телятини, а в 2016 році - лише 7, тобто менше на 72%, або у 3,6 раза. 

Основними імпортерами яловичини є США та Бразилія; свинини - Бразилія, Польща, 

Німеччина; м‘яса птиці - США, Нідерланди, Бельгія. Протягом 2012-2016 років 

спостерігалася тенденція до поступового нарощування обсягів експорту вітчизняного 
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м‘яса. При цьому обсяг експорту м‘яса птиці, на відміну від експорту всіх інших видів 

м‘яса, стрімко зростає, тобто простежується стабільно позитивна тенденція: у 2012 році 

вітчизняними виробниками було експортовано 33 тис. тонн м‘яса птиці, у 2016 році - 

176 тис. тонн, тобто у 5,3 раза більше. Частка м‘яса птиці в обсязі експорту протягом 

досліджуваного періоду в динаміці загалом також збільшилася. Якщо в 2012 році цей 

показник становив 68,8%, то у 2016 році - 80,7%, або зріс майже на 12 в. п., що, у свою 

чергу, свідчить про пріоритетне та стратегічно важливе значення виробництва м‘яса 

птиці в Україні. У 2012-2013 роках було експортовано 13 тис. тонн яловичини і 

телятини, а у 2015-2016 роках - по 27 тис. тонн, проте частка цього виду м‘яса у 

структурі експорту за аналізований період зменшилася з 27,1% до 12,4%, або понад 

удвічі. 

 

Таблиця 1 - Склад, динаміка та структура імпорту та експорту м‘яса 

Показники 
2012р. 2013рю 2014р. 2015р. 2016р. 

тис.т % тис.т % тис.т % тис.т % тис.т % 

Імпорт 

усього у 

т.ч.: 

378 100,0 244 100,0 423 100,0 332 100,0 201 100,0 

-яловичина 

і телятина 
25 6,6 23 9,4 16 3,8 19 5,7 7 3,5 

-свинина 193 51,1 153 62,7 289 68,3 234 70,5 125 62,2 

-м‘ясо 

птиці 
157 41,5 65 26,6 116 27,4 74 22,3 65 32,3 

-інші види 

м‘яса 
3 0,8 3 1,3 2 0,5 5 1,5 4 2,0 

Експорт 

усього у 

т.ч. 

48 100,0 79 100,0 125 100,0 182 100,0 218 100,0 

-яловичина 

і телятина 
13 27,1 13 16,5 17 13,6 27 14,8 27 12,4 

-свинина 1 2,1 14 17,7 25 20,0 8 4,4 15 6,9 

-м‘ясо 

птиці 
33 68,7 50 63,3 82 65,6 146 80,3 176 80,7 

-інші види 

м‘яса 
1 2,1 2 2,5 1 0,8 1 0,5 0 0,0 

 

Зазначена тенденція була зумовлена складною ситуацією в тваринництві, 

зменшенням кількості голів великої рогатої худоби та збитковістю (у переважній 

більшості) м‘ясопереробних підприємств, які спеціалізуються на виробництві 

яловичини і телятини. Щодо обсягу експорту свинини, то за 2012-2014 рр. він 

збільшився у 25 разів (переважно через дуже низьку базу порівняння), у 2015 році цей 

показник впав у більш ніж три рази, а наступного року зріс майже удвічі. За таких 

суттєвих коливань абсолютного показника у 2014 році на свинину припадало 20% 

обсягу експорту м‘яса, а в 2016 році - лише 6,9%. При цьому інші види м‘яса в 2016 

році взагалі не експортувалися. Подальше збільшення експорту м‘яса дозволить 

українським товаровиробникам вийти на нові зовнішні ринки, залучити іноземні 

інвестиції, підвищити конкурентоспроможність вітчизняних м‘ясопереробних 

підприємств та зміцнити економіку України. Основними країнами - експортерами 

української м‘ясної продукції є Білорусь, Казахстан, Молдова. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Канд. экон. наук, доц. Благой В.В., студ. Куприянов Р.В. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Теория финансового менеджмента рассматривает три принципиальных подхода 

к формированию оборотных средств предприятия – консервативный, умеренный и 

агрессивный. 

Консервативный подход к формированию оборотных средств предусматривает 

не только полное удовлетворение текущих потребностей во всех их видах, но и 

создание высоких размеров их резервов на случай непредвиденных сложностей в 

обеспечении предприятия сырьем и материалами, ухудшения внутренних условий 

производства продукции и услуг и т.п. Такой подход гарантирует минимизацию 

операционных и финансовых рисков, но отрицательно сказывается на эффективности 

использования оборотных средств – их оборачиваемости и уровне рентабельности. 

Умеренный подход к формированию оборотных активов направлен на 

обеспечение полного удовлетворения текущей потребности во всех видах оборотных 

средств и создание нормальных страховых их размеров на случай наиболее типичных 

сбоев в ходе операционной деятельности предприятия. При таком подходе 

обеспечивается среднее соотношение между уровнем риска и уровнем эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

Агрессивный подход к формированию оборотных средств заключается в 

минимизации всех форм страховых резервов по отдельным видам этих средств. При 

отсутствии сбоев этот подход обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности 

их использования. Однако любые сбои, вызванные действием внутренних или внешних 

факторов, приводят к существенным финансовым потерям. 

Таким образом, избранные подходы к формированию оборотных средств 

предприятия, отражая различные соотношения уровня эффективности их 

использования и риска, в конечном счете, определяют сумму этих активов и их уровень 

по отношению к объему операционной деятельности. 

Оптимизация объема оборотных средств должна исходить из избранного типа 

политики формирования оборотных средств, обеспечивая заданный уровень 

соотношения эффективности их использования и риска. Процесс оптимизации объема 

оборотных средств состоит из трех этапов. 

На первом этапе с учетом результатов анализа оборотных средств в 

предшествующем периоде определяется система мероприятий по реализации резервов, 

направленных на сокращение продолжительности операционного, а в его рамках – 

производственного и финансового циклов предприятия. 

На втором этапе на основе избранного типа политики формирования оборотных 

средств, планируемого объема производства, реализации отдельных видов продукции и 

вскрытых резервов сокращения продолжительности операционного цикла 

оптимизируется объем и уровень отдельных видов этих активов. Средством 

оптимизации выступает нормирование периода их оборота и суммы.  

Основными из таких нормативов являются:  

- система нормативов оборачиваемости основных видов оборотных средств и 

продолжительности операционного цикла в целом; 

- норматив собственных оборотных средств предприятия; 

- система коэффициентов ликвидности оборотных средств; 

- нормативное соотношение отдельных источников финансирования оборотных 

средств и другие. 
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На третьем этапе определяется общий объем оборотных средств предприятия на 

предстоящий период. 

Потребность в отдельных видах оборотных средств и их сумма в целом 

существенно колеблется в зависимости от сезонных особенностей осуществления 

операционной деятельности, например когда в зимний период повышена потребность в 

оборотных средствах в форме запасов сырья. Поэтому в процессе управления 

оборотными средствами следует определять их сезонную составляющую, которая 

представляет собой разницу между максимальной и минимальной потребностью в них 

на протяжении года. 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., студ. Шевченко Д.О. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Трансформаційні процеси, які відбуваються у вітчизняній економіці, 

характеризуються наявністю та поглибленням кризових явищ. З огляду на це, 

першочерговим завданням підприємств будівельної галузі стає пошук шляхів 

раціоналізації та удосконалення своєї діяльності з метою забезпечення стійкого 

розвитку. Одним із найбільш оптимальних засобів реалізації цих напрямів є здійснення 

ефективної інноваційної діяльності. В умовах обмеженості ресурсів та мінливості 

зовнішнього середовища пріоритетними стають питання визначення основних 

стратегічних напрямів здійснення інноваційної діяльності. 

Стратегічні напрями розвитку інноваційної діяльності підприємств будівельної 

галузі повинні синтезувати в собі особливості самої інноваційної діяльності та галузеву 

специфіку будівельних підприємств. 

Форми прояву інноваційної діяльності та пріоритетність її особливостей 

безпосередньо залежать від галузі, в якій вона здійснюється. 

Тому доцільно також визначити специфічні особливості галузі будівництва. Для 

цього необхідно визначитися із сутністю та змістом самого поняття «будівництво». 

Нормативно-законодавча база України визначає будівництво як процес: здійснення 

нового об‘єкта будівництва (житлового або промислового призначення); реконструкції, 

реставрації або розширення існуючих об‘єктів; організації комплексної забудови 

території 

«Будівництво» можна розглядати як безпосередній процес зі зведення чи 

реконструкції будівель та споруд, так і комплексну економічну діяльність, що включає 

в себе не лише будівельні процеси, а й наукову та дослідну діяльність. 

Будівництво – дуже чутливий показник стану економіки країни. Так, фаза 

підйому в економіці найперше відчувається саме у будівництві, бо швидко 

збільшуються капіталовкладення в основні фонди, зростання рівня життя населення 

відбивається на розширенні житлового й соціально-культурного будівництва. У фазах 

спаду й кризи темпи падіння обсягів будівництва чи не найбільші серед інших галузей 

народного господарства. 

Виявлено коло специфічних особливостей функціонування підприємств 

будівельної галузі: скорочення обсягів діяльності та фінансування будівельної галузі 

внаслідок світової економічної кризи; низький рівень рентабельності будівельних 

підприємств; значна зношеність основних засобів, яка спричинена скороченням 

інвестицій у дану галузь; низька культура будівельно-монтажних робіт; низька якість 

будівництва через існування ремонтно-будівельних, екологічних та соціальних 

проблем. 
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Вирішення даних проблем полягає в активізації інноваційної діяльності 

будівельних підприємств за наступними напрямками: підвищення 

конкурентоспроможності; зниження собівартості будівельної продукції; скорочення 

термінів будівництва; удосконалення організаційної структури будівельних 

підприємств; зниження матеріало- та енергомісткості; підвищення екологічної безпеки 

будівництва, енергозбереження. 

Таким чином, коло проблем, які сьогодні існують у будівельній галузі, можна 

систематизувати за характером їх прояву, а саме: економічні, технічні, соціальні та 

екологічні. При цьому підкреслимо, що дані проблеми за своїм змістом є спорідненими 

з функціями, які виконує будівельна галузь. Тобто, можна зробити висновок, що 

існування зазначених проблем перешкоджає галузі в повному обсязі виконувати свої 

функції, що тим самим уповільнює не лише розвиток самої галузі, а й всіх сфер 

національного господарства в цілому. Тому інноваційна діяльність повинна 

спрямовуватись на вирішення проблем за кожним з напрямків та забезпечувати 

оптимальне виконання всіх функцій будівельної галузі. 

Ґрунтуючись на сучасних особливостях функціонування галузі будівництва, 

шляхах активізації інноваційної діяльності та обґрунтованій раніше її специфіці, можна 

виділити основні напрямки здійснення інноваційної діяльності будівельних 

підприємств, що визначаються цільовим спрямуванням інновацій, а саме: 

технологічний, економічний, соціальний та екологічний, цільовим спрямуванням яких є 

вирішення відповідних сучасних проблем. 

Галузеві особливості, сучасні проблеми функціонування, а також напрями 

інноваційної діяльності в будівництві зумовлюють особливості здійснення інноваційної 

діяльності підприємств будівельної галузі (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Особливості інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі 

Специфіка підприємств 

будівельної галузі 
Особливості інноваційної діяльності 

Тривалий операційний цикл 

Тривалий життєвий цикл інновацій 

Довготривалий ефект від здійснення інноваційної 

діяльності в часі, розподіл його в часі 

Підвищений ступінь ризикованості інноваційної 

діяльності 

Специфіка підприємств 

будівельної галузі 
Особливості інноваційної діяльності 

Значна капіталомісткість 

Залучення ресурсів сторонніх осіб для здійснення 

інноваційної діяльності: інвестори, кредитори, 

споживачі 

Складність виробничих зв‘язків 
Масштабність та дифузійність результатів 

інноваційної діяльності 

Структура операційного циклу 

Формування попиту на інноваційну продукцію 

відбувається до її створення та реалізації 

Споживач інноваційної продукції визначений до 

початку процесу створення та реалізації інновації 

 

Ураховуючи функції будівельної галузі, а також сучасні умови розвитку 

економіки, які виявляються в обмеженості ресурсів та фінансових можливостей як 

інноваторів, так і споживачів інноваційної будівельної продукції, забезпечення 

додаткової маси прибутку та монопольного положення протягом певного періоду часу 

має досягатися, в першу чергу, за рахунок максимального задоволення потреб 

споживачів, у тому числі створення та реалізації інноваційної будівельної продукції 
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соціальної спрямованості. У цьому випадку отримання додаткової маси прибутку 

забезпечуватиметься підвищеним попитом та масштабом споживання, що, у свою 

чергу, забезпечить стійку домінуючу ринкову позицію підприємству на ринку. 

 

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Cтуд. Близнюк А.Л. 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Науковий керівник: доц., канд. екон. наук Шостак Л.В. 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

 

Тема розвитку креативного підприємництва та економіки  є актуальною для 

сучасного розвитку українського суспільства, так як вихід України із кризи пов‘язаний 

з впровадженням в життя управління, яке базується на креативних ідеях та підходах.   

Методологічний аспект формування креативної економіки та підприємництва 

відображає нові дослідження та дискусійні погляди. Процес впровадження 

креативності у економіку та бізнес досліджено у працях багатьох зарубіжних і 

вітчизняних вчених: Василенко В.,Киризюк С., Калініченко Ю., Лук‘яненко О., Осаул 

А.,Сью Ф., Смірнова Я., Ткаченко Л., ХокінсДж. 

У наш час формування нових, більш високих потреб обумовлює пошук 

досконаліших механізмів їх задоволення. Задоволення цих потреб може здійснюватися 

різноманітними способами. Це можуть бути, як традиційні способи, так і принципово 

нові, креативні технології. 

Креативність проявляється в активізації творчого потенціалу людини, здатності 

творчо підходити до формування ідей і рішення проблемних ситуацій. Креативність 

також проявляється здатністю особи правильно й вчасно реагувати на різні 

нововведення й інновації. 

У цьому зв'язку поняття «креативна економіка» порівнюється, по-перше, з 

своєрідною формою економічного мислення, що відрізняється від загальноприйнятих 

типових схем і здатністю знаходити й реалізувати нові соціально-економічні зв'язки й 

моделі; по-друге, із можливістю створювати щось нове, оригінальне в різних сферах 

діяльності; по-третє, постійною готовністю до вирішення нестандартних проблем і 

ситуацій 1. 

Отже, під креативною економікою можливо розуміти сукупність специфічних 

соціально-економічних відносин, що виникають у процесі виробництва, розподілу, 

обміну й споживання, створених на нестандартних, нетрадиційних ідеях, стратегіях, 

заходах, що забезпечують ефективне вирішення соціально-економічних проблем на 

основі нових знань, нових рішень. 

Креативна економіка базується на методі прийняття нестандартних, 

оригінальних і нетрадиційних управлінських рішень, з метою стратегічного розвитку та 

подолання постійно виникаючих надзвичайних і кризових ситуацій, коли потрібно 

здійснити пошук і реалізацію нових шляхів виживання, просування вперед, досягнення 

конкурентоспроможності організації на ринку та забезпечення успіху в конкурентній 

боротьбі. 

Креативне підприємництво – це відносно нове поняття у сфері бізнесу, яке 

визначає напрямок розвитку бізнесу щодо задоволення запитів, бажань клієнтів. 

Креативне підприємництво відносять до галузей бізнесу у межах культурної та 

творчої індустрії, що капіталізує інтелектуальну власність. Це також перетин творчих 

областей з напрямами виробництва, які є взаємовигідними (наприклад, культурний 

туризм – поєднання культури і креативу та привід відвідати країну, що може вплинути 

на розвиток галузей готельного бізнесу, громадського харчування тощо) 2. 
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Більшість креативних компаній – це невеликі підприємства, достатньо мобільні, 

частіше сезонні, засновані на реалізації проектів. 

Глобальний розвиток креативних підприємств має дещо вищі темпи зростання, 

ніж в цілому економіки, що стало наслідком підвищення їх значення для національних 

економік: внесок креативних індустрій в глобальну економіку оцінюється у 7% ВВП 

при майже 9-відсотковому щорічному прирості [3]. В країнах ЄС частка креативного 

підприємництва в економіці у 2017р. становила4,5% [4]. При цьому в таких країнах, як 

Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Великобританія роль креативного підприємництва 

перевищує середнє значення по ЄС майже в 2 рази. В США креативні організації 

формують понад 4% ВВП, показуючи незначне падіння в ретроспективі, що пов‘язують 

з рецесією, яка затягнулася після фінансової кризи [5]. Активний розвиток креативного 

підприємництва стає неодмінною особливістю не лише розвинених країн, а й тих, що 

розвивають. Зокрема, в Китаї це підприємництво протягом останнього десятиліття 

показує щорічне 25-відсоткове зростання [6]. Схожа динаміка розвитку креативної 

діяльності відмічається й серед інших країн, що розвиваються (перш за все Аргентині, 

Бразилії, Індії, Уругваї та ін.). Це дає підстави для обґрунтованих висновків про 

можливість розгляду креативного підприємництва як важливого чинника майбутнього 

глобального розвитку. 

Окрім зростаючої економічної функції розвиток креативних підприємств 

забезпечує підвищення соціального добробуту через залучення все більшої кількості 

робочої сили. Серед європейських країн рівень зайнятості в креативному 

підприємництві варіюється від 3% у Польщі, Болгарії та Румунії, до 5% у Норвегії, 

Швейцарії й Великобританії  та до 7% у Швеції. Разом з тим найвищий рівень 

зростання зайнятості в креативному підприємництві характерний переважно для 

невеликих економік: на Кіпрі 26%, у Словаччині 26%, Естонії 11%, Латвії 10% [7,с. 18-

19]. В країнах, що розвиваються, ринок зайнятих в креативній діяльності також 

динамічно зростає й оцінюється в середньому у 5-7%, причому в окремих з них 

(Таїланд, Філіпіни тощо) перевищує 10%. 

"З точки зору частки у ВВП - креативного підприємництва в Україні практично 

немає. Якщо ми не хочемо залишатися постачальником талановитих людей, наш шлях - 

розвиток секторів креативної економіки. Україна володіє сильним інтелектуальним 

потенціалом, але з іншого боку, нам не вистачає трьох ключових складових - освіти, 

інфраструктури та інтеграції в західний світ ", - говорить Макс Яковер 2. 

Особливість розвитку вітчизняного креативного підприємництва полягає в тому, 

що поряд з комерційними товарами та послугами реалізується велика кількість творчих 

ідей, що мають на меті не створення прибутку, а задоволення передусім духовних 

цінностей людини, формування особливої атмосфери [8, с. 9-10]. 

Такий стан справ в креативному підприємництві України певною мірою 

обумовлений низкою об‘єктивних причин, в тому числі: низький попит в цілому в 

Україні та суттєва його диференціація за регіонами, відсутність якісного кадрового 

забезпечення, прогалини у сфері захисту авторських прав й, нарешті, відсутність 

виваженої політики розвитку креативних підприємств [8, с. 12]. 

Нині в Україні зацікавленість креативними індустріями стрімко зростає. Це 

зумовлено посиленням євроінтеграційних процесів та долученням держави до 

програми «Креативна Європа». Проте не лише суто політичні фактори обумовлюють 

подібний інтерес. У структурі витрат українського населення витрати на культуру та 

розваги в середньому становлять від 1,9 до 2,5% усіх витрат. Очевидним є те, що 

товари креативних підприємств є еластичними, проте не стійкими та мають потенціал 

до зростання. Креативна економіка має значний потенціал для створення нових 

робочих місць та генерування прибутку, одночасно формуючи культурне різноманіття, 

впливаючи на людський розвиток та призводячи до соціальних зрушень. Міжнародний 

досвід свідчить про те, що розвиток креативного підприємництва сприяє зростанню 
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інвестиційної привабливості регіону, кваліфікації працівників, мотивації до 

інноваційної діяльності та творчості серед населення, підвищенню 

конкурентоспроможності окремих міст, регіонів та країн у цілому. Креативна 

економіка породжує нові форми кооперації підприємств різних сфер господарської 

діяльності, значно розширюючи можливості традиційного виробництва 9. 

Отже, креативне підприємництво сформоване в економіці України, але 

потребують подальшого становлення, закріплення позицій та розвитку. Розвиток 

креативної економіки для України — це можливість повністю перебудувати країну 

відповідно до нової економічної моделі, що базується не на старих конкурентних 

факторах економічного розвитку, а на інтеграції робочої сили, освіті, технологіях та 

інвестиційних стратегіях. 

Як свідчить міжнародний досвід, реалізація креативної економіки та 

підприємництва відкриває нові горизонти соціально та економічного прогресу. 

Креативні підприємства, які становлять її матеріальне підґрунтя, стають динамічним і 

високоприбутковим сектором економіки. Вони опираються на реалізацію креативного 

капіталу (поєднання людського, культурного, соціального й інституціонального 

капіталу) на різних рівнях. Масштаби і динаміка світового креативного 

підприємництва, який має значний потенціал до зростання і меншу вразливість до 

фінансово-економічних криз, дозволяє покладати великі надії на розвиток креативного 

підприємництва і в Україні. 

Література: 1. Мержвинська A.M. Дослідження суті креативної економіки та 

тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах Електронний ресурсМержвинська 

A. – Режим доступу: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_55_2016_ukr/22.pdf; 2. Ткачук 

О.М.Креативність у підприємницькій діяльності Ткачук О.М. наукові записки 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського – 2015. - 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/7-

2015/108.pdf; 3. Creativeindustries [Електронний ресурс] / InternationalTradeCenter. - 

Режим доступу : http://www.intracen.org/itc/sectors/creative-industries/; 4. 

Thevalueofthecreativeindustriesandculture. - [Електронний ресурс]. –Режим доступу : 

http://www.worldcreative.org/; 5. Where‘sthe Money? US 

ArtsandCultureEconomyBytheNumbers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://hyperallergic.com/97423/wheres-the-money-us-arts-and-cultureeconomy-by-the-

numbers/; 6. CCI‘svitalstatistics [Електронний ресурс] / CECCIA. – Режимдоступу : 

http://www.ceccia.org/en/index.php; 7. Power D. (2011) PrioritySectorReport: 

CreativeandCulturalIndustries. EuropeInnovapaper № 16, 52 p.; 8. Антошкіна Л.І. 

Креативний розвиток України [Електронний ресурс] Л.І. Антошкіна. – Режим доступу 

: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/1783/1/Antoshkina.pdf; 9. Проскуріна М.О. 

Креативні індустрії як зсередовище економічної діяльності  Проскуріна М.О.наукові 

записки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського – 

2015. - Електронний ресурс. – Режим доступу:http://global-national.in.ua/archive/8-

2015/50.pdf 
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Потужна наявна матеріальна база вітчизняних машинобудівних підприємств (що 

формувалася десятиліттями), з одного боку, та гостра необхідність докорінного 

оновлення їх діяльності на основі впровадження нових технологій, інноваційних 
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рішень, з іншого боку, актуалізують і обґрунтовують реалізацію нових прогресивних 

концепцій економічного розвитку в промисловому секторі. Однією з таких є концепція 

креативної економіки (або економіки знань).  

Поняття «креативна економіка» було введене журналом BusinessWeek в серпні 

2000 р. [1].  

Креативність економіки полягає у її здатності генерувати нові ідеї побудовані на 

знаннях [2, с. 171]. 

Креативна економіка на противагу традиційній експлуатації обмежених 

природних ресурсів пропонує задіяння практично безмежного ресурсу – знань та 

креативного таланту, що закладений у людському розумі. Креативне мислення, 

притаманне креативним індустріям, стає найважливішим джерелом новітніх і 

креативних ідей та нестандартних рішень, що приводить до відродження або 

ребрендингу міст, регіонів й країн, створення нових товарів та послуг, пропагування 

ідей екологічного та сталого розвитку, підвищення глобальної комунікативності, 

розвитку окремих громад [3, с. 69]. 

Логічно, що в першу чергу концепція креативної економіки може бути 

реалізована у галузях, які засновані на створенні й використанні інтелектуальної 

власності. Так, американський економіст та соціолог Р. Флоріда [4] стверджує, що 

креативність є вагомим ресурсом економічного розвитку і дозволяє в комплексі 

поєднати бізнес, культуру та інновації. 

Але основні положення креативної економіки близькі й промисловим 

підприємствам. Відомий економіст Дж. Поттс [5] зазначав, що креативні та культурні 

галузі носять визначальний вплив на розвиток економіки. Зокрема, він відзначав, що 

креативні індустрії є частиною інноваційної економіки і функціонують на рівні науки і 

техніки. 

Поряд з великими потенційними можливостями щодо розвитку креативних 

індустрій, Україна має суттєві проблеми, які для промислових підприємств полягають 

у:   

1) недостатньому досвіді господарювання в сучасних умовах ринкової 

економіки і глобалізації; 

2) застарілій матеріально-технічній базі; 

3) недостатньому розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності; 

4) проблемах пошуку кадрів, які мають відповідати високим вимогам, що 
висуває креативний сектор економіки: 

- висока якість трудових ресурсів;  

- наявність креативного мислення;  

- можливість генерації інноваційних, креативних ідей та прийняття 

нестандартних рішень;  

- оновлення вже застарілих та опанування новими знаннями й навичками;  

- наявність здібностей щодо можливості прогнозування подальших тенденцій 

розвитку підприємств тощо; 

5) проблемах у сфері захисту авторських прав;  
6) відсутності збалансованості у політиці розвитку креативної економіки на 

рівні держави в цілому та у машинобудівній галузі зокрема; 

7)  відсутності інвестицій для фінансування інновацій в креативній економіці; 
8) розробці відповідної правової бази, т.ч.: 
-   створення правового поля для залучення зацікавлених інвесторів; 

- стратегічних і політичних документів для розвитку національної креативної 

економіки. 

За умови розв‘язання цих проблем які стримують розвиток не лише креативної 

економіки (а й промисловості взагалі), та з метою забезпечення достатнього рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних машинобудівних підприємств постає 
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необхідність розробки нових механізмів господарювання (організації та управління їх 

діяльністю, впровадження креативних, інноваційних стратегій та підходів), 

адаптованих до викликів сьогодення. Положеннями, покладеними в основу розробки 

організаційного механізму господарювання промислових підприємств на засадах 

креативної економіки мають бути: 

- розвиток науково-дослідної діяльності на підприємствах; 

- активізація інноваційної діяльності; 

- посилення уваги до навчання/перенавчання/підвищення кваліфікації 

кадрів; 

- розробка мотиваційної програми для підтримки раціоналізаторської та 

творчої ініціативи співробітників; 

- залучення у виробничий процес та підтримка обдарованої молоді; 

- співпраця з освітніми закладами та науково-дослідними інститутами; 

- спонсорство творчих конкурсів, спрямованих на генерацію нових ідей для 

промисловості, тощо.  

Застосування креативних підходів дозволить забезпечити підприємствам 

машинобудування  швидку адаптацію до непередбачуваності змін зовнішнього 

оточення та забезпечити концентрацію наявних внутрішніх ресурсів для подальшого 

успішного розвитку. Розвиток креативної економіки вітчизняних машинобудівних 

підприємств сприятиме перетворенню наявних креативних ідей у виготовлення 

інноваційної  продукції та надання послуг, які будуть користуватися попитом на 

внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Література: 1. Креативная экономика // Википедия – свободная энциклопедия. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D

0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%

D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0; 2. Олександренко І.В. Особливості інноваційного 

розвитку креативної економіки регіону / І.В. Олександренко // Економічний форум. – 

2015. – № 3. – С.170-176.; 3. Киризюк С.В. Міжнарожні та вітчизняні тенденції 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ 

 

Канд. экон. наук, доц. Болдовская Е.П., студ. Лыженков Д.В. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

Стремительное развитие мирового космического рынка, охватившее 

практически все регионы мира, разработка новых космических технологий и 

реализация космических программ, вовлечение в космическую деятельность новых 

государств обуславливает усиление конкуренции и стимулирует развитие космической 

отрасли, повышая ее коммерческий потенциал. Вместе с тем требования к наличию 

определенного уровня технологического развития страны и необходимость в 

существенных капиталовложениях в эту отрасль затрудняет выход слаборазвитых 

стран на рынок космических товаров и услуг и обуславливает актуальность поиска 

путей эффективного решения данной проблемы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.culture-21.com/2011/10/17/creative-industries-and-economic-evolution/
http://www.culture-21.com/2011/10/17/creative-industries-and-economic-evolution/
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Изучение опыта функционирования ведущих мировых космических агентств в 

современных рыночных условиях показывает, что из-за недостатка бюджетных средств 

среди приоритетных направлений на первый план выходит работа по повышению 

эффективности их деятельности за счет использования механизма коммерциализации 

космических технологий. В рамках этой деятельности предприятия отрасли используют 

свои научно-технические разработки для получения прибыли. 

Например, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (НАСА) создано соответствующее управление по 

координации работ по коммерциализации космической деятельности и технологий, 

основано 10 центров для коммерциализации космических технологий (на 

коммерческих основах всем желающим предоставляется даже доступ для наблюдения 

дежурного пуска американских носителей). В Европейском космическом агентстве 

(ЕКА) также создана подобная система. 

Деятельность по обеспечению коммерциализации украинских космических 

технологий достаточно новая для отрасли, потому целесообразно изучить опыт работы 

в этой сфере ведущих космических агентств и лучшее из него реализовать в Украине. В 

этом направлении Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) уже 

несколько лет активно сотрудничает с Представительством Европейской Комиссии в 

Украине, Европейским космическим агентством и европейскими предприятиями. При 

их участии подготовлено и реализуются небольшие проекты в рамках программы 

TACIS BISTRO, основными заданиями которых являются: 

 изучение опыта ведущих мировых космических агентств в сфере 

коммерциализации технологий; 

 установление партнерских отношений между украинскими и европейскими 
организациями и предприятиями в этой сфере; 

 разработка рекомендаций для ГКАУ по эффективной организации работы в 
сфере коммерциализации технологий. 

Для Украины работа по коммерциализации космических технологий имеет 

огромное значение в связи с незначительным бюджетным финансированием 

космической деятельности и практически отсутствующими внебюджетными 

средствами. Основной целью коммерциализации должно являться обеспечение 

эффективного использования отечественных космических технологий, созданных за 

государственные средства. 

Основные результаты работы по обеспечению коммерциализации космических 

технологий заключаются в: 

 повышении эффективности деятельности предприятий, их доходов и прибыли 
за счет эффективного использования технологий; 

 обеспечении социально-экономического роста страны (за счет повышения 

налоговых поступлений предприятий высокотехнологичного сектора, эффективно 

использующих современные технологии, в бюджет). 

Изучение опыта ведущих стран показывает, что государственное 

стимулирование коммерциализации должно сосредоточиться на: 

 создании баз данных и рекламных материалов относительно перспективных 
технологий и разработок; 

 финансировании работ по адаптации космических технологий к потребностям 
гражданских производств; 

 организации маркетинга на уровне отрасли; 

 обучению и переподготовке соответствующих специалистов. 
Можно определить такие основные виды космической деятельности, которые 

коммерциализируются или могут быть коммерциализированными: 
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 использование украинских космических технологий в интересах реализации 
космических программ иностранных стран и бизнеса (коммерциализация технологий); 

 использование украинских космических технологий в разных секторах 
экономики Украины (трансфер технологий); 

 бизнес, связанный с космической деятельностью (космический туризм, 
реклама, изготовление космических сувениров и др.). 

Среди основных проблем коммерциализации космических технологий в 

Украине следует отметить: 

 отсутствие механизмов обеспечения эффективного использования 

технологий, созданных за государственные средства; 

 неэффективное использование технологий, созданных за государственные 
средства; 

 нерешенность вопросов интеллектуальной собственности; 

 недостаточность средств на доведение космических технологий до товарного 
вида; 

 плохое информационное обеспечение внедрения технологий (реклама, 

технологические сети и др.); 

 низкий уровень спроса на технологии на внутреннем рынке. 
Для налаживания работы по коммерциализации космических технологий в 

Украине предлагается осуществление ряда организационных мероприятий, среди 

которых: 

 создание отраслевого центра коммерциализации космических технологий; 

 создание отраслевого реестра космических технологий; 

 обеспечение финансирования работ по коммерциализации космических 
технологий как за счет государственных средств, так и за счет привлечения 

отечественных и иностранных заказчиков и инвесторов; 

 основание технопарков на базе предприятий и учреждений городов 

Днепропетровска и Харькова; 

 формирование внутреннего рынка потребителей коммерциализированных 
космических технологий; 

 приведение национальной нормативно-правовой базы по защите прав 

интеллектуальной собственности в соответствие с международными стандартами. 

Таким образом, коммерциализация космических технологий должна стать одним 

из приоритетных направлений организации космической деятельности, которое 

обеспечит не только повышение отдачи от бюджетных вложений в космические 

разработки, но и станет важным фактором использования космических технологий в 

гражданском секторе.  

 

«ЖИТЛО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ» ЯК НАПРЯМ СТАЛОГО  

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

Канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту Бондар-Підгурська О.В. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

В контексті розв‘язання проблеми щодо надання житла для переселенців із 

Донбасу та тимчасово окупованих територій АР Крим, а також реалізації сталого 

інноваційного розвитку будівельних підприємств малого та середнього бізнесу в 

Україні доцільно запропонувати впровадження двох альтернативних проектів: 

«Будівництво 1-2 поверхових будинків з дешевого і міцного матеріалу» (вартість 4800 
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$) і соціального проекту «Модульне житло для переселенців на сонячних батареях» 

(вартість від 1000 до 8000 $). 

«Будівництво 1-2 поверхових будинків з дешевого і міцного матеріалу» (проект 

А)  – це  малоповерхові будівлі висотою 1-2 поверхи, які споруджують для власних 

потреб. Популярність подібних будівель збільшується з кожним роком: міські жителі 

втомлюються від постійного шуму і прагнуть до тиші та самоти. Це означає, що 

будинок повинен бути комфортним і з застосуванням інноваційних технологій. Так, 

міцність матеріалу значно перевершує бетонні блоки, вироблені за застарілою 

технологією. Вони якісні та зручні в застосуванні, тому грають провідну роль на ринку 

будівельних послуг. Інноваційні технології в будівництві будинків повинні 

забезпечувати енергозбереження та звукоізоляцію, можливість швидкого зведення 

споруди, невелику вагу споруди і комфортний мікроклімат всередині. Зниження витрат 

на будівництво і екологічна безпека грають важливу роль у впровадженні інновацій, 

адже саме ці якості відрізняють технології новітнього часу від колишніх.  

«Модульне житло для переселенців на сонячних батареях» (проект Б)  

спроектував Шведський меблевий концерн IKEA [1]. Це модульний будинок на 

сонячних батареях для біженців. У розібраному вигляді такий будинок уміщається в 

коробці відносно невеликого розміру, а зібрати його можна без спеціальних 

інструментів. Для того щоб полегшити умови проживання в для переселенців, 

благодійний фонд концерну IKEA у співпраці з групою шведських дизайнерів і 

Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців розробив концепт збірного 

будинку, який під час надзвичайних ситуацій можна зібрати за чотири години, причому 

без використання будівельних інструментів.  

Такі житла, площею 17,5 квадратних метрів, будуть удвічі просторіше 

звичайних наметів біженців, а також дозволять скоротити витрати на енергію за 

рахунок встановлених на даху сонячних батарей. Зараз ціна конструкції становить вісім 

тисяч доларів, але розробники запевняють, що згодом вона може бути знижена до 

тисячі доларів, що тим не менше в два рази більше вартості наметів, які 

використовуються зараз. Термін служби таких панелей – до трьох років. 

Зазвичай в таборах біженців вже о шостій годині вечора темніє: в наметах немає 

електрики, а значить, у дітей немає світла, щоб зробити домашнє завдання, а господині 

нема на чому приготувати вечерю. Спеціально для модульного будинку виготовлені 

сонячні панелі, які дають електрику для внутрішнього освітлення і інших потреб. Крім 

того, розроблено особливу світловідображаючу мережу, яка охолоджує будинок в 

спеку і зберігає тепло в холодну пору, чого не має у наметів або тентів. 

Ще одна важлива перевага розробки – модульна конструкція. При необхідності 

можна розширити будинок для великої родини, а якщо щось зламалося, то замінити що 

вийшло з ладу новим елементом або підібрати заміну з місцевих матеріалів. При 

промисловому виробництві вартість такого будинку складе близько 1000 доларів, але в 

довгостроковій перспективі можна очікувати, що вона знизиться до 500 доларів. Зараз 

важко сказати точно, скільком переселенцям ця розробка зможе полегшити життя 

розробка. Якщо налагодити випуск продукції в межах 10-20 тисяч одиниць, то це 

близько 100-150 тисяч чоловік, хоча реальна потреба в такому житлі набагато вище. 

Таким чином, огляд джерел [2-3], магістральний напрям розвитку економіки 

України [4] та нинішня ситуація, а саме збільшення числа переселенців із Донбасу та 

тимчасово окупованих територій АР Крим, є сенс запропонувати до реалізації обидва 

проекти. Причому проект Б рекомендовано здійснити у соціальному форматі, за 

підтримки будівних підприємств малого та середнього бізнесу та державних органів 

влади. 

Література: 1. Компания IKEA представила модульное временное жилье на 

солнечных батареях для беженцев // Официальный сайт  «Инновации в строительстве» 

[Электронный ресурс] – Режим доступу: http://www.vzavtra.net/stroitelnye-

http://www.vzavtra.net/stroitelnye-texnologii/kompaniya-ikea-predstavila-modulnoe-vremennoe-zhile-na-solnechnyx-batareyax-dlya-bezhencev.html
http://www.vzavtra.net/stroitelnye-texnologii/kompaniya-ikea-predstavila-modulnoe-vremennoe-zhile-na-solnechnyx-batareyax-dlya-bezhencev.html
http://www.vzavtra.net/stroitelnye-texnologii/kompaniya-ikea-predstavila-modulnoe-vremennoe-zhile-na-solnechnyx-batareyax-dlya-bezhencev.html
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texnologii/kompaniya-ikea-predstavila-modulnoe-vremennoe-zhile-na-solnechnyx-batareyax-

dlya-bezhencev.html; 2. Инновационные технологии в строительстве или строительных 

материалах. Значение внедрения инновационных технологий в строительстве // 

Официальный сайт Бизнесмен [Электронный ресурс] – Режим доступу: 

https://businessman.ru/new-innovacionnye-texnologii-v-stroitelstve-ili-stroitelnyx-materialax-

znachenie-vnedreniya-innovacionnyx-texnologij-v-stroitelstve.html; 3. Инновации в 

строительстве и их роль. Проблемы инноваций в строительстве // Официальный сайт 

Бизнесмен [Электронный ресурс] – Режим доступу: https://businessman.ru/new-innovacii-

v-stroitelstve-i-ix-rol-problemy-innovacij-v-stroitelstve.html.; 4. Бондар-Підгурська О. В. 

Науково-методологічні засади сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку 

економіки [монографія] / О. В. Бондар-Підгурська. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2016. –  531 

c. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Канд. экон. наук., доц. Бочарова Н.А., студ. Мовлянова Х.  

Харьковский национальний автомобильно-дорожный университет 

 

В современных условиях развития экономики Украины функционирование 

предприятий при взаимодействии с внешней средой невозможно без использования 

информационного обеспечения на любом этапе управления предприятием. Поэтому 

особую важность носит обеспечение нужным уровнем информированности 

ответственных лиц при проведении контроля деятельности АТП. 

Информация на предприятии является объектом хранения, передачи и 

преобразования данных. Различают информацию различных видов: звуковую, 

текстовую, цифровую и др. 

Задачей информационного обеспечения является информирование всех 

участников процесса контроля о состоянии и функционировании подконтрольных 

объектов, о соответствии нормативно-правовым актам и законодательству Украины в 

хозяйственном механизме предприятий. А также это средство коммуникации 

внутренних и внешних контролеров (аудиторов и ревизоров) по вопросам, касающимся 

их профессиональной деятельности. 

Эффективность управления финансовой деятельностью предприятия в 

значительной мере зависит от качественного информационного обеспечения. 

Исчерпывающая, приемлемая, достоверная, своевременная и понятная информация 

является ручательством принятия оптимальных решений, направленных на 

уменьшение финансовых затрат, рост прибыли и рентабельности, а также рыночной 

стоимости предприятия. 

Информационная база финансового менеджмента формируется за счет внешних 

и внутренних источников. 

К внешним источникам информации относят: 

 показатели, которые характеризуют развитие страны на макроуровне и 
развитие отрасли на микроуровне; 

 показатели, которые характеризуют конъюнктуру фондового и денежного 
рынков;  

 показатели, которые характеризуют деятельность контрагентов и 

конкурентов. 

За счет внутренних источников информации показатели формируются в две 

основных группы: 

1. Показатели финансового учета предприятия. Они составляют основу 

информационной базы, на основании которой осуществляется анализ, 

http://www.vzavtra.net/stroitelnye-texnologii/kompaniya-ikea-predstavila-modulnoe-vremennoe-zhile-na-solnechnyx-batareyax-dlya-bezhencev.html
http://www.vzavtra.net/stroitelnye-texnologii/kompaniya-ikea-predstavila-modulnoe-vremennoe-zhile-na-solnechnyx-batareyax-dlya-bezhencev.html
https://businessman.ru/new-innovacionnye-texnologii-v-stroitelstve-ili-stroitelnyx-materialax-znachenie-vnedreniya-innovacionnyx-texnologij-v-stroitelstve.html
https://businessman.ru/new-innovacionnye-texnologii-v-stroitelstve-ili-stroitelnyx-materialax-znachenie-vnedreniya-innovacionnyx-texnologij-v-stroitelstve.html
https://businessman.ru/new-innovacii-v-stroitelstve-i-ix-rol-problemy-innovacij-v-stroitelstve.html
https://businessman.ru/new-innovacii-v-stroitelstve-i-ix-rol-problemy-innovacij-v-stroitelstve.html
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прогнозирование, планирование и принятие оперативных решений по всем 

направлениям финансовой деятельности. 

К этой группе показателей относят показатели существующих форм отчетности: 

баланс предприятия (форма 1); отчет о финансовых результатах (форма 2); отчет о 

движении денежных средств (форма 3); отчет о собственном капитале (форма 4); 

примечания к финансовой отчетности. 

2. Показатели управленческого учета являются коммерческой тайной 

предприятия и используются финансовыми менеджерами для контроля текущей 

финансовой деятельности и оценивания ее эффективности, формирования финансовой 

стратегии и политики из отдельных аспектов финансового развития предприятия. 

Пользователями финансовой отчетности предприятия являются юридические и 

физические лица, которые нуждаются в информации о деятельности предприятия для 

принятия решений.  

Пользователей отчетности можно разделить на внутренних и внешних, 

непосредственно и опосредованно заинтересованных в результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятий.  

Общая классификация пользователей финансовой отчетности приведена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация пользователей финансовой отчетности предприятия 

 

Пользователи финансовой 

отчетности предприятия 

Внутренние 
пользователи 

Внешние 

пользователи 

Руководство 

предприятия 

Работники 

предприятия и их 

профсоюзы 

Опосредствованно 

заинтересованы в 

результатах 

деятельности 

предприятия 

Непосредственно 

заинтересованные в 

результатах 

деятельности 

предприятия 

(стейкхолдеры) 

Учредители и 
инвесторы 

Кредиторы 

Поставщики 

Покупатели 

Налоговые 

учреждения 

Население региона 

Пресса 

Биржи ценных 

бумаг 

Консультанты, 

эксперты 

Юристы 



44 

 

Независимо от группы, к которой принадлежат пользователи финансовой 

информации, все они заинтересованы в ее полноте, правдивости, беспристрастности и 

своевременности предоставления.  

Присоединение нашей страны к международной системе бухгалтерского учета 

не является главной целью. Однако мировой опыт необходим. Так как дает 

возможность унифицировать финансовую отчетность и сделать ее более удобной в 

пользовании. 

Применение новых принципов бухгалтерского учета необходимо для 

расширения функциональных возможностей финансовых менеджеров и повышения их 

роли в управлении финансовыми процессами, которые протекают на предприятии. 

Важным преимуществом новых принципов информационного обеспечения 

финансового менеджмента является контроль показателей финансовой отчетности 

подсистемного управленческого учета и контроля, который гарантирует 

систематический и полный учет активов, обязательств и капитала предприятий. В 

результате обеспечивается более достоверная оценка рыночной стоимости предприятия 

и повышается его рейтинг на рынке капитала, возрастает курс выпущенных им в 

обращение ценных бумаг. 

Система бухгалтерского учета и отчетности представляет собой фундамент 

информационной базы внутреннего контроля в автотранспортном предприятии. Она 

является своего рода информационным потоком о состоянии и движении денежных 

средств АТП, его имущества, доходов и расходов, а также об изменении финансовых 

результатов предприятия. При этом формируется указанный поток как в интересах 

удовлетворения потребностей внешних пользователей информации (контролирующих 

органов, инвесторов, кредиторов), так и внутренних пользователей (собственников, 

менеджеров, контролеров) для осуществления последними процесса управления АТП, 

включая реализацию контрольных функций.  

В сочетании с эффективным внутренним контролем усовершенствованная 

система финансовой отчетности предприятия должна работать для повышения уровня 

прибыльности хозяйственных операций и создавать предпосылки для 

широкомасштабного применения методов и рычагов финансового менеджмента. 

Основные преимущества системы информационного обеспечения 

управленческих решений: 

1) повышение качества представленной в формах отчетности финансовой 
информации, обеспечение ее реальности и большей пригодности для экономического 

обоснования решений и предупреждения риска в производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия; 

2) возможность самостоятельного выбора учетной политики предприятия и 
представления информации в наиболее удобном для пользователей виде; 

3) адаптация системы отчетности Украины к международным стандартам, 
созданию предпосылок для интеграции Украины в систему международного 

разделения труда; 

4) возможность представления информации о результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и направления их развития не только 

национальным, а и иностранным инвесторам с целью привлечения дополнительных 

инвестиций. 

Таким образом, при надлежащей организации финансового учета и контроля в 

соответствии с международными стандартами даст возможность осуществлять 

эффективный мониторинг финансовой деятельности предприятия. Что обеспечит 

постоянный контроль важнейших текущих результатов этой деятельности в условиях 

постоянных изменений рыночной конъюнктуры. 

Литература: 1. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль виробничої діяльності 

підприємства: управлінський підхід / Т.А. Бутинець. – Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 1(43) 
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Л. А. Бурганова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 153 c. 3. Шелест С. С. Сущность и место 
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экономики и управления. — 2016. — №2. — С. 30-34. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Канд. екон. наук., доц. Бочарова Н.А., студ. Тиха А.О.  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

В процесі податкового планування можна використовувати різні методи 

оптимізації, як внутрішні, так і зовнішні, а також формувати податкову політику 

підприємства не тільки по кожному податку, угоді, але й по підприємству в цілому. 

Податкове планування має свої межі, і сама основна з них - відповідність положенням 

закону тієї місцевості й того проміжку часу, коли застосовується податкове 

планування. Розглянемо, якими методами можна проводити оптимізацію 

оподаткування. Вони поділяються на методи внутрішнього і зовнішнього планування. 

Внутрішнє планування: варіанти обліку, відображені в обліковій політиці; 

використання податкових кредитів; використання спеціальних режимів. Зовнішнє 

планування: заміна податкового суб'єкта; зміна виду діяльності; заміна податкової 

юрисдикції.  

Розглянемо кожен метод зовнішнього планування докладніше.  

Метод заміни податкового суб'єкта ґрунтується на використанні з метою 

податкової оптимізації діяльності підприємств, щодо яких діє більш сприятливий 

режим оподаткування, наприклад, переведених на спрощену систему оподаткування. 

Метод зміни виду діяльності передбачає перехід на здійснення тільки тих операцій, які 

обкладаються податками у меншій мірі. Зокрема, його використовують торговельні 

підприємства, укладаючи з контрагентами не договори поставки, а агентські контракти 

або договори комісії. Метод заміни податкової юрисдикції полягає в реєстрації 

підприємств на території, що обкладається податками в пільговому режимі, а саме в 

зонах з мінімальним податковим тягарем (офшорних зон). При виборі місця реєстрації 

слід орієнтуватися не тільки на розмір податкових ставок, а й величину всього 

податкового тягаря, оскільки при невеликих податкових ставках законодавство 

зазвичай встановлює розширену податкову базу, що в кінцевому підсумку може 

призвести до зворотного ефекту - підвищення податкових платежів.  

На відміну від зовнішнього планування методи внутрішнього планування менш 

ризиковані. Їх можна використовувати всередині вже існуючого підприємства, не 

змінюючи його виду діяльності та місця реєстрації. Мова йде про такі методи, як вибір 

облікової політики, ефективне використання оборотних коштів за допомогою 

нарахування амортизації, пільг, включаючи податкові кредити (відстрочення стягнення 

податків), та інших податкових звільнень. Розглянемо методи внутрішнього 

податкового планування докладніше.  

Метод ситуаційного податкового планування – цей метод найбільш зручний для 

застосування на будь-якому підприємстві. Його в даний час застосовують у багатьох 

підприємствах, не даючи йому спеціального наукового визначення. Даний метод 

відноситься до дуже важливого першого етапу податкового планування. Ситуаційний 

метод податкового планування можна представити у вигляді наступних блоків:  

 визначається спектр основних податків, уточнюються ставки, пільги і 
формується податкове поле підприємства;  

 формується система договірних відносин підприємства з урахуванням 
формування податкового поля;  

 підбираються типові господарські операції;  
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 розробляються різні ситуації з урахуванням різних податкових, договірних 
та господарських напрацювань, що охоплюють найрізноманітніші сторони 

економічного життя, що реалізуються в декількох варіантах;  

 з оптимальних ситуаційних блоків господарських операцій складається 
реальний журнал господарських операцій.  

Метод мікробалансів полягає в наступному: 

1) виділяються великі блоки господарських операцій, включаючи головні 

відмінності; 

2) блоки оформляються у вигляді бухгалтерських проводок, за якими 

виконуються розрахунки балансів; 

3) отримані мікробалансів порівнюють та обирають більш вигідний варіант.  

При застосуванні цього методу можна використовувати два види мікробалансів: 

прості і замкнуті.  

Метод графо-аналітичних залежностей полягає в наступному: 

 виділяться найважливіші параметри балансу, що впливають на фінансові 

результати роботи підприємства; 

 для визначення їх впливу виділяється великий блок господарських операцій, 

в якому цей параметр бере участь; 

 виконується ряд послідовних розрахунків мікробалансів; 

 за розрахунками отримують графічну та аналітичну залежність фінансового 

результату від цього параметра; 

 після аналізу результатів обирають оптимальні співвідношення.  

Для повних і всебічних досліджень можна застосувати досить простий багато-

параметричний метод, що дозволяє прогнозувати фінансові результати і виявляти 

критичні місця балансу. Це матрично-балансовий метод. Всі матриці квадратні, їх 

порядок дорівнює загальній кількості рахунків, обраних для бухгалтерського обліку. 

Методи дослідження матриць дозволяють встановлювати наявність сильних і слабких 

зв'язків між окремими рахунками та господарськими операціями. Математичний аналіз 

цих зв'язків може бути доповнений визначенням неявних (опосередкованих) зв'язків.  

Комбінований чисельний балансовий метод полягає в одночасному 

використанні всіх (або більшості) розглянутих методів. У загальному вигляді робота 

алгоритму комбінованого методу будується наступним чином. Варіант системи 

договірних відносин за допомогою блоків операцій і податкової системи зводиться до 

замкнутій системі господарських операцій. Розраховується її баланс при вибраних 

умовах господарювання. Баланс аналізується за розміром чистого прибутку. Якщо 

результати аналізу задовольняють дослідника, то або на цьому розрахунки 

припиняються, або вони додатково перевіряються на вплив випадкових чи 

статистичних величин і параметрів. При незадовільних результатах приймається 

рішення про зміну умов господарювання або договірних відносин, і дослідження 

тривають.  

Статистичний балансовий метод полягає в тому, що на основі балансів ряду 

комерційних підприємств визначаються осереднені величини параметрів, які можуть 

бути використані для порівняння чи для побудови розрахункової економічної моделі. 

Відхилення в ту або іншу сторону показників конкретного підприємства від 

середньостатистичних характеризують позитивну або негативну динаміку його 

діяльності. Економічна середньостатистична модель, закладена в алгоритм і доповнена 

конкретними блоками господарських операцій, може послужити основою для 

проведення тактичного податкового планування і відпрацювання різних видів 

господарської діяльності.  

Таким чином, кожний метод має ряд особливостей застосування та 

впровадження отриманих результатів.  
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Переваги та недоліки кожного з методів зовнішнього та внутрішнього 

податкового планування можна представити у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки методів податкового планування 

Метод податкового 

планування 
Переваги методу Недоліки методу 

Методи зовнішнього планування 

Метод зміни 

податкового суб‘єкта  

 

Дозволяють знизити до 

мінімуму суму податкових 

платежів. Нетрудомісткі, не 

вимагають додаткових 

розрахунків і операцій. 

Вимагає заміни 

організаційно-правової 

форми ведення бізнесу. 

Метод зміни виду 

діяльності 

Вимагає заміни 

господарських операцій. 

Використовується, в 

основному, в торгових 

підприємствах. 

Метод заміни 

податкової юрисдикції 

Вимагає реєстрації 

підприємства на певній 

території 

Методи внутрішнього планування 

Метод мікробалансів Дозволяють  обирати найбільш 

вигідні способи здійснення 

господарських операцій, 

зводячи до мінімуму суму 

податків. При цьому можуть 

діяти всередині вже чинних 

підприємств. Менш ризиковані, 

ніж методи зовнішнього 

планування. 

Трудомісткі. Вимагають 

детального аналізу балансу 

і всіх господарських 

операцій. Об'ємні 

розрахунки. 

 

Метод графо-

аналітичних 

залежностей 

Матрично-балансовий 

метод 

Комбінований 

чисельний балансовий 

метод 

Статистичний 

балансовий метод 

Дозволяє порівнювати 

показники діяльності 

підприємства з 

середньостатистичними по 

галузі 

Діапазон застосування 

даного методу обмежений 

тим, що при опублікуванні 

звітів та балансів діяльності 

підприємств, вони не 

проходять перевірки 

автентичності даних, тому 

на них не завжди можна 

спиратися 

 

Для більш ефективного проведення податкового планування можна 

використовувати в комплексі відразу кілька методів. Також потрібно постійно 

слідкувати за змінами в діючому законодавстві та використовувати їх найбільш 

ефективно для податкового планування, бо саме рамки законодавства визначають 

можливість використання того чи іншого методу та внесення змін до нього. 

Література: 1. Загородній А.Г. Податки та податкове планування 

підприємницької діяльності. Монографія / А.Г. Загородній, А.В. Єлісеев. – Львів: Центр 

Бізнес-Сервісу, 2003 – 152 с. 2. Оліховський В.Я. Теоретичні аспекти податкового 

планування / В.Я. Оліховський. – Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». – 2012. – № 722. – С. 177-181. 3. Кирина Л. С. Налоговый менеджмент в 

организациях / Л. С. Кирина, Н. А. Горохова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 279 

с. 
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ДУХОВНЕ ОНОВЛЕННЯ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Канд. екон. наук, доц. Броницька В. В. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Сталий розвиток неможливо забезпечити поза комплексної модернізації всієї 

соціально-економічної системи. Найважливішою умовою ефективності такої 

модернізації ми вважаємо модернізацію духовного виробництва, необхідність якої 

актуалізується під впливом прискореної глобалізації та сучасних тенденцій суспільного 

відтворення. 

Будь-які перетворення в суспільстві, його прогрес неможливі без чіткої стратегії, 

без підтримки всього соціуму, що вимагає значного рівня духовного розвитку 

особистості та суспільства 

Ціннісні підстави розвитку формують не тільки духовне середовище 

суспільства, але і мають тісні механізми впливу на економічні параметри розвитку, що 

обумовлено пріоритетною роллю людини в національному відтворенні, її креативними 

та інтелектуальними властивостями. 

Ціннісні підстави сучасного суспільства дають можливість структурувати і 

раціоналізувати потреби. Вони також виконують провідну роль у зміцненні 

національної економічної безпеки шляхом забезпечення соціально відповідального 

економічної поведінки, зміцнення суспільної довіри, імплементації принципів 

соціальної справедливості і рівності можливостей, розширення поля соціального 

партнерства і забезпечення високого рівня соціальної згуртованості. Держава сприяє 

формуванню та зміцненню соціальної цілісності суспільства на основі соціальної 

спрямованості економіки та соціально ефективного розподілу результатів економічного 

розвитку. 

Глобалізація не тільки об'єктивно-історичний процес розгортання продуктивних 

сил людства в світовому масштабі, а й процес, що включає в себе значну частину 

суб'єктного управління. Глобалізм виступає формою, яка надає глобалізації конкретне 

вираження, значним чином змінюючи її зміст і напрям. Складне поєднання, 

взаємозв'язок, і взаємовплив об'єктивних і суб'єктивних факторів глобальних процесів 

створюють складну і багатоаспектну картину зміни змісту духовного виробництва. 

Духовне виробництво пов'язане з системою суспільного відтворення складним і 

багатогранним зв'язком. З одного боку, воно є сферою суспільного відтворення і 

відповідно несе в собі його зміст за принципом голографічності, з іншого боку, має 

таку специфіку, яка пов'язана з духовною, творчою діяльністю людини, іманентними 

лише духовному виробництву. 

Духовне виробництво, тому, функціонує в суперечливій єдності двох своїх 

підсистем - спрямованої на духовне відтворення людини, і спрямованої на суспільне 

відтворення. Духовне виробництво є сферою суспільного виробництва, де формується 

продукт, що містить нову інформацію в якості продукту праці на рівні особливого або 

загального за допомогою творчості як особливої, нерепродуктивної праці. Зв'язок з 

суспільним виробництвом проявляється в тому, що напрям розвитку духовного 

виробництва і соціальне замовлення на вироблені продукти, задаються багато в чому 

загальними тенденціями розвитку соціально-економічної системи. Протиріччя між 

іманентними специфічними закономірностями розвитку духовного виробництва і 

закономірностями духовного виробництва як сфери суспільного виробництва 

породжують його існування у вигляді різних форм, в тому числі у вигляді 

перетворених. 

Духовне виробництво можна структурувати в залежності від критеріїв по-

різному: через специфіку діяльності та продуктів, співвідношення форми і змісту, 
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рівень і вид створюваної інформації, функції - біоолюднення, соціоолюдненя або 

духовне олюднення, по впливу на суспільне відтворення, людину і духовну безпеку як 

вільне духовне виробництво і перетворені форми. 

Перетворені форми духовного виробництва знаходяться в діалектичному 

протиріччі з вільними формами і якщо суспільне виробництво за своїм характером 

зацікавлене більш в перетворених формах, то відбувається витіснення вільних форм і 

заміщення їх перетвореними. Перетворені форми максимально активно розвиваються 

під впливом двох взаємопов'язаних факторів - тотального захоплення культури та 

інших традиційно неринкових сфер ринком і глобалізації як каталізатора соціально-

економічних тенденцій, оформленої глобалізмом транснаціонального капіталу. 

Результатом діяльності в духовному виробництві є створення продукту, що 

містить нову інформацію на рівні особливого або загального. Інформаційне відчуження 

і привласнення можуть бути індивідуальними і груповими, свідомими і позасвідомими, 

прямими і непрямими, різного характеру і ступеня інституалізації, зовнішньо і 

внутрішньо обумовленними, комплексними, цілісними і фрагментарними, стосуватися 

різних видів інформації - діскрептивної і прескрептівної. Під впливом глобалізації 

переважаючим значною мірою є нецілісне інформаційне привласнення з вихолощеними 

компонентами духовності. Виробництво інформації, що відчужує знання в сукупності з 

високим рівнем розвитку технологій дозволяє інтенсивно проводити інформаційне 

масове відчуження, що інституціоналізується в засобах масової інформації, поп-

культурі, системі освіти і т.д. Таким чином, протиріччя духовного виробництва між 

перетвореними і вільними його формами проявляється і як загострення протиріччя між 

багаторівневим і різноплановим інформаційним привласненням та відчуженням різних 

індивідуальних і колективних суб'єктів, що обумовлює різні їх ролі в суспільному 

відтворенні в умовах глобалізації. Загострення базового протиріччя духовного 

виробництва між вільними і перетвореними формами проекцією відображає глобальне 

протиріччя між необхідністю збереження людства (як фізично, так і ідентично) і 

нарощуванням розлюднюючих тенденцій і механізмів, вироблених перетвореними 

формами духовного виробництва. При цьому формується антидуховні 

мультиплікатори, що виробляють самовідтворювальну в розширеному масштабі 

розлюднюючу діяльність. Подоланням цієї тенденції може стати тільки розвиток 

вільних форм духовного виробництва через цілісне інформаційне привласнення, 

формування цілісних суб'єктів духовного виробництва, однак це передбачає не тільки 

інституційне перестроювання духовного виробництва, а й значні зміни суспільного 

відтворення. 

Умовами формування духовної мотивації цілісного суб'єкта культури і 

духовного виробництва є превалювання інформації культури, а не інформаційних 

шлаків. В умовах глобалізму транснаціонального капіталу на мотивацію і формування 

потреб здійснюється деструктивний вплив через інформаційне руйнування інституту 

сім'ї, заохочення девіантної та споживацької поведінки, гедонізму, егоїзму і атомізації 

суспільства. У тій ситуації, коли мотивація до творчості зберігається, з неї прагнуть 

вихолощувати моральну альтруїстичних спрямованість, що призводить до формування 

суб'єктів перетворених форм духовного виробництва. Формування неправильної 

мотивації сприяє як поширенню нездатності до творчості у значної частини населення, 

так і прагненню до перетворених форм творчості безвідносно до їх впливу на людину і 

суспільство. 

Духовне виробництво, яке є не тільки сферою, що інтегрує духовне і матеріальне 

виробництва в єдину систему суспільного відтворення, але і сферою, що інтегрує 

соціально-економічний розвиток в еволюційні соціоприродні процеси, за допомогою 

ноосферної функції. Концепція духовного виробництва як інтегруючої сфери, що 

охоплює весь процес руху духовних благ і цінностей, починаючи від умов їх створення, 

через процес їх безпосереднього виробництва, і, закінчуючи їх рухом і поширенням, де 
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духовні цінності вступають умовами матеріального виробництва і суспільного 

відтворення ,повинна відображати зв'язок суспільного відтворення з його органічною 

сферою в суперечливій їх єдності. 

Необхідно створити передумови для формування ноосферного знання, 

компліментарності парадигм і епістем, формувати умови для цілісного розвитку 

духовного виробництва і ув'язки логіки соціально-економічного розвитку з 

соціоприродною еволюцією, що передбачає ноосферизацію матеріального і духовного 

виробництв. 

 

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД 

 

Студ. Брюховецька Т.В, канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

У сучасній ринковій економіці і жорсткій конкуренції, в якій знаходиться 

Україна сьогодні, досить актуальним стало питання про економію та раціональне 

використання матеріальних ресурсів. 

Економічне використання матеріальних ресурсів істотно впливає на зниження 

витрат виробництва, собівартості продукції, а, отже, підвищення прибутковості і 

рентабельності роботи підприємства. 

Таким чином, на існуючому етапі однією з найважливіших проблем науково-

технічного прогресу є зниження матеріаломісткості продукції, всебічне вивчення 

чинників, від яких залежить поліпшення використання сировини і матеріалів, своєчасне 

і повне використання резервів на кожному підприємстві. 

Будівництво - провідна галузь народного господарства України, де вирішуються 

життєво важливі завдання постійного оновлення матеріалної бази всього виробничого 

потенціалу країни і розвитку невиробничої сфери. Від ефективності функціонування 

будівельного комплексу багато в чому залежать темпи розвитку і 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

Управління використанням ресурсів на рівні будівельного підприємства виконує 

в таких умовах цілий ряд важливих управлінських завдань, серед яких, перш за все: 

 планування використання ресурсів в будівництв;  

 організація управління ресурсами;  

 контроль за їх використанням;  

 мотивація зростання їх дієвості та ефективності; 

 ресурсно-інноваційне регулювання безпосередньо на будівельному 

підприємстві. 

Для підвищення ефективності праці сучасні будівельні підприємства все ширше 

використовують нетрадиційні форми його організації і стимулювання. На зміну 

регламентованої, рутинної роботи приходить кваліфікована працю, заснований на 

творчому потенціалі працівників. Відбувається активне залучення працівників до 

процесу прийняття управлінських рішень. Даний рівень розвитку трудових відносин 

неминуче веде до змін і в управлінні, працею, бо нові ефективні форми організації 

праці вимагають інноваційних методів управління. Принципи інноваційного 

управління ресурсами в такій ситуації являються обов'язковою умовою формування 

сучасного конкурентоспроможного будівельного підприємства.  

Сьогодні в економічній практиці найчастіше зустрічається наступне визначення 

інноваційного управління: це управління, засноване на розвитку творчого потенціалу 

працівників, спрямоване на мотивацію і стимулювання інноваційної поведінки 

персоналу, розвитку виробництва, впровадження нових техніки і технології.  

Основними функціями інноваційного управління в будівництві є:  
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 інноваційний клімат, заснований на взаємній довірі і спрямований на 
розвиток інноваційної діяльності в будівельній організації;  

 формування системи ефективного генерування ідей і механізму 

акумулювання творчих ідей і пропозицій;  

 розвиток інноваційних комунікацій;  

 розвиток персоналу в рамках безперервного навчання;  

 мотивація і стимулювання інноваційної поведінки персоналу;  

 внесення інноваційних аспектів у традиційні функції управління. 
Мета інноваційної діяльності будівельного підприємства може бути тактичного 

або стратегічного характеру. Тактичною метою інноваційної діяльності є подолання 

кризи даного управління, викликаного однією або низкою причин, таких, наприклад, як 

неефективне кадрове планування та відбір персоналу, помилки в організації трудових 

процесів, виникнення соціально-трудових проблем, неефективність систем мотивації 

або систем контролю і т. д. 

Стратегічною метою розвитку сучасного будівельного комплексу є підвищення 

якості життя населення шляхом збільшення обсягів будівництва, поліпшення обсягів 

будівництва, поліпшення якості будівельних об'єктів і послуг, забезпечення 

довгостроковості будівельного житлового фонду та рівня обслуговування населення 

відповідно і обов'язковими стандартами якості. Виходячи з цієї стратегічної мети, 

сьогодні і формуються такі орієнтири в будівництві: 

 забезпечення ефективного і надійного функціонування будівельного 

комплексу; 

 підвищення якості будівельного обслуговування; 

 забезпечення доступності житла та інших об'єктів будівництва для всіх 
категорій населення. 

Для досягнення нових, інноваційних цілей розвитку будівельного комплексу 

необхідно, перш за все, вирішити такі завдання:  

 провести інвентаризацію, реструктуризацію, строгий облік будівельних 
об'єктів, організацій і підприємств будівельного комплексу. 

 забезпечити демонополізацію і сприяти розвитку конкуренції в будівельному 
комплексі. 

 абезпечити належний рівень технічного обслуговування і будівельних 
об'єктів, організацій і підприємств санітарного утримання будівельного комплексу. 

 забезпечити належний обсяг та якість будівельних послуг. 

 удосконалення договірних, оціночних і відносин. Створити сприятливі умови 
для залучення інвестицій в інноваційний будівельний комплекс. 

 забезпечити більш ефективне цільове використання коштів і ресурсів, що 
виділяються на модернізацію і розвиток будівельного комплексу і т.п. 

Реалізація названих заходів здійснюватиметься за такими напрямами: 

 модернізація системи управління будівельним комплексом; 

 розвиток конкурентного середовища; 

 стимулювання ресурсозбереження; 

 впорядкування оціночної і тарифної системи; 

 поліпшення технічного і санітарного утримання організацій, підприємств і 
об'єктів будівельного комплексу; 

 підвищення надійності і якості будівельних послуг; 

 розробка дієвої інноваційної політики; 

 підтримка приватних ініціатив в управлінні будівельним комплексом; 

 підготовка, перепідготовки та підвищення кваліфікації будівельних кадрів; 
навчання їх інноваційним методам роботи; 
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 забезпечення соціального захисту працюючих в будівельному комплексі.   
Реалізація зазначених напрямів сприятиме забезпеченню досягнення 

найважливіших установок цільового блоку концепції розвитку будівельного комплексу 

України на тривалу перспективу. Таким чином, подальше реформування відносин 

власності в будівельній сфері, створення ефективного конкурентного середовища, 

впровадження приватного бізнесу в будівництво, вдосконалення управління, створення 

нового механізму і стандартів оцінки і оплати вдосконалення структури реалізації 

ресурсного потенціалу, правової бази в сфері управління ним, будуть сприяти 

подальшому розвитку інноваційного ринкового механізму функціонування будівельної 

сфери, і більш повного і якісного задоволення потреб населення України в будівельних 

об'єктах і послугах. 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

Студ. Брюховецька Т.В, канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Через загальну економічну кризу, безсистемний перехід до нерегульованого 

ринку, повну втрату державного впливу на економічні процеси, недосконалість 

законодавства щодо приватизаційних процесів, значне подорожчання енергетичних і 

матеріальних ресурсів істотно підвищилась собівартість продукції, а виробництво на 

багатьох підприємствах стало збитковим. Це зумовлює необхідність постійної роботи 

над вирішенням завдань оптимізації рівня витрат і забезпечення їх стійкої позитивної 

тенденції. При цьому особливої важливості набуває пошук шляхів формування та 

удосконалення системи управління витратами. 

Управління витратами – це складний багатоаспектний та динамічний процес, що 

включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату 

діяльності підприємства. У сучасних умовах управління витратами означає створення 

єдиної, раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними 

цільовими установками та взаємопов'язаними елементами. Управління витратами на 

підприємстві передбачає виконання всіх функцій управління, тобто функції повинні 

реалізовуватись через елементи управлінського процесу: прогнозування, планування, 

нормування, організація, калькулювання, мотивація та стимулювання, облік, аналіз, 

регулювання та контроль витрат. 

Кожен елемент системи виконує чітко поставлені завдання і спрямований на 

досягнення загальних цілей підприємства. Так організаційні підсистеми: нормування 

витрат ресурсів, планування і прогнозування витрат за іншими видами, облік і аналіз, 

пошук і виявлення факторів економії ресурсів вирішують проблеми в межах своїх 

обов'язків.  

Система управління витратами – це сукупність взаємопов'язаних елементів, 

методів і механізмів, що діють в межах функціональних обов'язків і утворюють певну 

цілісність, за допомогою яких узагальнюються процеси постачання, використання 

ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, реалізуються тактичні і стратегічні плани. 

Метою цієї системи є надання управлінцям контролю і прогнозування витрат, вибір 

найефективніших шляхів розвитку підприємства, прийняття оперативних 

управлінських рішень. 

Ефективна система управління витратами ґрунтується на дотриманні певних 

принципів. Принципи управління витратами – це сукупність правил, положень і норм, 

які спрямовані на оптимізацію витрат підприємства. До загальних принципів 

управління витратами належать:  

- системний характер організації та ведення системи управління витратами, який 

передбачає побудову стратегічного й оперативного планування, облік та контроль 
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виробничих витрат і продукції, оцінку роботи персоналу як цілісну систему планових, 

облікових, контрольно-аналітичних та економічних розрахунків, спрямованих на 

досягнення підприємством загалом високих результатів господарювання; 

- орієнтація на задоволення виключно власних інформаційних потреб 

підприємства під час управління його виробничо-збутовою діяльністю; 

- самостійне визначення самим підприємством форм та документації системи 

управління витратами; 

- пріоритет стратегічних цілей перед поточними завданнями. Дотримання цього 

принципу вимагає від системи управління витратами глибокого обґрунтування 

перспектив підприємства й визначення таких стратегічних цілей, які не мають нічого 

спільного з декларацією бажаних напрямів розвитку чи очікуваних результатів; 

- принцип безперервності. Передбачає постійний пошук, передачу, 

нагромадження, оброблення та аналіз інформації для потреб управління 

підприємством; 

- наскрізна уніфікована стабільна систематизація та кодування всіх 

плановооблікових номенклатур. Цей принцип потребує сталої й вичерпної 

структуризації всіх інформаційних потоків системи управління витратами; 

- принцип бюджетного (кошторисного) методу управління витратами, 

собівартістю й дохідністю підприємства; 

- принцип взаємодії підрозділів підприємства через дані бюджетів передбачає 

визначення регулятивних параметрів внутрішньогосподарського обміну продукцією та 

послугами за допомогою цінових інструментів трансфертної природи; 

- принцип оцінювання результатів діяльності підрозділів на основі бюджетів і 

- внутрішньої звітності надає системі управління витратами рис інструмента 

- мотивації персоналу як головного елемента економічного механізму 

підприємства; 

- принцип участі персоналу підприємства в процедурах системи управління 

витратами сприяє поглибленому ознайомленню кожного працівника незалежно від 

посади з характером діяльності, структурою та завданнями підрозділу й підприємства; 

- принцип періодичності. Складання та обговорення документів системи 

управління витратами потрібно здійснювати за певним графіком, узгодженим з 

виробничою та збутовою циклічністю діяльності підприємства; 

- принцип економічної обґрунтованості та достовірності; 

- принцип мінімальної трудомісткості. Він потребує орієнтації на досконалі 

методики, сучасні технічні засоби й відповідне програмне забезпечення (комп'ютерні 

технології) виконання комплексу планових, облікових, контрольних та аналітичних 

розрахунків. 

 

МОДИФІКАЦІЯ ПРОЕКЦІЙ КЛАСИЧНОЇ СИСТЕМИ  

ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ  

 

Студ. Брюховецька Т.В., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Система Нортона і Каплана дозволяє менеджерам представити бізнес у чотирьох 

проекціях. Чотири проекції («Фінанси», «Маркетинг-клієнти», «Персонал», «Бізнес-

процеси») являють собою швидше організаційну структуру, ніж обмежену схему. 

1. Фінансова складова. Фінансова складова за стандартною схемою Нортона і 

Каплана включають три фінансових стратегічних напрямки (мети), що ведуть до 

реалізації бізнесу-стратегії: зростання доходу і розширення структури діяльності;  

скорочення витрат і збільшення продуктивності; використання активів і інвестиційна 

стратегія. На підприємствах частіше всього використовують саме розширення 



54 

 

структури діяльності. Але для того щоб новий  продукт чи послуга стали 

прибутковими, багато  компаній фокусують увагу на цінах і валовому прибутку від 

продажу, припускаючи, що пропозиції товарів і послуг з більшою функціональністю і 

споживчою вартістю явно принесуть великий прибуток, чим вже існуючі продукти. 

Хоча слід зазначити, що такий шлях розвитку підприємства потребує досить суттєвих 

капітальних вкладень, великий період часу щодо запуску виробництва, просування 

товару на ринку, рекламу та пошук клієнтів на новий товар. На думку автора 

доцільніше перш ніж впроваджувати нові види діяльності використовувати вже наявні 

резерви з більшою ефективністю. Наприклад удосконалити систему управління 

оборотними коштами. Для українських підприємств цей метод є актуальним бо не 

потребує великих капітальних вкладень, залучення додаткових трудових ресурсів та 

дозволяє звільнити певний обсяг грошових коштів (наприклад для того щоб 

інвестувати їх не залучаючи кредити).  

Теорія розрахунку проста. Компанія купує  матеріали чи продукти (а компанії-

виробники оплачує також працю і несуть інші витрати, зв'язані з виробництвом 

готового продукту). Тривалість часу від моменту покупки матеріалів до моменту 

продажу готового продукту - це період, протягом  якого капітал зв'язаний у виді 

товарно-матеріальних цінностей. З цієї величини потрібно відняти термін оплати 

покупки (період оплати по кредиторських рахунках). 

Період надходження засобів від продажу на дебіторські рахунки виміряється від 

моменту завершення угоди до одержання коштів  від клієнта. Таким чином, грошовий 

цикл – являє собою час, необхідний компанії для того, щоб відшкодувати кошти, 

витрачені на покупку матеріалів, коштами, вирученими від продажів. Деякі 

підприємства працюють з негативним грошовим циклом, оплачуючи послуги 

постачальників після оплати рахунків клієнтами. У результаті, оперативно збираючи 

виторг від продажів і домовившись про вигідні умови з постачальниками, вони 

одержують, а не вилучають капітал з щоденного виробничого циклу. І хоча для 

багатьох компаній дуже складно, якщо узагалі можливо, працювати з нульовим чи 

негативним грошовим циклом, його скорочення може бути основною метою для 

збільшення ефективності оборотного капіталу. Особливої актуальності такий метод 

управління оборотним капіталом набуває для компаній з довгим операційним 

(виробничим) циклом, наприклад будівельних. Досить ефективним для них є  схема 

оплати - в міру виконання робіт. 

2. Клієнтська складова. Клієнтська складова за стандартною схемою Нортона і 

Каплана визначає коло клієнтів і сегменти споживчого ринку, де компанія збирається 

працювати. Відповідно розробляються стратегії збереження клієнтурної бази та 

сегменту ринку, розширення  клієнтурної бази, задоволення потреб клієнта. За умови 

політичної та економічної нестабільності в Україні, на думку автора, актуальним для 

українських підприємств при розробці стратегічного розвитку цієї складової  ЗСП є не 

тільки здійснення задоволення потреб клієнта, а й визначення його прибутковості для 

підприємства та визначення прибутковості пропонованого продукту для клієнта. При 

визначенні прибутковості клієнта можна розділити клієнтів за сегментами ринку, 

відповідно стратегії розвитку відносин мають бути різні,  а відповідно і методи роботи 

з цими клієнтами. 

Для того, щоб врахувати цінність клієнта та споживчу цінність продукції автор 

пропонує розробку матриці позиціювання клієнта (див. табл.. 2). Згідно того, в який із 

спектрів потрапив той чи інший клієнт, має бути  розробляться  стратегія утримання 

даного клієнту. 

 3. Бізнес-процеси. Складова внутрішніх бізнесів-процесів визначає види 

діяльності, найбільше важливих для досягнення цілей споживачів і акціонерів. Мета і 

показники даного розділу СЗП, як правило, формулюють після розробки фінансової і 

клієнтський складових. Ця модель включає три основні складові бізнес-процесу:  



55 

 

інновації;  операції;  після реалізаційне обслуговування. Інноваційний процес 

складається у вивченні компанією виникаючих прихованих потреб клієнтів з 

наступною розробкою таких продуктів і послуг, що задовольнили б ці потреби. 

Операційний процес, другий основний процес у загальній моделі внутрішнього 

вартісного ланцюжка, - це виробництво і постачання товарів і послуг замовнику. 

Традиційно цей процес розглядався як центр системи показників діяльності 

підприємства. Дотепер високоефективний операційний процес і зниження витрат 

виробництва і постачання товарів і послуг залишаються важливими цілями будь-якої 

компанії. Однак, цей фактор тільки один і, можливо, не самий головний у всьому 

внутрішньому вартісному ланцюжку в досягненні фінансової і клієнтської цілей. Третій 

компонент - обслуговування клієнта після продажу і постачання  чи товару послуги. 

Деякі підприємства розробили чітку стратегію по наданню такого роду послуг. Але на 

кожному етапі описаного за стандартною схемою Нортона і Каплана ланцюжка 

найважливішим є час здійснення кожного з процесів.  

Зрозуміло і логічно, що швидкість кожного з процесів характеризує можливість 

підприємства швидко обслуговування клієнтів (задовольняти їх потреби).  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

 

Канд. экон. наук, доц. Брянцева Т.А. 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

В современных условиях значительно возросла роль предпринимательской 

деятельности в экономике страны. В настоящее время предпринимательство выступает 

«фундаментом социально-экономического развития всего государства, выполняя при 

этом важную социальную миссию путем создания рабочих мест, обеспечения доходами 

населения, осуществлением отчислений во внебюджетные фонды» [2]. 

Однако современное развитие предпринимательской деятельности осложнено 

определенными факторами, к числу которых относятся следующие: низкая 

конкурентоспособность, высокая степень физического и морального износа основных 

средств, дефицит собственных источников финансирования деятельности, низкий 

спрос на рынке.  

В данной ситуации рост эффективности деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности «на 85 – 90% осуществляется за счет 

совершенствования применяемых техники и технологий, активного использования 

достижений научно-технического прогресса» [8]. Таким образом инновации становятся 

основой развития предпринимательства.  

Способность хозяйствующих субъектов осуществлять инновационную 

деятельность характеризуется величиной их инновационного потенциала.   

В виду вышесказанного, сущность и значение инновационного потенциала 

становятся важным объектом экономической науки, изучение которого целесообразно 

начать с определения понятия. 

Понятие «инновационный потенциал» в экономическую теорию введено К. 

Фрименом, который трактовал его как «обеспечение роста системы за счет 

нововведений» [5], при этом в качестве нововведений он предлагал рассматривать 

«систему мероприятий по разработке, освоению, эксплуатации и исчерпанию 

производственно-экономического и социально-организационного потенциала, 

лежащего в основе новшеств» [5].  

В Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года 

инновация определяется как «конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 
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реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности [1]. 

Ряд ученых трактуют исследуемую категорию через определение его составных 

элементов. Так, термин потенциал (от лат. «potentia» - сила, мощь, возможность, 

способность, существующая в скрытом виде и способная проявиться при определенных 

условиях) – представляет собой совокупность факторов, имеющихся в наличии, 

которые могут быть использованы и приведены в действие для достижения 

определенной цели [7]. 

Следовательно, термин «инновационный потенциал» можно рассматривать как 

«способность системы к трансформации в новое состояние с целью удовлетворения 

существующих или вновь возникающих потребностей» [7], то есть он характеризует 

способность к изменению, улучшению, прогрессу. 

По мнению профессора Дорошенко Ю.А. инновационный потенциал 

представляет собой научно-технический потенциал хозяйствующего субъекта и 

характеризует «совокупную способность научно-технических знаний и практического 

опыта, которыми располагает общество на данном этапе его развития, обеспечить 

наиболее полное использование ресурсов экономического потенциала» [4].  

Следующий подход к толкованию термина «инновационный потенциал», 

впервые был описан в издании «Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика: толковый 

терминологический словарь» [6]. По мнению авторов, инновационный потенциал 

характеризуется способностью различных отраслей народного хозяйства «производить 

наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка» [6].  

Достаточно схожие и наиболее объективные, на наш взгляд, подходы к 

определению исследуемой категории предлагают ученые Е.Н. Сафонов, Г.А. 

Паламаренко и О.П. Коробейников, А.А. Трифилова, И.А. Коршунов.  

По мнению Е.Н. Сафонова и Г.А. Паламаренко «сильным в инновационном 

смысле считается предприятие, обладающее в полной мере научным и 

производственно-техническим потенциалом» [5], в составе которого они предлагают 

выделять:  

- квалифицированные научные кадры;  

- достаточную материально-техническую базу;  

- информационно-методическое обеспечение;  

- внутриорганизационное обеспечение.  

Другая группа ученых, О.П. Коробейников, А.А. Трифилова и И.А. Коршунов, 

предлагают рассматривать инновационный потенциал организации с точки зрения 

обеспеченности ее следующими видами ресурсов [7]:  

- интеллектуальные ресурсы, включающие технологическую документацию, 

патенты, лицензии, бизнес-планы по освоению новшеств, программу инновационного 

развития организации и т.д.);  

- материальные ресурсы: опытно-техническая база, технологическое 

оборудование, наличие площадей);  

- финансовые ресурсы; 

- трудовые высококвалифицированные ресурсы;  

- инфраструктурные ресурсы (собственные подразделения НИОКР, отдел 

главного технолога, отдел маркетинга новой продукции, патентно-правовой отдел, 

информационный отдел). 

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что в науке до настоящего 

времени не выработано единого подхода к определению сущности инновационного 

потенциала, что крайне негативно сказывается на дальнейшем исследовании данной 

категории и разработке практических рекомендаций по повышению его 

эффективности. Однако, на наш взгляд, инновационный потенциал экономического 

субъекта необходимо рассматривать в качестве его способности к «осуществлению 
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инновационной деятельности посредствам имеющихся у нее материальных, 

финансовых, интеллектуальных, кадровых, инфраструктурных и иных ресурсов» [3].   

Литература: 1. Концепция инновационной политики Российской Федерации на 

1998 – 2000г. Одобрена Постановлением Правительства РФ от 24.07.98 г. № 832.; 2. 

Брянцева Т. А., Салангина А. А. Роль предпринимательства в экономике страны // 

Белгородский экономический вестник. 2016. №2 (82). С. 69-73.; 3. Бухонова С.М. 

Методика оценки и способы повышения эффективности использования 

инновационного потенциала организации / С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, И.А. 

Слабинская, Т.А. Шаповалова. – Белгород, Изд-во БГТУ, 2012. 133 с.; 4. Дорошенко 

Ю.А. Экономический потенциал территории. – СПб: Химия, 1997. 237 с.; 5. Кравченко 

С.И., Кладченко И.С. Исследование сущности инновационного потенциала // Научные 

труды Донецкого национального технического университета. – Донецк, ДонНТУ. 2005. 

С. 88-96; 6. Рынок: Бизнес, Коммерция. Экономика: Толковый терминологический 

словарь / Под общ. ред. А.П. Дашкова. – М.: Маркетинг, 2006. 404 с.; 7. Трифилова 

А.А. Анализ инновационного потенциала предприятия // Инновации. 2003. № 6(63) 

с.67-72.; 8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http: //www.gks.ru. 

 

ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: 

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ 

 

Канд. екон. наук, доц. Бутенко О.П., доц. Опікунова Н.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

У наш час при оцінці факторів економічного росту підприємств важливе 

значення набуває інноваційно-інвестиційна мобільність підприємств України. Інновації 

та інвестиції є необхідними елементами господарської діяльності підприємств та 

силою, що інтенсифікує економічний розвиток як підприємств, так і країни. 

У країні з низьким рівнем ВВП інвестиції йдуть дуже повільно, інвестори 

прагнуть вкладати їх у підприємства та економіку розвинутих країн, що орієнтовані на 

впровадження інновацій. Уряд України недостатньо приділяє увагу сучасним умовам 

розвитку та функціонування механізму інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємств через те, що економіка країни знаходиться на шляху економічних реформ, 

тому для української економіки надходження інвестицій, впровадження інновацій є 

особливо актуальними  питаннями сьогодення. 

Питання інноваційно-інвестиційної активності є предметом дослідження 

багатьох, як вітчизняних, так і закордонних вчених. Регулювання інноваційно-

інвестиційної активності підприємств розглядали такі вчені як І. Бланк[1], М. 

Туріянська[2], Р. Холл[2], П. Самуельсон[1], М. Фрідмен[1]. На думку авторів, у 

вітчизняній літературі недостатньо приділено увагу саме інноваційно-інвестиційній 

мобільності підприємств та шляхів її стимулювання, як ефективного механізму 

активізації діяльності підприємств. 

Інвестиційна активність є визначальною характеристикою сучасних науково-

технічних, виробничих, соціально-економічних та усіх суспільних процесів. Теж саме 

можна сказати за інноваційну активність. Сучасні конкурентоспроможні підприємства 

– це підприємства з високим інноваційним потенціалом, та як наслідок - з високим 

ступенем інвестиційної та інноваційної мобільності.  

Згідно інноваційного індексу Європейського Інноваційного Табло, за яким у 

2016 р. Україна знаходиться в останній за рівнем інновацій – четвертій групі – 

«Скромних новаторів» з індексом 0,1889 (максимум 1). Менший індекс мають лише 

Македонія – 0,1636 та Туреччина – 0,1880. У порівнянні з іншими країнами ЄС 

відставання України становить: від першої групи «Лідерів інновацій» – більш ніж в 4 

http://www.gks.ru/
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рази (перше місце у рейтингу займає Швеція – 0,796), від другої групи «Сильних 

новаторів» – в 3 рази (Ірландія – 0,5843), від третьої групи «Помірних інноваторів» – в 

1,6 разів (Естонія – 0,4161). Слід відзначити що у 2016 році значення Європейського 

інноваційного індексу України дещо зросло у порівнянні з попереднім роком (0,1783). 

Взагалі найбільше значення даного індексу спостерігалося у 2013 році - 0,1893 [1]. 

Низьку інноваційну активність підтверджує і рейтинг міжнародного агентства 

Bloomberg Rankings у 2016 р. Так, Україна серед 50 країн посіла 41 місце за рівнем 

інноваційності (загальний бал 56,77 зі 100). Наша країна випередила тільки Мальту, 

Болгарію, Сербію, Індію, Туніс, Марокко, Аргентину та Казахстан. Перше місце 

зайняла Південна Корея (91,31), на другому опинилася Німеччина (85,54), замикає 

трійку Швеція (85,21) [3]. 

Практично єдиним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Україні 

залишаються власні кошти, питома вага яких у загальному обсязі фінансування у 

2016р. збільшується та складає 97,2% (на відміну від 73,7% у 2014 році та 52,9% у 2011 

році), і це при тому, що у більшості підприємств не вистачає власних фінансових 

ресурсів на підтримання поточної діяльності, не кажучи вже про розвиток. Відповідно, 

частки фінансування за рахунок державного бюджету та іноземних інвестицій у 2016 

році практично нульові – по 0,4% (на відміну навіть у 2014 році 3,9% та 14,8% 

відповідно) [4].  

Вітчизняні підприємства знаходяться у постійному пошуку нових інноваційно-

інвестиційних ідей, активно вивчаючи і переймаючи досвід провідних зарубіжних 

країн. Найбільш цікавим і перспективним в питаннях інноваційно-інвестиційної 

мобільності є досвід США, Великобританії та Німеччини. Економічні стратегії цих 

країн могли б стати наочним прикладом для України. Переваги, які зумовлюють 

підприємства переходити на засади інноваційно-інвестиційної мобільності авторами 

визначені такі: 

 вищі ціни на інноваційну продукцію так як, ціна на такий продукт 
встановлюється з набагато більшою націнкою, ніж на продукти (послуги), що вже 

давно продаються (надаються) на ринку. Максимальне зростання прибутку, особливо 

на стадії початку виробництва за рахунок монопольно високої ціни на ринку. 

 створення відповідного іміджу підприємства – інноватора. У сучасних умовах 

з‘явилася тенденція, коли люди купують певний продукт саме у певного визначеного 

виробника – головну роль відіграє саме імідж підприємства, його бренд, відгуки інших 

споживачів саме про цю організацію;  

 інновація спрямовується, як правило, на створення нововведення (нової 

технологія і методу, нового продукту і послуги), або на освоєння нової технології або 

нового методу (нового способу або нової можливості дій), нової системи або структури. 

Тому стратегічний розвиток має вміст у вигляді інноваційного розвитку організації на 

основі створеного або освоєного нововведення;  

 можливість прискорювати інноваційні процеси, орієнтувати їх у потрібному 
напрямку, розширювати ринки й сприяти загальному підвищенню ефективності 

використання ресурсів; 

Інвестиційно-інноваційна мобільність підприємства передбачає не тільки 

створення нового, унікального продукту (послуги), проте і створення просто нової 

технології, що дозволить виготовляти той самий продукт, але з суттєво меншими 

витратами (що формують собівартість такого продукту), що створює напрям  

інноваційного-інвестиційного розвитку підприємства. Наш час характеризується 

швидкими змінами у всіх сферах діяльності та функціонування. Суспільство стає все 

більш динамічним, мобільним, вимагає все вищого рівня обслуговування, все більше 

нових продуктів (товарів, послуг), які б могли задовольнити його потреби. Сучасні 

умови вимагають від керівників підприємств розвиватися на засадах впровадження і 
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реалізації інноваційних проектів, тому виникає потреба у  підвищенні інноваційно-

інвестиційної мобільності. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Бутенко О.П., маг., Головченко К.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Функціонування та розвиток малого підприємництва залежить від своєчасного 

оцінювання та вірного планування результатів ефективності його комерційної 

діяльності. Комерційна діяльність - це частина підприємницької діяльності на 

товарному ринку яка охоплює виготовлення товару чи надання послуги [3]. Для 

оцінювання комерційної діяльності та її планування використовують оптимізацію. 

Оптимізація — це процес надання комерційній діяльності найвигідніших 

характеристик та співвідношень. Задача оптимізації вважається сформульованою, якщо 

заданий критерій оптимальності так як, комерційна діяльність - це постійна зміна 

комерційних показників.  

Значну увагу питанням організації й управління комерційною діяльністю в 

умовах ринкової економіки приділяли вітчизняні та зарубіжні вчені такі як І. А. Бланк 

[1], Г. Дж. Болт [2], О. О. Гетьман [3], В. Я. Кардаш, Ф. Котлер [5], Д. Д. Костоглодов, 

В. В. Краснова, Ж. Ламбен, Л. В. Осипова, Ф. Г. Панкратов [6], М. С. Порядковий, А. Н. 

Романов, Т. К. Серьогіна, І. М. Синяєва [7]. Водночас, через зміну ринкових умов 

функціонування торговельних підприємств, виникає необхідність пошуку нових 

методів роботи та сучасних шляхів оптимізації комерційної діяльності. Для пошуку 

шляхів оптимізації, розглянемо етапи керування комерційною діяльності підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Етапи керування комерційною діяльністю підприємства 

[Складено автором за джерелами 3,4] 
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Проаналізуємо можливі шляхи оптимізації комерційної діяльності торговим 

підприємством. Підприємство, що аналізується, реалізує товари безпосередньо 

населенню, застосовуючи оптимальні способи і методи роздрібного продажу, 

враховуючи ситуацію на ринку. Торгове підприємство має такі складові комерційної 

діяльності.  

 

Таблиця 1 - Складові комерційної діяльності торговельного підприємства та 

завдання оптимізації [Авторська розробка за джерелом 8] 

Бізнес процеси 

торгового підприємства 
Завдання, що вирішує оптимізація показників 

Управління 

закупівельною 

діяльністю 

Здійснюється у різні періоди. Необхідно оцінювати 

прогностичну економічну ефективність цих зв‘язків за 

окремий період, або відповідні прогностичні півперіоди. 

Можна оцінювати економічну ефективність комерційних 

зв‘язків із використанням різних окремих оціночних 

показників. 

Формування 

оптимального 

асортименту товару та 

його запасів. 

Вимагає від підприємства підлаштовуватися під смаки та 

попит споживачів. Для вирішення цієї задачі традиційно 

використовуються такі методи оптимізації товарного 

асортименту як АВС- та XYZ- аналізи, що можуть бути 

застосовані як незалежно, так і в поєднанні. 

Прогнозування обсягів 

продажів для оптимізації 

постачань 

Для статистичної обробки даних використовуються наступні 

програмні продукти, як SAS, SciPy, SPSS, STATISTICA, 

STADIA, Stata, SORITEC, STATGRAPHICS, R, RATS, 

MetaStock, MS Excel, Statistica Neural Networks, Neuro Shell, 

Poly Analyst, MATLAB, Forecast Pro та інші. 

Оптимізація 

транспортних потоків 

торговельного 

підприємства 

Проблема зниження збутових витрат є однією з 

найвагоміших статей витрат операційної діяльності та 

вирішується через: 

-знаходження оптимальних маршрутів руху торговельних 

агентів в процесі отримання замовлень з торговельної 

мережі, що формалізується у вигляді задачі комівояжера 

(Travelling Salesman Problem – TSP);  

- оптимізацію безпосереднього розвезення продукції 

вантажним автотранспортом, що представляє собою 

розв‘язання задачі маршрутизації транспорту (Vehicle 

Routing Problem – VRP).  

Рекламно-інформаційна 

діяльність. 

Підприємство вимагає постійних сучасних інструментів, 

просування товару, та використання елементів 

мерчандайзингу.   

Відбір 

найефективнішого 

методу торгівлі.  

Розповсюдженим та економічно ефективним серед методів 

продажу товарів, є самообслуговування. 

Самообслуговування може бути повним або частковим. При 

повному самообслуговуванні за цим методом продаються 

всі товари, при частковому — деякі товари продають 

безпосередньо продавці через прилавок обслуговування.  

Організація надання 

торговельних послуг 

покупцям. 

Перелік торговельних послуг, які передбачається надавати в 

конкретному підприємстві торгівлі, визначається з 

урахуванням його спеціалізації, місця його розташування, 

загальних параметрів або розмірів торгової площі та обсягів 

торговельної діяльності, а також інших факторів. 
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Складові комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства, 

мають свої особливості, розкриті в таблиці 1. Бізнес процеси торгового підприємства, 

мають структуровану послідовність дій виконання відповідного виду комерційної 

діяльності на всіх етапах життєвого циклу підприємства. Також, необхідно розглянути, 

три напрями та першочергові заходи оптимізації комерційної діяльності торговельного 

підприємства, які наведені на рис.2. 
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Рисунок 2. Напрями та заходи оптимізації комерційної діяльності торговельного 

підприємства [Складено автором за джерелами 8,6] 

 

Оптимізація комерційної діяльності торговельного підприємства є важливим 

кроком, для подальшого розвитку підприємства. Вона охоплює аналіз і прогнозування 

купівельного попиту на товари, що реалізовуються шляхом, формування оптимального 

асортименту товарів у магазині, рекламно-інформаційну діяльність, бюджетування 

реклами, вибір найефективніших методів роздрібного продажу товарів, організацію та 

надання торгових послуг покупцям. Комплексне рішення зазначених завдань дозволить 

покращити економічні показники роботи підприємств торгівлі та буде мати низку 

переваг над окремими рішеннями вказаних проблем [8]. 
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М.: Прогресс, 1990.- 736 с.; 6. Панкратов Ф.Г. Комерційна справа : підручник [для ВНЗ] 

/ Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серьогіна. – Рівне: Вид-во «Вір текст» 2014.-562 с.; 7. Синяева 
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2006. - 287 с.; 8 Мацюк Н. О. Моделювання та оптимізація комерційної діяльності 

Напрями та заходи оптимізації комерційної діяльності 

Напрям 1 - управління 

витратами і ресурсами 

комплекс заходів, 

які допоможуть 

керуючому складу 

торговельному 

підприємству 

ефективніше 

використовувати 

ресурси та швидше 

знаходити, 

виправляти 

недоліки в 

управлінні 

Напрям 3– удосконалення 

системи управління 

підприємством 

Напрям 2 – розвитку 

й удосконалення 

виробництва 

- впровадження нових методів 

ведення торгівлі; 

- удосконалення організаційної 

та торгівельної систем 

управління, форм і методів 

організації діяльності, її 

планування і мотивації; 

- підвищення якості і 

конкурентоспроможності 

продукції; 

- удосконалення і постійне 

коригування всіх видів 

діяльності для забезпечення їх 

вимогам сучасності 

- заходи щодо підвищення 

поточної торгової 

діяльності підприємства, 

що спонукають 

підприємство до 

раціонального 

використання  ресурсів: 

- підвищення 

продуктивності праці; 

- зниження загальної 

ресурсомісткості. 
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оптових торговельних підприємств [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.khnu.km.ua/root/res/2-21-75-10.pdf 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

Канд. екон. наук, доц. Бутенко О.П., Колесник А.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

На сьогодні підприємства потребують застосування сучасних методів 

управління, пов‘язаних з використанням логістичних потоків підприємства. Однак, таке 

управління потребує чіткого визначення потоку, яким необхідно керувати, та методів 

керування. Питанням управління логістичними потоками займалися А. М. 

Гаджинський [1], А. П. Кальченко [2], А. І. Семененко тощо. Ці автори визначають, що 

основним потоком виступає саме матеріальний потік, саме це вказує на те, що 

основний потенціал закладено в раціоналізації управління. 

Відповідно до думки авторів А. М. Гаджинськог та Б. О. Анікіна, матеріальний 

потік – це сукупність товарно-матеріальних цінностей (ресурсів), що перебувають у 

стані руху, незавершеного виробництва й готової продукції, та розглянуті в процесі 

додавання до них різних логістичних операцій та функцій і які пов‘язані з фізичним 

переміщенням у просторі та віднесені до часового інтервалу. Основними кількісними 

показниками матеріальних потоків є напруженість та потужність [3]. Напруженість 

матеріального потоку — це інтенсивність, частота переміщення матеріальних ресурсів, 

а потужність матеріального потоку — це обсяги продукції, які переміщуються за 

одиницю часу [10]. 

Параметрами матеріальних потоків можуть бути [8]: 

– номенклатура, асортимент і кількість продукції; 

– габаритні характеристики (обсяг, площа, лінійні розміри); 

– вагові характеристики (загальна маса, вага брутто, вага ); 

– фізико-хімічні характеристики вантажу; 

– характеристики тари (упаковки); 

– умови договорів закупівлі-продажу (передачі у власність, постачання); 

– умови транспортування і страхування; 

– фінансові (вартісні) характеристики; 

– умови виконання інших операцій фізичного розподілу, пов'язаних із 

переміщенням продукції та ін. 

Cистема управління матеріальними потоками – це організаційний механізм 

формування планування і регулювання матеріальних потоків у межах 

внутрішньовиробничої логістичної системи [11]. Завдання управління матеріальним 

потоком полягає у створенні інтегрованої логістичної ефективної підсистеми 

формування, регулювання і контролю, що забезпечує високу якість постачання 

продукції в межах системи матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. Його 

складність у тому, що в межах єдиної системи необхідно об'єднати різних суб'єктів з 

різними економічними інтересами. Для управління матеріальними потоками 

використовують 2 підходи: «штовхальний» і «тягнучий» [12]. 

«Штовхальний» підхід - є системою організації виробництва, у якій предмети 

праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої 

технологічної ланки не замовляються.  «Тягнучий» підхід – є системою організації 

виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну 

операцію з попередньої в міру необхідності. 

На сьогодні, у рамках використання «тягнучого» підходу до управління 

матеріальними потоками, розробляються нові, сучасні методи управління 
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матеріальними потоками – «lean production» або «ощадливе виробництво». 

Пропонується звернути уваги на 4 основних, які мають вагоме  значення при управлінні 

матеріальними потоками: 

1. 5S – метод організації робочого простору, основною метою якого є створення 

оптимальних умов для виконання операцій, підтримки чистоти, економії енергії та часу 

[9]. Система включає в себе: сортування, підтримку порядку, утримання в чистоті, 

стандартизацію, вдосконалення [3]. Метод 5S допомагає: стандартизувати та 

організувати робоче середовище, збільшити безпечність праці, організувати робоче 

місце [9]. 

2. Bottleneck Analysis (вузьке місце) – метод пошуку вузького місця (ситуації, 

розміщення тощо), яке обмежує переміщення будь-чого, за аналогією з горловиною 

пляшки, яка не дозволяє вилити або висипати все зразу. Метод використовують для 

пошуку та усуненню вузького місця, вирівнювання обсягів виробництва, для того, аби 

надлишки виробництва не скупчувались у «горловини» [7]; допомагає влаштувати 

складську зону таким чином, аби не було накоплення великої кількості товарів, що в 

свою чергу не викликало б заторів при перевезенні продукції [3]. 

3. Kaizen – метод, який фокусується на безперервному вдосконаленні процесів 

виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів та управління, а також всіх 

аспектів життя [4]. Основними елементами кайдзен є: командна робота, персональна 

дисципліна, моральний стан, кола якості, пропозиції щодо покращення [5]. Kaizen 

допомагає працівникам розуміти основні види втрат, розуміти свою роль в їх пошуку та 

знищенню, розуміти свого клієнта [3]. 

4. Kanban – метод управління, який дозволяє реалізувати «точно в термін» та 

допомагає порівну розподілити навантаження між працівниками. Метод канбан 

заснований на 4 основних принципах: опора на існуючі методи розробки, завчасна 

домовленість про проведення важливих змін, повага до існуючого порядку та 

обов‘язків, заохочення ініціативи [6]. Використання системи канбан допоможе виявити 

велику кількість проблем в організації праці, в компанії, що в свою чергу допоможе 

створити систему постійного покращення [3].  

Для подальшого дослідження автор пропонує саме метод bottleneck, оскільки він 

розроблений на основі можливих специфічних характеристик матеріальних потоків та з 

ураховує вид діяльності підприємств, наприклад: великі складські приміщення та 

специфічні умови зберігання деяких видів матеріалів, необхідність швидкого 

поповнення запасів на полицях магазину, прийом та відвантаження великих партій 

товару.  
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Режим доступу: http://helpiks.org/2-81533.html 

 

ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – СФЕРА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Ст. викл. Волосов А.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Об‘єктивна необхідність стійкого розвитку роздрібної торгівлі залежить від 

успіху у досить жорсткій конкурентній боротьбі суб‘єктів споживчого ринку, який 

визначається спроможністю розвивати наявні та формувати нові конкурентні переваги. 

Саме наявні позитивні відмінності у суб‘єктів ритейлу порівняно з конкурентами 

дозволяють їм отримати бажані результати й забезпечити ефективність діяльності та 

життєздатність. Конкурентні переваги стають ключовим стратегічним фактором 

розвитку сучасності. Основним джерелом формування конкурентних переваг 

підприємств роздрібної торгівлі та чинником їх розвитку є інновації. З появою 

глобальних гравців на споживчому ринку України в конкурентній боротьбі за 

прихильність споживачів саме інноваційна діяльність стає ключовим рушієм науково-

технічного прогресу, платформою для задоволення потреб на якісно новому рівні. 

Передумовою формування конкурентних переваг на інноваційній основі є дослідження 

середовища функціонування підприємств ритейлу з метою грамотного використання 

внутрішніх можливостей та швидкої адаптації до постійних змін зовнішніх умов. 

Об‘єктом дослідження системних умов організації інноваційної діяльності суб‘єктів 

роздрібної торгівлі для створення нових послуг і розвитку нових сегментів ринку має 

бути інноваційне середовище як сфера формування конкурентних переваг на основі 

інновацій. Одним з перших сутність інноваційного середовища визначив Мануель 

Кастельс, що характеризував його як специфічну сукупність відносин виробництва та 

менеджменту, що базується на соціальній організації, яка в цілому поділяє культуру 

праці та інструментальні цілі, спрямовані на генерування нового знання, нових 

процесів та нові продукти [1]. Специфіку інноваційного середовища визначає саме його 

здатність генерувати синергію, тобто додана вартість утворюється як результат 

взаємодії елементів, а не як їх кумулятивний ефект. Важливим є також акцент на 

взаємодії економічних суб‘єктів в межах інноваційного середовища, а не на складі 

учасників. 

Науковці інноваційне середовище характеризують також як: певне соціально-

економічне, організаційно-правове та політичне середовище, яке забезпечує або 

гальмує розвиток інноваційної діяльності [2]. Цейу контекст розглядає взаємозв‘язок 

різних середовищ та визначає механізми й інструменти, що забезпечують інноваційну 

діяльність, але не простежує специфіку інноваційного середовища. Виходячи з 

класичної теорії Й. Шумпетера [4] вважаємо, що інноваційне середовище відбиває 

сукупність тих систем, які є фундаментальним ядром, що формує інноваційну 

діяльність. Основою даних трактувань інноваційного середовища є такі базові аспекти. 

По-перше, інноваційне середовище – це сукупність відносин економічних суб‘єктів, 

спрямованих на генерування нововведень. По-друге, на рівні підприємства інноваційне 

середовище визначається як поєднання зовнішнього та внутрішнього середовища 

учасника інноваційного процесу. 

Зовнішнє інноваційне середовище має макро- та мікрооточення, які є 

складовими зовнішнього середовища будь-якого учасника інноваційного процесу та 

впливають прямо чи опосередковано на умови та результат інноваційної діяльності. 

http://bookwu.net/book_logistika_1045/9_tema-6-upravlinnya-materialnimi-potokami-v-logistichnih-sistemah
http://bookwu.net/book_logistika_1045/9_tema-6-upravlinnya-materialnimi-potokami-v-logistichnih-sistemah
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Внутрішнім середовищем є внутрішньофірмові відносини, зв‘язки, що утворюються 

станом елементів системи, які впливають на її інноваційну діяльність. Знання 

внутрішнього інноваційного середовища надає можливість оцінити інноваційний 

потенціал фірми. Знання зовнішнього – інноваційний клімат. Знання середовища в 

цілому – інноваційну позицію фірми. Усі його складові знаходяться у взаємозв‘язку та 

впливають один на одне. Відповідно, під час формування та підтримання інноваційних 

конкурентних переваг дане середовище слід розглядати у двох взаємопов‘язаних 

аспектах: по-перше, як економічно доцільно організований простір життєдіяльності, що 

забезпечує розвиток інноваційного ресурсу суспільства; по-друге, як інтегрований засіб 

накопичення та реалізації інноваційного потенціалу господарських суб‘єктів. 

Основними властивостями інноваційного середовища, що визначають ступінь 

його відповідності завданням інноваційного розвитку є: відкритість; аутопойєзис 

(самотворення, самопродукування); синергізм; сприйнятливість. 

Активність інноваційних відносин в підприємстві залежить від об‘єктивних і 

суб‘єктивних, зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на них. Об‘єктивну природу 

мають чинники, зумовлені довгостроковими тенденціями, які не пов‘язані з рішеннями 

конкретного суб‘єкта, а суб‘єктивну – чинники, дія яких є прямим наслідком 

прийнятих рішень. Спонукальні мотиви – об‘єктивні та суб‘єктивні – координуються, 

взаємопроникають та утворюють систему мотивації до формування інноваційної 

стратегії кожного окремого суб‘єкта господарювання, а в сукупності впливають певним 

чином (позитивним або негативним) на інноваційне середовище. Суб‘єктивними 

чинниками є чинники інноваційної сприйнятливості, які характеризують готовність 

людей сприймати та реалізовувати нові інноваційні рішення: освітній рівень творців і 

споживачів інновацій; рівень їх доходів; наявність зацікавленості станом справ на 

підприємстві; відношення до змін в суспільстві та у конкретної людини; розуміння 

сутності та необхідності інновацій конкретного виду та своєї ролі у їх впровадженні; 

рівень готовності до ризику тощо. Об‘єктивними чинниками розвитку інноваційного 

середовища є: ступінь активності ринку інноваційної продукції; форми технологічного 

обміну; природно-географічні умови; економічна та фінансова сфера (система податків, 

державних пільг і дотацій, інвестиційний клімат тощо); політико-правова сфера; ринок 

праці; інституціональна структура суспільства; сфера освіти; державна підтримка тощо. 

Сукупність цих чинників, різних інституціональних ринкових структур являють собою 

національну інноваційну систему, яка, з одного боку, є частиною інноваційного 

середовища, а, з іншого – зовнішнім по відношенню до нього чинником. Суб‘єктивні 

чинники більшою мірою підлягають управлінню. Відносно об‘єктивних слід 

розробляти та застосовувати комплекс заходів і механізмів впливу, що попереджають 

виникнення негативних наслідків від дії певних чинників, або стимулюють дію 

сприятливих факторів. Особливо це стосується підприємств роздрібної торгівлі, 

оскільки вони не мають державної підтримки щодо інноваційної діяльності. 

Література: 1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура / М. Кастельс : пер. с англ. – М. : ГУВШЭ, 2000. – 608 с. 2. Гальчинський А. 

Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. 

Семиноженко. – К. : Знання України, 2002. – 336 с. 3. Стратегічний інноваційний 

розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – 

Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с. 4. Шумпетер Й. Теория экономического развития: 

исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры 

/ Й. Шумпетер : пер. с англ. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Магистрант, Гаевский И.А. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

 

Современные предприятия имеют сложную структуру, обусловленную 

многопрофильностью деятельности, территориальной распределенностью 

подразделений, большим числом кооперативных связей с партнерами. При этом 

возрастает динамичность бизнес-процессов, связанная с постоянно изменяющимися 

потребностями рынка, ориентацией товаров и услуг на индивидуальные потребности 

заказчиков и клиентов, непрерывным совершенствованием технических возможностей 

и сильной конкуренцией. 

В настоящее время состояние предприятий можно охарактеризовать большим 

количеством, интенсивностью и разнонаправленностью информационных связей 

между подсистемами и элементами, слабой формализацией технологий управления 

основными, вспомогательными и обслуживающими процессами предприятия, 

изолированностью систем управления бизнес-процессами и производственными 

процессами, непрозрачностью различных сторон деятельности предприятий, 

отсутствием методов и средств оптимизации систем управления бизнес-процессами и 

производственными процессами [1]. 

На развитом промышленном предприятии руководитель принимает решение по 

результатам анализа различной информации от других подразделений. При этом 

невозможно принять эффективное решение ввиду сложности и многообразия вопросов, 

подлежащих анализу. Декомпозиция функциональных задач приводит к созданию 

структуры управления, включающей различные отделы: производственный, отдел 

сбыта, финансовый, отдел кадров и пр. При этом отделы имеют разные цели 

функционирования, во многом взаимно противоположные. Например, 

производственный отдел желает, чтобы продукция была однообразной (мало-

номенклатурной) и, если даже нет сбыта, продолжался выпуск продукции. Цель – 

максимальный выпуск продукции с узкой номенклатурой, чтобы не перенастраивать 

станки для снижения затрат при переходе на новый ассортимент. Отдел сбыта требует 

широкого ассортимента продукции, чтобы легче ее реализовывать, чтобы были в запасе 

товары, даже редко пользующиеся спросом, т. к. они все равно могут понадобиться. 

Поэтому этот отдел не возражает против запасов, если даже нет производства. 

Финансовый отдел, однако, возражает против запасов, т. к. это связанные деньги, а его 

задача – минимизировать эти связанные деньги (деньги в запасах), что означает, в свою 

очередь, минимизацию запасов. Финансовый отдел требует производства продукции, 

даже если нет в настоящий момент продаж товара. Отдел кадров против сокращения 

производства, если отсутствуют продажи продукции, т. к. это связано с увольнением 

работников, а это всегда социально неприятная процедура. Для производства и 

реализации продукции предприятие заключает множество контрактов. От 

эффективности этих контрактов напрямую зависят результаты деятельности 

предприятия. Это особенно актуально в условиях финансово-экономического кризиса, 

когда большинство промышленных предприятий балансируют на грани выживания. 

При отсутствии резервов финансовых средств одно единственное неверное решение, 

один заключенный невыгодный контракт могут привести к банкротству. Поэтому 

требуется тщательная проработка и оценка последствий принимаемых решений. В 

маркетинговой деятельности предприятия необходимо принимать решения для 

определения отпускной цены на продукцию в условиях различных видов платежей. К 

ним относят векселя, ценные бумаги, проведение взаимозачетов, бартерных сделок, 

предварительную оплату, отсрочку платежа и ряд других. При этом отсутствие 
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математически и экономически обоснованных методик расчета отпускных цен на 

товарную продукцию в условиях различных видов платежей и инфляционных 

процессов приводит к снижению рентабельности и потерям прибыли. Поэтому оценка 

и прогнозирование эффективности контрактов являются одними из важнейших задач в 

маркетинговой деятельности предприятий. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности 

деятельности предприятий в настоящее время является внедрение такого класса 

программных средств как комплексные информационные системы (КИС). 

Комплексная информационная система (КИС) промышленного предприятия, 

являясь средой информационной поддержки целенаправленной коллективной 

деятельности, решает задачу эффективного управления всеми ресурсами предприятия 

(материально-техническими, финансовыми, технологическими, трудовыми и 

интеллектуальными) для получения максимальной прибыли и удовлетворения 

материальных и профессиональных потребностей всех сотрудников предприятия. Она 

включает в себя совокупность различных программно-аппаратных платформ, 

универсальных и специализированных программных приложений, интегрированных в 

единую информационно-однородную систему. КИС должна накапливать определенный 

опыт и формализованные знания, постоянно совершенствоваться и развиваться, быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и новым потребностям 

предприятия. 

Для внедрения комплексных информационных систем предприятия приходят к 

использованию таких современных концепций управления как MRP II и ERP. MRP II - 

метод планирования всех ресурсов производственного предприятия на основе данных, 

полученных от поставщиков и потребителей а также осуществляет прогнозирование, 

планирование и контроль за производством. ERP – это информационная система, 

ориентированная на бухгалтерский учет, для идентификации и планирования ресурсов 

по всему предприятию, необходимых для принятия и учета заказов клиентов, 

изготовления и отгрузки продукции. [2,3]. 

Литература: 1. Гаврилов, Д. А. Управление производством на базе стандарта 

MRP II. – СПБ.: Питер. – 416 с.; 2. Коч. К. Введение в ERP [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.erp-online.ru/erp/introduction/ – Дата доступа: 20.03.2018.; 3. 

Ясенев, В. Н. Автоматизированные информационные системы в экономике: учебно-

методическое пособие – Н. Новгород, ННГУ. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ IT-ГАЛУЗІ 

 

Студ. Гайдим Т.В. 

Науковий керівник: О.М. Шуплат  

канд. екон. наук, ст. викладач кафедри інвестиційної діяльності 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана» 

 

У 2017 році українська IT-галузь знову зросла, якщо говорити про обсяг її 

послуг у доларовому еквіваленті. За підрахунками асоціації «ІТ-Україна», що об'єднує 

аутсорс-компанії, обсяг експорту зріс з приблизно 3 млрд дол. США та 3,6 млрд у 2017 

році. А на поточний рік прогноз становить 4,5 млрд. дол. США. До 2025 р. галузі 

пророкують зростання майже вдвічі. 

В Давосі під час Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму відкрився 

перший в історії Український Дім. На тему «Україна: креативність, інновації, 

можливості». Лідерам світового бізнесу, технологій та інвестицій будуть представлені 

інвестиційні можливості в українські сектори ІТ та інновацій.  

Історично Україна завжди була центром розробки програмного забезпечення, 

технологічних рішень для аналізу і обробки даних. Важливу роль тут відіграє й рівень 
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технічної освіти, яка розвивалася у нашій країні протягом десятків років. Сьогодні 

Україна має близько 16 000 випускників технічних спеціальностей щорічно і займає 

лідерські позиції у світі за кількістю сертифікованих ІТ-фахівців. Провідні українські 

університети за підтримки бізнесу запускають освітні програми до 

найперспективніших областей інформаційних технологій, таких як Data і Computer 

Science, Artificial Intelligence, Internet of Things. Запорука успіху української IT-галузі, 

як і будь-якого іншого бізнесу, полягає в кваліфікованих кадрах, сприятливих умовах, 

правильному менеджменті та умінні розпоряджатися ресурсами. 

Фахівців, зайнятих у галузі інформаційних технологій (без урахування 

працівників центрів підтримки, менеджерів і представників інших нетехнічних 

спеціальностей), близько 116 тис. чоловік – це найбільша кількість розробників у 

Центральній та Східній Європі. 

У всьому світі зростає попит на послуги у сфері інформаційних технологій. І тут 

можна спостерігати ідеальну для ринку ситуацію, коли попит і пропозиція повністю 

відповідають один одному. А високий рівень освіти, про який вже говорилося вище, і 

європейський менталітет вигідно відрізняють український ринок галузі від конкурентів. 

Існує ряд чинників, що позитивно впливають на ринок IT-технолоій в Україні. 

Перший важливий фактор це невтручання в сектор з боку держави протягом багатьох 

років. Другий чинник це фіскальна політика – наявність «третьої групи» для фізичних 

осіб-підприємців замінює методи стимулювання галузі, які давно існують у наших 

сусідів. 

Основним споживачем українських ІТ-послуг є США. На цю країну припадає 

близько 70% експорту галузі. Другий за обсягом ринок для нашої індустрії – це країни 

ЄС (Великобританія – 7%, Німеччина – 7%, ще 7% – інші країни Європейського 

Союзу). Окремим рядком можна виділити й Ізраїль, куди поставляється 5% від 

сукупного обсягу українського експорту ІТ-послуг.  

За результатами 2017 року переважна кількість представників галузі очікує 

помітного зростання, приблизно на 20-30%. Це підтверджують і результати 

дослідження PwC, чиї дані індустрія вважає найбільш точними. Разом зі зростанням 

фінансових показників збільшиться й кількість фахівців, зайнятих у галузі – зі 116 тис. 

до 144 тис. чоловік. 

Згідно з актуальними даними від інвестиційного фонду Insoft Capital, що 

спеціалізується на інвестиціях в аутсорсингові компанії в Україні та Східній Європі, 

ключовими параметрами, за якими потенційні інвестори оцінюють представників 

сегмента ITO (IT Outsourcing), є обсяг продажів, кількість співробітників у компанії або 

ж обсяг продажів на одного співробітника, рентабельність за показником EBITDA, 

клієнтський портфель і його диверсифікація, спеціалізація компанії, обсяг та вік 

дебіторської заборгованості, рівень менеджменту і якість бізнес-процесів. 

Найпривабливішими містами для інвесторів сьогодні є Київ та Львів, адже тут 

зосереджена найбільша кількість IT-компаній. На другому місці Харків, Одеса і Дніпро. 

Якщо не з'явиться непередбачених регуляторних бар'єрів, а політична ситуація 

всередині країни буде стабільною, український ринок ІТ-послуг чекають розвиток і 

зростання. До 2020 р. кількість інженерів зросте практично удвічі – приблизно до 200 

тис. спеціалістів, а обсяг валютної виручки, за підрахунками PwC, складе 5,4 млрд дол. 

США (за підсумками 2017 року ця цифра становила 3,6 млрд дол). Безумовно, будуть 

розвиватися і продуктові напрямки, цьому сприятиме розвиток стартап-культури та 

велика кількість іноземних інвестицій у даний сектор. 

Позитивний вплив на галузь можуть надати преференції з боку держави. Тут 

гарним прикладом може бути декрет «Про розвиток цифрової економіки», не так давно 

підписаний в Білорусі. Подібний захід надасть безліч нових можливостей для розвитку 

сфери інформаційних технологій в Україні. 
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Важливу роль у розвитку індустрії відіграє можливість просування України як 

привабливого бренду на міжнародній арені. На сьогоднішній день ІТ-компанії України 

активно зміцнюють свої позиції у найбільш перспективних технологічних напрямках: 

Data Science, AR/VR, машинне навчання, штучний інтелект, і мають значну кількість 

успішно реалізованих кейсів. Подібні історії зможуть позитивно вплинути на імідж 

України як країни з високим технологічним потенціалом, що однозначно спричинить 

розвиток галузі у перспективі декількох років. 

Література: 1. Панченко В. К. Стратегія галузі: в чому криється потенціал 

українського IT-сектору [Електронний ресурс] / Володимир Кирилович Панченко // 

forbes. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1415624-

strategiya-galuzi-v-chomu-krietsya-potencial-ukrayinskogo-it-sektoru.; 2. Тадеєва Н. М. 

Перспективи для утримання та залучення інвестицій в економіку України | News Flash 

[Електронний ресурс] / Наталія Миколаївна Тадеєва. – 2017. – Режим доступу до 

ресурсу: https://ua.accace.com/perspektivi-dlja-utrimannja-ta-zaluchennja-nvesticj-v-

ekonomku-ukrani-news-flash/.; 3. Кубраков О. І. IТ-потенціал України та інвестиції: 

скільки потрібно і скільки можна [Електронний ресурс] / Олександр Іванович 

Кубраков. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://mind.ua/openmind/20180838-it-

potencial-ukrayini-ta-investiciyi-skilki-potribno-i-skilki-mozhna. 

 

КРЕАТИВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТО- 

СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Гелеверя Є. М., студ. Бородай О. В.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Питання конкуренції і конкурентоспроможності перебувають у центрі уваги 

дослідників протягом усієї історії розвитку економічних відносин. На сьогоднішній 

день існує багато визначень поняття «конкурентоспроможність підприємства». 

Конкуренція – це процес суперництва суб'єктів з приводу реалізації ними своїх 

конкурентних переваг, на конкретному ринку, в конкретний час, для здобуття перемоги 

або досягнення інших цілей в рамках законодавства або в природних умовах. З поняття 

конкуренції випливає і поняття конкурентоспроможності. Отже, конкуренто-

спроможність підприємства – це здатність організації протистояти на ринку іншим 

виробникам і постачальникам аналогічної продукції як по ступеню задоволення своїми 

товарами чи послугами конкретної суспільної потреби, так і по ефективності 

виробничої діяльності.  

Конкурентоспроможність базується на якості, швидкості прийняття рішень, 

технічних перевагах, обслуговуванні та диференціації продукту. Головною 

детермінантою конкурентоспроможності, якщо йде мова про національний сектор або 

рівні підприємства, є підвищення загальної продуктивності. Змінюється природа 

виробництва та його організації, вимагає нових концепцій продуктивності. 

Основними економічними цілями підприємства в ринкових умовах є 

забезпечення виживання і розвитку, підвищення ефективності виробництва, 

максимізація прибутку, завоювання нових ринків і задоволення потреб ринку. Разом з 

тим зростає вплив фактора господарського ризику. Проведення інноваційних 

перетворень і розвиток конкурентоспроможного потенціалу підприємства повинні 

здійснюватися на основі впровадження новітніх технологій, підвищення рівня 

професійної підготовки персоналу, знання і навичок стратегічного управління, 

маркетингу, економіки, розвитку організаційної культури. Все це викликає гостру 

необхідність формування нової конкурентоспроможної концепції, яка забезпечить 

виживання і стійке положення промислових підприємств в ринкових відносинах. 

http://forbes.net.ua/ua/opinions/1415624-strategiya-galuzi-v-chomu-krietsya-potencial-ukrayinskogo-it-sektoru
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1415624-strategiya-galuzi-v-chomu-krietsya-potencial-ukrayinskogo-it-sektoru
https://ua.accace.com/perspektivi-dlja-utrimannja-ta-zaluchennja-nvesticj-v-ekonomku-ukrani-news-flash/
https://ua.accace.com/perspektivi-dlja-utrimannja-ta-zaluchennja-nvesticj-v-ekonomku-ukrani-news-flash/
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Великий внесок у дослідження проблем конкурентоспроможності внесли такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені, як М.Є. Портер [5], Р. Фатхутдінов [6], Дж. Робінсон [7], 

Данилишин Б. [8], А. Юданов [9], Пасічник В. [10]. 

Конкурентоспроможність – це реальна і потенційна здатність підприємства з 

урахуванням наявних у нього для цього можливостей проектувати, виготовляти і 

реалізовувати в конкретних умовах товари, які за своїми споживчими і вартісними 

характеристикам в комплексі більш привабливі для споживачів, ніж товари 

конкурентів. 

Основними напрямами підвищення конкурентоспроможності підприємства є 

отримання достовірної інформації про його переваги та недоліки серед конкурентів для 

прийняття рішення, з однієї сторони, керівництвом підприємства про корегування 

концепції конкурентоспроможності підприємства і зміни стратегії в цьому напрямку 

діяльності, а з іншої, зовнішніми зацікавленими сторонами про реалізацію конкретних 

планів по відношенню до даного підприємства (придбання, інвестування, підписання 

контрактів та інше). З самого зародження фірма набуває статусу 

конкурентоспроможної. Вона виходить на ринок, набуває економічної самостійності у 

вигляді ведення виробничо-господарської діяльності, визначає як і яку продукцію 

виробляти, якими ресурсами користуватися, кому збувати результат праці та ін.  

Конкурентоспроможність товару відображає його здатність більш повно 

відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними товарами, представленими на 

ринку. Вона визначається конкурентними перевагами: з одного боку, якістю товару, 

його технічним рівнем, споживчими властивостями, з іншого боку цінами, 

встановленими продавцями товарів.  

 У ринковій економіці стає ясно, що підвищення конкурентоспроможності 

підприємства зокрема і національної економіки в цілому є необхідною умовою для 

країни. Розробка концепції комплексного підходу підвищення 

конкурентоспроможності підприємства – завдання не легке. Її рішення не може бути 

однаковим навіть для двох дуже схожих підприємств, що працюють на одному ринку і 

ставлять перед собою ідентичні цілі. Тому в залежності від впливу зовнішнього 

середовища, внутрішніх факторів, індивідуальних особливостей підприємства шляхи 

підвищення конкурентоспроможності можуть включати в себе різні елементи: 

організаційно-управлінські, технологічні, маркетингові, фінансові, інвестиційні. 

Конкурентоспроможність базується на якості, швидкості прийняття рішень, технічному 

перевагу, обслуговуванні і диференціації продукту. На підвищення 

конкурентоспроможності підприємства величезний вплив надає сам ринок, в якому 

функціонує підприємство, і його особливості. Конкурентоспроможність фірми на 

окремому ринку визначається, як здатність задовольняти потреби покупців краще, ніж 

конкуренти [1]. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства досягається шляхом 

орієнтації підприємства на споживача, поліпшення якості продукції, впровадження 

інноваційної політики.  

Існують загальні методи підвищення конкурентоспроможності підприємства, 

проте шляхи підвищення конкурентоспроможності конкретної фірми повинні 

розглядатися виходячи з сфери її діяльності, виду підприємства, організаційної 

структури та інших чинників. 

Основними факторами, які визначають конкурентоспроможність підприємства, 

є: стратегія фірми, наявність матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, 

інноваційний потенціал, частка ринку, ефективність менеджменту, випуск 

конкурентоспроможної продукції. 

Для того щоб запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності 

підприємства необхідно добре уявляти зовнішнє середовище, в якій працює 
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підприємство, її чинники та мати чітке уявлення про внутрішнє середовище 

підприємства.  

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно звертати 

увагу на обдумане, зважене і кваліфіковане правління виробництвом з урахуванням 

специфічних умов перехідного періоду, а також на розробку і реалізацію зовнішньої і 

внутрішньої конкурентоспроможної політики підприємств. 

На мій погляд, можна виділити наступні фактори підвищення 

конкурентоспроможності підприємства: 

1) Впровадження інноваційної політики підприємства, яка визначає можливість 

організації конкурувати не тільки на внутрішньому, але і на зовнішніх ринках. Мета 

інноваційної діяльності визначає її спрямованість на створення виробництва нових або 

відсутніх на ринку товарів і послуг. Сучасна інноваційна політика являє собою 

сукупність науково-технічних, виробничих, правлінські, фінансових та інших заходів, 

спрямованих на виробництво і просування нової або поліпшеної продукції на ринок 

збуту. Інновація - це не просто нововведення, це учасний техніко-економічний процес, 

який, завдяки використанню нових ідей і винаходів, приводить до створення кращих за 

своїми якостями виробів, технологій, що допомагає фірмі зайняти певну конкурентну 

позицію на ринку. Основний сенс інновації - це поліпшення продукції, способів її 

розподілу і виробництва. В основі інновацій лежать якісно нові ідеї та технології. 

2) Наявність кваліфікованих трудових ресурсів. Трудові ресурси є одним з 

найважливіших складових діяльності підприємства і найважливішим фактором 

підвищення конкурентоспроможності в економіці. Згідно з сучасним концепціям 

управління люди є одним з найважливіших економічних ресурсів підприємства, що 

впливають на її дохід, конкурентоспроможність і розвиток. На жаль, на сьогоднішній 

день цей фактор є наіслабішою ланкою в діяльності вітчизняних підприємств. Деякі 

вітчизняні фірми, в тому числі великі дбають про поліпшення умов роботи і мотивації 

своїх співробітників. В цьому плані ми на порядок відстаємо від європейських держав, 

Японії, Америки. 

3) Система управління якістю на підприємстві. Сьогодні, коли споживач може 

вибирати з величезної кількості пропонованих товарів і послуг, однією з 

найважливіших детермінант існування і розвитку підприємства на ринку є якість 

пропонованих їм виробів або послуг. 

4) Безперервне вдосконалення реалізованої на внутрішньому ринку продукції 

національних виробників і розширення їх діяльності на міжнародному ринку. Сюди 

можна віднести: забезпечення пріоритетності продукції, зміна якості товару і його 

технічних параметрів з метою задоволення потреб і конкретних запитів споживача, 

визначення переваг товару в порівнянні з замінниками, визначення недоліків товарів-

аналогів. 

5) Стратегія лідирування на основі зниження витрат цін 

Низька собівартість продукції є основою для відповідного (нижчого за середній 

рівень) рівня цін. Ідеться про відносно низьку собівартість порівняно з конкурентами і 

означає орієнтацію на завоювання більшої частки ринку, тобто наступальну стратегію. 

Ця стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничоуправлінської 

системи: виробничих потужностей, які використовують технологічні переваги 

великомасштабного виробництва, рівня витрат на сировину, матеріали, енергоносії; 

продуктивності праці, структури систем розподілу тощо, тобто орієнтуванні на високий 

рівень показників ефективності виробництва. З іншого боку, це стратегія повинна 

знижувати інші показники конкурентоспроможності: якості виготовлення окремих 

деталей, швидкій доставці продукції покупцям і відповідному рівню сервісу, надійності 

та технічній взаємодоповненості до раніше виготовлених частин тощо. 

Також на підвищення конкурентоспроможності підприємства величезний вплив 

здійснює ринкове середовище, у якому функціонує підприємство. До таких 
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особливостей можна віднести: глобалізацію ринку і наявність всесвітньої 

інформаційної мережі (networked economy – глобальне електронне середовище) [11]. 

Глобалізація – це загальна світова взаємозалежність країн, підприємств і людей у 

рамках відкритої системи фінансово-економічних, суспільно-політичних і культурних 

зв‘язків на основі сучасних комунікацій та інформаційних технологій. Глобальне 

електронне середовище – інформаційна мережа, що утворює систему комунікацій, яку 

не здатний створити ринок [12]. Істотними факторами глобалізації стали всесвітньо 

доступні засоби інформації – радіо, телебачення, преса та Інтернет. Глобальне Інтернет-

середовище сприяє швидкому проникненню компаній у глобальний ринок. Останнім 

часом глобалізації сприяє наявність і розвиток всесвітньої інформаційної мережі. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства досягається шляхом орієнтації 

підприємства на споживача, поліпшення якості продукції, впровадження інноваційної 

політики, більш якісного використання ресурсів, у тому числі людських, поліпшення 

умов роботи та ряду інших факторів.  

Література: 1. Бобров В.Я. Основи рінкової економіки / В.Я.Бобров. - К.: Либідь. 

- 1995. - 320 с.; 2. Должанській І. З. Конкурентоспроможність підприємства: [навч. сел.] 

/ І. З. Должанській, Т. О. Загорна. - Київ: Центр навч. Літератури, 2006. - 384с.; 3. 

Международние економічні відносини: [навч.] / За ред. Н. Н.Лівенцева. - М.: Росс. - 

ПЕН, 2001. - 263с.; 4. Азоев Г. Л. Конкурентні переваги фірми / Г.Л.Азоев, А. П. 

Челенков. - М.: ВАТ «Друкарня« Новини ». - 2000. - С. 12 - 75с.; 5. Портер М. 

Конкуренція. : [Учеб. допомога] ; пров. з англ. / Портер М. - М.:Вид. будинок 

«Вільямс», 2000. - 495с.; 6. Фатхудінов Р. А. Управління конкурентоспроможністю 

організації: [навч.посібник] / Фатхудинов Р. А .. - М.: Ексмо, 2004. -544с.; 7. Робінсон 

Дж. Економічна теорія недосконалої конкуренції / Робінсон Дж .. М.: Прогрес, 1986. - 

322c.; 8. Данилишин Б., Чижова В. Науково-інноваційне забезпечення сталого 

економічного розвитку України // Економіка України. -2004. -№ 3. - 234с.; 9. Юданов А. 

«Конкуренція: теорія і практика», М.: Гном і Д, 2001., (третє видання). - 423с.; 10. 

Пасічнік В. Конкурентоспроможність фірми. Н / метод.компл. : [Навч. посіб.] - К. : 

ЦУЛ, 2005. - 112с.; 11. Афендікова Н. О. Глобалізація економіки і ринок праці України 

/ Н. О. Афендікова // Держава та регіони. – 2007. – № 2. – С. 15–18. ; 12. Гальчинський 

А. С. Трансринкові трансформації / А. С. Гальчинський // Економічна теорія. – 2007. – 

№ 1. – С. 3–12. 

 

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНІ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ  

ІНВЕСТИЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, доц. кафедри інвестиційної діяльності Гернего Ю.О.  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. гетьмана» 

 

У розвинених країнах поряд із компаніями соціальними інвесторами виступають 

також банки, які одночасно із своєю безпосередньою комерційною діяльністю 

виконують функції соціальних інвесторів. Адже, в умовах сьогодення відбувається 

систематичне загострення конкуренції у банківському середовищі уже не лише на 

національному, але й на міжнародному ринку. Це призводить до того, що для 

утримання свого місця на ринку банківських послуг, банк вимушений шукати 

альтернативні шляхи, що забезпечать довготривале та лояльне ставлення з боку 

клієнтів, працівників, а також інших зацікавлених верств суспільства. Відбувається 

переорієнтація орієнтованого на прибуток банківського бізнесу на такий цілі якого є 

соціально-відповідальними. 

Згідно із результатами міжнародного опитування топ-менеджерів 202-х банків, 

яке здійснювалося аналітиками Economist Intelligence Unit, близько 69 % топ-

менеджерів стверджували, що соціальні інвестиції чинять значний вплив не лише на 



73 

 

результативність поточної діяльності компанії, але й на перспективні індикатори 

діяльності протягом 5-10-ти наступних років [1]. 

В контексті збалансування людського розвитку в Україні потенціал соціального 

інвестора проявляється в контексті діяльності вітчизняних банків. Згідно із даними 

НБУ станом на початок 2018-го року в Україні банки розподілені на три групи залежно 

від форми власності. З метою обґрунтування потенціалу їх розвитку у якості 

соціальних інвесторів у аналізуємо можливості вітчизняних банків щодо забезпечення 

збалансованого людського розвитку. 

Вітчизняні банки, які перебувають у державній власності, здебільшого, 

володіють потенціалом для реалізації політики соціальних інвестицій, зважаючи на 

відповідні пріоритети на рівні держави та можливості співпраці із міжнародними 

організаціями, зарубіжними суб‘єктами бізнесу та фінансовими установами. 

Для сприяння вирішенню нагальних соціальних питань в Україні, Ощадбанк 

виступає партнером програми соціального інвестування WNISEF, яка передбачає 

розробку механізму пільгового кредитування соціальних підприємств на базі 

комерційних банків-партнерів. Метою програми є підтримка приватних підприємств та 

фізичних осіб-підприємців діяльність яких націлена на отримання позитивного 

соціального та екологічного ефектів в Україні, що відбудеться на основі побудови 

механізму доступного кредитування спільно з банками, забезпечення доступу до 

тренінгів та консультаційних послуг, можливості коучингу та наставництва. 

Ціль такої програми полягає в тому, щоб забезпечити можливість представникам 

бізнесу для вирішення соціальних та екологічних проблем за посередництвом 

фінансових інвестицій та надійних практик ведення бізнесу. 

Суть програми соціального інвестування ґрунтується на наданні кредитів під 

низький відсоток для потреб збалансованих соціальних підприємств, консультаційні 

послуги та їх підтримку під час реалізації та впровадження бізнес-планів[2]. 

Соціальне підприємство, яке планує взяти кредит згідно програми, має 

відповідати низці встановлених критеріїв. Кредитування відбувається згідно із 

спеціально розробленими пільговими умовами (табл. 1). 

 

Таблиця 1- Критерії кредитування соціальних підприємств у рамках програми 

Ощадбанку у партнерстві з WNISEF* 

№ Назва критерію Опис критерію 

1 2 3 

1 

Основні критерії 

вимог до 

позичальника 

 від 50 % співробітників – соціально незахищені верстви 

населення (особи з інвалідністю, ветерани та постраждалі 

від збройних конфліктів); 

 не менше 10% чистого прибутку суб‘єкт 

господарювання передає на вирішення соціальних проблем, 

працевлаштовує соціально незахищене населення (менше 

50% співробітників); 

 від 20 % чистого прибутку суб‘єкт господарювання 

надає для вирішення соціальних проблем. 

2 Валюта кредиту гривня 

3 Сума кредиту Від 10 тис. дол. до 100 тис. дол. 

4 
Термін 

кредитуваннядо 
До трьох років 

5 Відсоток 5 % річних 

6 Застава (за потреби) 
депозит фонду Wnisef, транспортні засоби, основні фонди, 

оборотні фонди 

* Джерело: узагальнено автором за [3]. 
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За даними WNISEF, наразі за умовами даної програми у соціальні проекти 

інвестовано 5 164 036 дол. США. Особливістю програми є те, що соціальні 

підприємства, які уже отримали фінансування, зобов‘язані щоквартально звітуватися 

перед фондом щодо вирішення взятих на себе соціальних питань. 

З метою активізації та збалансування тенденцій людського розвитку в Україні, 

Ощадбанк створив програму «Будуй своє», яка призначена для допомоги малому 

бізнесу сьогодні для того, щоб уже завтра мешкати в країні соціально-орієнтованих та 

успішних підприємців [4]. 

Проект «Будуй своє» націлений на реалізацію динамічних та прогресивних 

цілей, тому існує потенціал подальшого розширення його потенціалу на забезпечення 

цілей збалансованого людського розвитку. 

Таким чином, з огляду на проаналізований досвід вітчизняного банку, можемо 

стверджувати про існування потенціалу для соціально-відповідальних інвестицій у 

фінансових установ в Україні. Це доводить необхідність розширення ступеня 

поінформованості суспільства щодо таких можливостей, поєднання зусиль держави та 

комерційного сектору в частині активізації інвестицій у соціальні проекти та 

ресурсозберігаючі технології. 

Література: 1. The Economist Intelligence Unit (EIU). Oficial website. 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.eiu.com/home.aspx; 2. Програма 

соціального інвестування. Western NIS Enterprises Fund. Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://wnisef.org/uk/impact-investing/; 3. Фінансування бізнесу. Ощадбанк. 

Офіційний сайт. Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://www.oschadbank.ua/ua/business/finansuvannya-biznesu/; 4. Програма «Будуй своє». 

Ощадбанк. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://buduysvoe.com/ 

 

УПРАВЛІННЯ ІДЕЯМИ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Глушкова Р.В., Красномовець В.А. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси 

 

Актуальність теми. Необхідною умовою економічного зростання та 

підвищення якості життя будь-якої країни є інноваційна активність. У свою чергу вона 

залежить від економічного та науково-технічного потенціалу держави, його 

інноваційної політики та ресурсів, духовного стану суспільства. На рівні підприємства 

(компанії) інноваційна активність залежить від вибору стратегії та якості управління 

діяльністю, гнучкості виробничих систем і використання ресурсів. 

Інноваційна діяльність та інноваційний процес за своїм змістом дещо різняться. 

Інноваційний процес є ширшим поняттям, ніж інноваційна діяльність. Він охоплює всі 

стадії створення новинки: від ідеї до конкретного продукту, технології або послуги, які 

використовуються у господарській практиці; всі етапи життєвого циклу інновації, 

включаючи її дифузію у нові умови чи місця застосування. А інноваційна діяльність 

полягає в діях людей, спрямованих на створення чи впровадження інновації на певній 

стадії інноваційного процесу. Інноваційна діяльність здійснюється в будь-якій 

суспільній сфері - від економіки до освіти, мистецтва і навіть політики [1]. 

Інновації властиві в рівній мірі: науково-технічна новизна, виробнича 

застосовність, комерційна реалізованість. Комерційний аспект визначає інновацію як 

економічну необхідність, усвідомлену через потреби ринку. 

 Найчастіше, потреба в інноваційних змінах виникає тоді, коли неефективність 

діяльності компанії стає очевидною. Тому систематично необхідно відстежувати, через 

оцінку (атестацію) малоперспективні процеси, продукти, види діяльності, ринки збуту і 

т.д. [2]. 

http://www.eiu.com/home.aspx
http://wnisef.org/uk/impact-investing/
https://www.oschadbank.ua/ua/business/finansuvannya-biznesu/
https://buduysvoe.com/
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 При виявленні джерел інноваційних ідей викликає інтерес класифікація П. 

Дракера, який виділяє сім таких джерел: 

 - несподівана подія (для підприємства чи галузі - несподіваний успіх, 

несподівана невдача, несподіване зовнішня подія); 

 - неконгруентність - невідповідність між реальністю (яка вона є насправді) і 

нашими уявленнями про неї (така, якою вона має бути); 

 - нововведення, засновані на потреби процесу (під потребою процесу слід мати 

на увазі ті його недоліки і «слабкі місця», які можуть і повинні бути усунені); 

 - раптові зміни в структурі галузі або ринку;  

- демографічні зміни;  

- зміни в сприйняттях, настроях і ціннісних установках;  

- НТП- нові знання (як наукові, так і не наукові). 

На думку П. Дракера, систематичний інноваційний процес полягає в 

цілеспрямованому і організованому пошуку змін і в систематичному аналізі цих змін як 

джерела соціальних і економічних нововведень. Однак між усіма сімома джерелами 

немає чітких меж, і вони можуть взаємно перетинатися.  

Аналіз ситуацій при розгляді того чи іншого типу зміни дозволяє встановити 

характер інноваційного рішення, яке повинно ґрунтуватися на розумінні:  

- в яких саме змін потребує процес або компанія в цілому;  

- чи є для цього необхідні ресурси;  

- можливого стратегічного розвитку підприємства, в разі, якщо будуть враховані 

створені зміни в діяльності організації;  

- формування дій, які трансформують зміна в джерело розвитку компанії;  

- чи відповідає інноваційне рішення очікуванням споживачів, чи адекватна 

націленість на ринок; 

 - чи є фінансова та управлінська гнучкість. 

 Як показує досвід, перетворити функціонуючий відділ або департамент в 

ініціатора систематичної інноваційної діяльності досить проблематично. Якщо 

інноваційна функція починає переважати в діяльності підрозділу - сприяє зниженню 

ефективності виконання тих завдань, які пов'язані з щоденними обов'язками і 

процесами. Основний принцип при створенні умов інноваційної діяльності 

підприємства полягає у формуванні команди з перспективних співробітників, 

звільнених від поточної роботи [4]. 

Робота інноваційних команд результативна найчастіше тоді, коли не 

простежується жорстокість вертикально підпорядкованості учасників. Лідери 

інноваційних груп (підрозділів) можуть формуватися ситуативно, стихійно. Ефективне 

управління в інноваційних колективах може будуватися на принципах ситуаційного 

лідерства, в основі якого покладено координування діяльністю людьми, в залежності 

від робочої ситуації, мотивації співробітників і специфіці поставлених завдань.  

Для того, щоб вести систематичну інноваційну діяльність всередині 

підприємства, потрібно мати значну базу корпоративних знань, великий потенціал 

співробітників і ефективну систему управління людьми [3]. 

Все важче стає знаходити ефективні інструменти і підходи, завдяки яким 

керівництво може впливати на підвищення конкурентоспроможності компанії, 

створювати умови, при яких стає можливим постійний розвиток організації [6]. 

Періоди юності, розквіту і зрілості компанії - саме в ці періоди від менеджменту 

потрібні проривні ідеї та рішення, щоб вивести компанію на новий етап розвитку. Для 

того, щоб утримати лідируючі позиції і формувати в компанії здатність постійно 

удосконалюватися, впроваджують систему «Управління ідеями» - механізм, який 

сприяє поліпшенню результатів бізнесу і дозволяє утримувати компанію на піку її 

розвитку [2]. 
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Процес розробки чогось нового починається з висунення ідей. Існує широке 

коло осіб, які ці ідеї можуть запропонувати: споживачі, співробітники компанії, 

постачальники та інші [4]. 

Важливо зрозуміти, в яких напрямках доцільно ініціювати генерацію ідей, а в 

яких ні. Області ініціатив визначаються через:  

- визначення негативних або недостатні результати роботи компанії за 

підсумками періоду;  

- рекламації клієнтів \ постачальників;  

- SWOT аналіз відділів компанії;  

- інтерв'ю з ключовими співробітниками компанії, тими, хто впливає на 

результат; 

 - проблеми, які піднімаються керівниками на загальних зборах і робочих 

зустрічах; 

 - області, які визначені виходячи зі стратегії розвитку компанії на 1-5 років;  

- інструменти менеджменту, такі як «Метод стратегічних карт» (Застосовуються 

в практиці стратегічного управління і оцінки ефективності діяльності підприємств з 

кількох різних систем показників) і т.д.  

Народження ідей в компанії можливо через: 

 1. Колективні форми роботи;  

2. Роботу тимчасових креативних бригад;  

3. Індивідуальне ініціювання ефективних ідей співробітниками компанії; 

 Відповідальний відділ по зберіганню банку ініціатив, включаючи всі відомості 

про ініціативи, повинен бути чітко структурованим, щоб була можливість аналізувати 

дані. Цей банк ідей нематеріальний актив і конкурентну перевагу організації, можливий 

план розвитку на роки вперед, тобто повинна бути система аналізу ідей. Єдина база 

ідей дозволяє ознайомитися з усіма пропозиціями співробітників. Відбираються тільки 

кращі ідеї, які оцінені виходячи з ресурсів компанії, тобто в повному обсязі, навіть 

хороші ідеї реалізуються. Аналіз банку ідей дає можливість мотивувати ініціативних 

працівників і навіть, якщо не впроваджувати їх пропозиції, та заохочувати нових 

співробітників, «відзначати» кращі ідеї. Вважається хорошим результатом 

впровадження не менше 30% зареєстрованих в компанії ідей. Ефект від реалізації 

ініціатив може бути економічним, організаційним, іміджевим [1]. 

Висновки: Туризм постійно розвивається, незважаючи на різні перешкоди 

політичного, економічного і соціального характеру. Туристський бізнес у багатьох 

випадках є ініціатором і експериментатором в освоєнні та впровадженні сучасних 

передових технологій, безупинно змінює форми і способи пропозиції та надання 

послуг, відкриває і освоює нові можливості.  

Працівники сфери туризму мають справу з різноманіттям форм і методів 

організації відпочинку, подорожей, культурного дозвілля. Розвиток туристського 

бізнесу можливий тільки на основі впровадження нових ідей, вдосконалення процесів 

виробництва товарів і послуг, розширення їх асортименту.  

У туризмі щодня впроваджуються інновації найрізноманітнішого характеру під 

впливом, як науково-технічного прогресу, так і інтелектуального розвитку людства.  

Інновації у сфері туризму іноді виникають зовсім несподівано і навіть 

непередбачувано під впливом подій у суспільстві. Тому вивчення інноваційних 

процесів, причин появи нововведень, розробка методів їх впровадження представляє 

значний і практичний науковий інтерес.  

Також важлива роль держави в розвитку інновацій у сфері туризму, а розробка 

та реалізація механізмів державної підтримки цих напрямів актуальна.  

Література: 1. Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента. – Учеб. 

пособ. - М.: Экономика, 2000, 475 с.2.; 2. Малахова М.М., Ушаков Д.С. Інновації в 

туризмі та сервісі. - М.: ІКЦ «МарТ», Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2008.-

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96
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Севастьянова С.А. Регіональне планування розвитку туризму та готельного 

господарства: навчальний посібник / С.А. Севастьянова. - М.: КНОРУС, 2007 .- 256; 5. 

Фонштейн Н.М. Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций // Сборник 

статей.- М.: ЦКТ АНХ, 1999, 296 с.; 6. Хомутский Д. Управление инновациями в 

компании. – М.: Солон-Пресс, 2008.  

 

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 

 

Студ. спеціальності облік та оподаткування Голуб‘юк А.П.,  

Канд. екон. наук, доц. Кулинич М.Б. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Найважливішою фінансовою категорією, яка виконує ряд важливих функцій і 

відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, 

характеризує ефективність виробництва і в кінцевому результаті свідчить про обсяг і 

якість виробленої продукції, стан продуктивності праці та рівень собівартості є 

прибуток.  

За допомогою цього показника визначаються рівень рентабельності, тобто 

прибутковості, а також ефективність функціонування підприємства. Прибуток 

розглядається з точки зору перевищення виручки від реалізації продукції над витратами 

на виробництво цієї продукції та витратами на її продаж. Якщо власні витрати 

перевищують доходи від реалізації, мають місце збитки від реалізації.[3, с.53] 

При визначення доходів від реалізації ТМЦ керуються ПСБО 15 «Доходи». 

Важливим питанням при визначенні прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) є визначення її собівартості. Це питання регулюється П(С)БО 9 ―Запаси‖ 

та ПСБО 16 «Витрати». [1] 

Інформація про результати фінансово-господарської діяльності підприємства 

формується в системі бухгалтерського обліку та відображається у Звіті про фінансові 

результати. Форма і зміст цього звіту визначені НПСБО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності».[2] 

Фінансовий результат діяльності підприємства формується в результаті 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Характеристика видів діяльності 

наведена в  НПСБО 1«Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Фінансові результати від усіх видів діяльності наприкінці звітного періоду 

списуються на фінансово-результатний рахунок 79, який в кінці періоду закривається 

на 44 рахунок. Рахунок 44  "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться за 

субрахунками: 

441 "Прибуток нерозподілений", 

442 "Непокриті збитки", 

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді". 

Згідно із законодавством одержаний підприємством прибуток на субрахунку 441 

"Прибуток нерозподілений" відображається наростаючим підсумком з початку року і 

до кінця року показується нерозподіленим. Використання одержаного прибутку 

протягом року відображається на дебеті субрахунку 443 "Прибуток, використаний у 

звітному періоді" в кореспонденції з кредитом рахунків: 

401 "Статутний капітал" (на суму прибутку, використаного на збільшення 

статутного капіталу); 

43 "Резервний капітал" (на суму прибутку, використаного на створення або 

поповнення резервного капіталу); 
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67 "Розрахунки з учасниками" (на суму дивідендів, нарахованих акціонерам за 

простими і привілейованими акціями, а також нарахованої належної суми прибутку 

учасникам, які вибувають). 

Субрахунок 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" - активний; 

виконує функцію регулювального контрарного рахунка по відношенню до пасивного 

субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений". Ведення цього субрахунку забезпечує 

інформацію на будь-яку звітну дату про суму одержаного з початку року прибутку (за 

даними субрахунку 441), суму використаного прибутку (за даними субрахунку 443) і 

суму невикористаного прибутку, що залишилася на звітну дату в господарському 

обороті підприємства (як різниця між залишками зазначених субрахунків). 

При складанні річного звіту сума використаного прибутку списується на 

зменшення нерозподіленого прибутку записом по дебету субрахунку 441 "Прибуток 

нерозподілений" і кредиту субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному 

періоді".[5] 

Розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за 

облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання в поточному 

періоді відображається на субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному 

періоді". 

Аналітичний облік прибутку, використаному у звітному періоді ведеться за 

напрямками використання. Первинними документами при відображенні інформації про 

використання прибутку є розрахунки та довідки бухгалтерії. 

Дані по субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 

відображається у Звіті про власний капітал. 

Ведення синтетичного і аналітичного обліку зумовлене тим, що користувачам 

облікової інформації потрібні достовірні і точні дані щодо повноти формування 

прибутку, можливості виявлення резервів у збільшенні результативності, а також для 

проведення аналізу використання прибутку і корисного його спрямування.  

Управління формуванням прибутку містить етапи його аналізу в передплановий 

період і прогнозування обсягів та оптимального складу його формування у плановому 

періоді. Основними типовими елементами аналізу прибутку підприємства в 

передплановий період є: аналіз загальної суми прибутку і показників рентабельності в 

динаміці; визначення складу загальної суми прибутку за основними його видами; 

аналіз основних напрямів використання прибутку з метою оцінки достатності прибутку 

звітного періоду у фінансовому забезпеченні розвитку підприємства та ін. 

Прогнозування прибутку підприємства проводиться лише в межах його господарської 

діяльності в аспекті визначення сум прибутку від операційної діяльності, фінансових 

операцій та іншої діяльності.[4, c.76] 

Позитивний фінансовий результат, тобто наявність прибутку, вже свідчить про 

рентабельну діяльність. Адже кожне підприємство в ринкових умовах намагається 

одержувати в кожному звітному періоді прибуток. Фінансовий результат, який призвів 

до збільшення власного капіталу, може залишатись на балансі нерозподіленим. Однак 

частіше його розподіляють за напрямками майбутнього використання. 

За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах здійснюються 

розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди на підприємстві. Чистий прибуток, 

одержаний товариством як результат його господарської діяльності після сплати 

податків до бюджету, а також інших платежів, спрямовується на виплату дивідендів 

учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами учасників товариства. Сума, 

що залишилася, спрямовується на формування фондів (резервів) підприємства. 

Назви цільових фондів повинні відповідати задумам щодо їх використання. 

Наприклад: резерв на покриття непередбачених витрат і балансових збитків минулих 

років; фонд дивідендів; фонд виробничого розрахунку; фонд розрахунку персоналу; 
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фонд соціального забезпечення; фонд участі персоналу у прибутках тощо, що 

зазначається в обліковій політиці підприємства. 

Отримуючи прибуток будь-яке підприємство незалежно від форми власності та 

виду діяльності виконує свої функції, спрямовуючи кошти на власний розвиток. Отже, 

в сучасних умовах прибуток стає не тільки важливим показником, а й метою роботи 

комерційних підприємств, об‘єднань та інших ринкових структур. 

Література: 1. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: hppt://www.interbuh.com.ua/ua/ 

documents/onemanuals/35131; 2. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затверджено Міністерством фінансів України від  07.02.2013  

№ 73[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-

13; 3. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення: Навч. посібник.–К.: 

Вид-во Європ. ун-ту, 2003.-143с.-С.53-59; 4. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. 

посіб. / [Поддєрьогін А. М. та ін.].- К.: КНЕУ, 2001.- 294 с.; 5. Облік використання 

прибутку підприємства [Електронний ресурс].- Режим доступу:; 6. 

http://lubbook.org/book_258_glava_39_5._Obl%D1%96k_vikoristannja_pribut.html 

 

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ ЯК СУЧАСНИЙ 

СЕГМЕНТ  СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА  ЇХ ВПЛИВ 

НА ПОКРАЩЕННЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

 

Канд. екон. наук,  викладач вищої кваліфікаційної категорії,  

голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Голубка М.М.  

ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» 

 

Львів - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Львівської 

області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий 

промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та центром 

Західної України. Львів стає великим майданчиком, на якому мають отримати шанс усі 

наукові інновації. На сьогоднішньому етапі розвитку економіки держави, враховуючи 

потужний потенціал м. Львова, особлива увага приділяється розвитку інноваційної 

інфраструктури в Регіоні. Львів, як місто, бере на себе функцію промоутера 

інноваційних інституцій і їх розробок.  

Мета даного дослідження полягає у необхідності пошуку  векторів впливу на 

стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційного як середовища, так й активізації 

даної діяльності на теренах Львівської області, а також дане дослідження спрямоване 

на огляд особливостей інноваційної діяльності Львова та регіону задля оцінки їх впливу 

на покращення сфери обслуговування споживачів. 

В Україні існує Закон «Про адміністративні послуги», який визначає правові 

засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері 

надання адміністративних послуг.  

Не потрібно нагадувати, що найважливіше є життя і здоров‘я людини. А однією 

із найбільших небезпек для пішохода є автомобіль. І саме тому дуже важливо 

освітлювати самі пішохідні переходи - це заздалегідь привертатиме увагу водіїв та 

дозволить раніше побачити, що відбувається на пішохідному переході. 

Цікаву і зручну модернізацію зробили на трамвайних зупинках: табло показує 

час прибуття трамвая.  

Потрібно зрозуміти ключову ідею: місто для людей, а не для автомобілів. Саме 

тому концерн «Електрон» створив електробус - який використовує лише електро-

енергію, може перевозити до 100 пасажирів, та  обладнаний для людей з особливими 

потребами спеціальними пандусами, (Слайд 8) В процесі також доволі цікава новинка – 

квиток на трамвай в кредит. Етап практичної реалізації впровадження проекту 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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електронного квитка (безготівкової форми розрахунку у громадському транспорті) у 

Львові вже йде повним ходом. Квиток буде називатись «ЛеоКард»  

Долучилась до інновацій і ПАТ «Укрзалізниця», а саме 02.02.2017 року на всіх 

телефонах з операційною системою Андроїд є змога придбати електронний квиток на 

потяг. 

У Львові розпочато встановлення муніципальних велопрокатів, перші в Україні. 

Популярності велосипедному транспорту сприяє влада міста. Корисне обновлення для 

велосипедистів  – це світлофори для них.  

Встановлено вуличну веломайстерню для самообслуговування і ремонту 

велосипедів на території території ТРЦ «Форум Львів» у центрі міста.  

Крок до покращення екології  – встановлення першої зарядної станції для 

електрокарів. Новинкою для Львова стали паркомати для оплати карткою.  

Інновації торкнуться також енергетики. Китайські інвестори хочуть збудувати у 

Львові водо-вугільну ТЕС. Даний проект дозволить створити нові робочі місця та 

зробити впевнений крок на шляху до енергетичної незалежності області та України в 

цілому. 

Міжнародна група компаній VimpelCom відкрила у Львові глобальний сервісний 

центр. Одним із екопроектів у Львові є збір використаних батарейок - в обмін на 

елементи живлення що в перспективі можна буде переробляти органіку в компост і 

використовувати - як добриво. 

Для безпеки на міських вулицях у Львові вже працює Центр керування рухом. 

Також Центр займається диспетчеризацією громадського транспорту. Працівники 

спостерігають за тим, як їздять маршрутки, трамваї і тролейбуси Львова.  

Шведська компанія Ericsson вдосконалює службу екстренного реагування «112», 

яка вже працює на Львівщині. За задумом шведів, поліцію, пожежників та інші служби 

можна буде викликати за допомогою тегів у Twitter та Facebook. А також за 

допомогою, вмонтованої в автомобілі, системи ECall.  

Інноваційний проект Майстерня будинків «Квітка» хоче втілити в серці Львова - 

на даху шістнадцятиповерхівки зробити  ігрове поле та парник для мешканців 

мікрорайону. Львівські розробники створили додаток для Apple Watch, який дозволить 

керувати електромобілем Tesla. Львівська міськрада створила мобільний додаток для 

соцопитування мешканців Lviv City Dialog.  

А для повнолітніх-Інноваційна альтернатива сигаретам вже у Львові. IQOS – це 

система для нагрівання тютюну, менш шкідлива та більш гігієнічна альтернатива для 

повнолітніх курців. Завдяки відсутності горіння, при використанні IQOS виділяється на 

90-95% менше шкідливих речовин у порівнянні зі звичайними сигаретами.  

В  одній із лікарень Львова запровадили електронну медичну картку. У ЛКП 

«Львівелектротранс», у львівських трамваях та тролейбусах користувачі системи 

«Приват24» мають можливість безготівково сплатити штраф у випадку, якщо вчасно не 

подбають про придбання квитка на проїзд у громадському електротранспорті. 

У Львові розробляють ―Єдиний студентський квиток‖, який би одразу виконував 

функції студентського, читацького квитка, перепустки в гуртожиток, е-квитка для 

проїзду у транспорті міста та мав доступ до банківського рахунку. Цьогоріч абітурієнти 

зможуть подати документи у львівський ІТ-університет на базі (комп'ютерної академії-

ШАГ. З вересня розпочалось навчання у першому та поки єдиному виші України, який 

спеціалізується лише на ІТ і знаходиться він у Львові.   

Львів може стати першим містом України - без будь яких відходів.На території 

Львівської області планують реалізувати проект із будівництва найсучаснішого 

сміттєпереробного заводу за іноземними  технологіями утилізації відходів. 

Головний технолог з інновацій ПАТ «Концерн Хлібпром» привіз базову 

рецептуру литовського заварного хлібу з Фінляндії  
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Ще одна інновація-невдовзі у Львові повністю перероблять одну з вулиць – 

відповідно до потреб її мешканців.  

Перша львівська медіа тека, відрізняється від традиційної бібліотеки тим, що 

поруч із друкованими книгами й пресою відвідувачам пропонуються аудіо– й 

відеофайли.  

Не випадає не згадати про Туристичні інновації Львова,а саме: «Чудо поїзд» — 

доступні мандрівки на транспорті на електромобілі. У Львові запустили екскурсії на 

електромобілях 1915 року. Для любителів тварин, відкрито Котяче кафе «ZooCafe». 

 Якщо взяти статистику то можна сказати, що інновації впроваджували 95,3% 

підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, з них інноваційні види продукції 

– 44,3%, нові технологічні процеси – 72,1%. Львів‘яни першими зварили пиво, 

винайшли гасову лямпу, проклали найширші тротуари в Європі тощо. Можна 

впевненно сказати, що Львівяни одні з тих, хто з інноваційною діяльністю на «Ти» 

Отже, цілеспрямована інноваційно-інвестиційна діяльність на регіональному 

рівні та реальне втілення даних заходів інноваційної політики є важливою складовою 

забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону та держави в цілому. 

Література: 1.Львівська міська рада. – Режим доступу: http://city- adm. lviv.ua/.; 

2.Сайт міста Львова. – Режим доступу: http:// www. lviv. ua/uk/tourism/agencies/.; 

3.Головне управління статистики у Львівській області. – Режим доступу : 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua.; 4.Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 

роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.-упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б.Жиляєв, Б. 

Г. Чижевський, М. М.Шевченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.; 

5.Тульчинська С. О. Стратегія інноваційного розвитку регіонів України //Ефективна 

економіка/ С.О.Тульчинська. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

index.php?operation=1&iid=1246.; 6.Вознюк М. А., Тенденції інвестиційно-

інноваційного розвитку Львівської області // Регіональна економіка / №3, 2013. – 73-

81с. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ В УМОВАХ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Канд. юрид. наук, доц. Гоша І.О. 

Маріупольський державний університет 

 

В умовах здійснення євроінтеграційних процесів в економіці змінюється 

ставлення до визначення деяких понять, що використовуються суб‘єктами 

господарювання. Одним із таких понять є право на захист.  

Кожне право для суб'єкта має реальне значення, якщо воно може бути захищене 

як діями самого правоможного суб'єкта, так й діями державних або інших 

уповноважених органів. 

Загальновизнано, що право виконує дві основні функції: регулятивну і охоронну. 

Охоронна функція права і в науці, і в законодавстві визначається через такі суміжні 

категорії, як «охорона прав» і «захист прав». На жаль, доводиться констатувати, що 

єдиної точки зору серед вчених і законодавців щодо розмежування цих близьких, але 

не тотожних понять в даний час не існує. Ці терміни вживаються часом довільно, без 

урахування лексичного значення, що неприпустимо в законотворчості. 

Аналіз сучасної юридичної літератури дозволяє зробити висновок, що існує 

кілька наукових точок зору, часом протилежних і взаємовиключних. 

О. В. Бігняк зазначає, що право на захист є самостійним суб‘єктивним правом, що 

має матеріально-правову природу та є передумовою виникнення процесуальних 

відносин. Суб‘єктивне право на захист складається з можливості здійснення 

правомочною особою власних позитивних дій; можливості вимоги відповідної 

http://city-adm/
http://city-adm/
http://www/
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/%20index.php?operation=1&iid=1246
http://www.economy.nayka.com.ua/%20index.php?operation=1&iid=1246
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поведінки від зобов‘язаної особи; використання державно-примусових заходів стосовно 

осіб, які порушили юридичний обов‘язок. Захист є складовою прав його носія, що 

вживаються для відновлення або припинення порушуваних прав, який 

опосередковується певними формами [1, c. 43]. 

Право на захист можливо розглядати з позиції матеріального та процесуального 

права, однак представляється, що правильною є точка зору, яка синтезує ці два підходи 

і означає, що можливості матеріально-правового характеру, які надаються 

уповноваженій особі, можуть бути реалізовані шляхом їх здійснення у встановленому 

законом процесуальному порядку [2, с. 12].  

Визначення сутності запровадження і розвитку способів захисту прав суб‘єктів 

господарювання в умовах здійснення євроінтеграційних процесів майже в усіх сферах 

суспільного життя є пріоритетним напрямком правотворчої та правозастосовчої 

діяльності державних органів. Це обумовлено охоронною функцією права, 

спрямованою на те, щоб максимально зменшити кількість негативних явищ у сфері 

суспільних відносин. 

Право на захист є елементом, що входить до змісту будь-якого права,  тобто це 

юридично закріплена можливість суб‘єкта використовувати заходи правоохоронного 

характеру з метою відновлення порушеного права або припинення дій, що порушують 

право. 

Зміст права на захист складають можливості уповноваженого суб'єкта в процесі 

здійснення права. Зміст права визначається комплексом матеріальних та процесуальних 

норм, що встановлюють: зміст правоохоронних мір, що застосовуються для захисту 

права; підстави застосування; уповноважених суб'єктів; порядок застосування; права 

суб'єктів, по відношенню до яких застосовується дана мера. 

Стаття 20 Господарського кодексу України визначає, що кожний суб'єкт 

господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні 

інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом: 

 визнання наявності або відсутності прав; 

 визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, 

ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; 

визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; 

 відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних 

інтересів суб'єктів господарювання; 

 припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його 

порушення; 

 присудження до виконання обов'язку в натурі; 

 відшкодування збитків; 

 застосування штрафних санкцій; 

 застосування оперативно-господарських санкцій; 

 застосування адміністративно-господарських санкцій; 

 установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; 

 іншими способами, передбаченими законом. 
Право на судовий захист є правом, виникнення та реалізація якого гарантується не 

тільки на рівні Конституції України, галузевого законодавства, а також міжнародного 

законодавства. З аналізу форм захисту прав можливо зробити висновок, що судова 

форма захисту прав суб‘єктів господарювання є найбільш ефективною.  

Право на судовий захист є правовою категорією, що знаходиться в галузі 

господарського та господарського процесуального права. Право на судовий захист це 

не просто право на позов чи подачу позову, реалізація права на судовий захист 

відбувається в межах юрисдикційної форми в юрисдикційних органах, зокрема шляхом 
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звернення до господарського суду [3, с. 63-66]. В судових органах процес захисту 

господарських прав суб‘єктів господарювання втілюється в особливу процесуальну 

форму, дотримання якої є гарантією здійснення правосуддя і належного захисту 

господарських прав. Право на судовий захист є комплексним поняттям, яке може бути 

визначене як гарантоване Конституцією України право на звернення до господарського 

суду у разі порушення прав, законних інтересів визначених суб‘єктів, яке 

конкретизується в матеріальних галузях права. Процесуальний аспект права на судовий 

захист включає встановлення процедури реалізації такого права та дозволяє визначити 

його як право на звернення до судових органів, на ініціацію судового процесу.  

Література: 1. Бігняк О. В. Захист корпоративних прав: співвідношення категорій 

«форми захисту», «способи захисту» та «засоби захисту» (сучасні погляди та концепції) 

/ О. В. Бігняк // Юридичний вісник. – 2013. – № 2. – С. 43–48. 

2. Андрійцьо В. Д. Примусове виконання обов‘язку в натурі як спосіб захисту 

цивільних прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / В. Д. Андрійцьо. – К., 2004. – 22 с.  

3. Л Ніколенко Зміст захисту в господарському судочинстві / Л.М. Ніколенко // 

Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 63-66. 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ  

НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

Канд. екон. наук, ст. викл. Гризовська Л. О., студ. Гаджук М.О. 

Хмельницький національний університет 

 

Не секрет, що для успішного функціонування підприємства і його діяльності в 

цілому необхідні людські ресурси. Розвиток науково-технічного прогресу, 

удосконалення виробництва, нові технології, привели, з одного боку, до скорочення 

потреби в робочій силі, на виробництво однієї одиниці продукції, а з іншого, усилили 

диференціацію між професіями, підвищили попит на більш кваліфіковану працю. 

Швидкозмінність навколишнього середовища, його інформаційне забарвлення 

та науковий прогрес вимагають від керівників сучасних підприємств не тільки 

нарощувати свій внутрішній потенціал, покращувати показники ефективності поточної 

діяльності, але й своєчасної реакції, продуманої стратегічної поведінки, що дозволило б 

підприємству, враховуючи мінливість зовнішнього оточення, вдало адаптуватися до 

ринкових умов господарювання. Особливої актуальності набуває усвідомлення на 

державному рівні та рівні керівництва підприємств місця розвитку персоналу як 

ефективного стратегічного напрямку в управлінні, здатного забезпечити інноваційність 

та інтелектуалізацію виробництва, відродити конкурентоспроможність промислової 

продукції України. 

Суспільна праця є найважливішим фактором розвитку економіки, тільки нею 

можна забезпечити ефективне функціонування суспільного капіталу. Економічна 

ефективність суспільної праці нації залежить насамперед від наявного трудового 

потенціалу, тобто від того обсягу ресурсів праці, який визначається кількістю людей 

працездатного віку, а також їх фізичним станом, знаннями, досвідом, духовними і 

моральними цінностями, культурно-національним надбанням, національними 

традиціями, звичаями тощо. 

Про вкрай низький рівень використання людського потенціалу в Україні 

свідчить той факт, що наша країна за продуктивністю праці в промисловості відстає від 

розвинутих країн світу приблизно в 4–5 разів, а в сільському господарстві – у 7–8 разів. 

До середини 1950-х рр. ні вітчизняні, ні зарубіжні економісти практично не 

зверталися до проблеми економічної ефективності підготовки, перепідготовки і 

кваліфікації робочих кадрів. Тільки з бурхливими темпами науково-технічного 

прогресу виникла гостра необхідність співвідношення витрат на професійну підготовку 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=7928822531202039607&btnI=1&hl=ru
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робочої сили з економічним ефектом, що планує отримати підприємство від цього 

зростання. 

У масштабі всього суспільного виробництва зростання ефективності праці 

виявляється у збільшенні національного доходу, а стосовно окремого працівника – в 

підвищенні продуктивності його праці. 

Ефективність освіти, на відміну від ефективності техніки, виявляється не відразу 

після вкладення коштів у її розвиток, а як правило, лише після тривалого часу (лише 

тоді, коли працівник здобув необхідний рівень освіти, він починає використовувати 

знання в суспільному виробництві) і виражається не в прямих показниках ―економії‖, а 

в непрямих, головним чином, у показниках зміни продуктивності праці робітників, 

економічних результатів. 

У цілому продуктивність праці робітника визначається багатьма показниками, а 

не тільки рівнем його освіти (загальної і професійної). Разом з тим життя засвідчило, 

що на сучасних машинах і механізмах успішно можуть працювати лише особи з 

високою загальноосвітньою і професійною підготовкою. 

На індивідуальну продуктивність праці робітника впливає ряд чинників, що 

стосуються фізичних і духовних здібностей людини: здоров'я, вік, стаж роботи. Це 

положення саме по собі не викликає сумнівів, але це не єдиний чинник, який сприяє 

зростанню індивідуальної продуктивності праці за незмінних матеріальних умов. У 

більшості робітників традиційних галузей матеріального виробництва продуктивність 

праці збільшується у міру зростання їх професійної підготовки й підвищення 

кваліфікації, особливо це стосується підприємств машинобудівної галузі. 

Проте в сучасних умовах необхідна оцінка і соціально-економічної ефективності 

підготовки кадрів. Випливає необхідність розробки нових методологічних підходів, що 

органічно враховують складну взаємозалежність економічних і соціальних показників 

діяльності людини. 

Економічні і соціальні результати є взаємозумовленими, економічний результат 

завжди набуває соціального значення. Досягнення високих економічних показників 

створює об'єктивні можливості для більш повного задоволення матеріальних і 

духовних потреб; надання ж сприятливих умов для всебічного розвитку людини 

підвищує її прагнення до активної і високоефективної праці. 

Розвиток персоналу повинен бути безперервним, включаючи в себе професійне 

навчання і підвищення кваліфікації. 

Одним з основних напрямів розвитку персоналу підприємств є організація 

взаємопов‘язаних процесів розвитку конкурентоспроможних і особистісних здібностей 

найманого працівника. Розвиток персоналу сприяє зростанню умінь, навичок, знань 

працівника, підвищує його інтелектуальний, духовний, професійний рівень, все це в 

свою чергу підвищує конкурентоспроможність найманого працівника на ринку праці. 

Однією з причин недостатнього приділення уваги розвитку персоналу є те, що 

підготовка кадрів в межах підприємства потребує власних засобів, яких не вистачає у 

підприємства. Ще однією причиною недостатнього розвитку підготовки кадрів на 

підприємстві є небажання управлінців витрачати кошти на навчання персоналу, через 

можливу зміну роботи останніми, власне побоювання втратити витрачені кошти. 

Отже, необхідною умовою взаємодії роботодавців і робітників є стабілізація 

складу найманих працівників підприємства. При цьому невпинний науково-технічний 

прогрес призводить до за старіння знань найманих працівників, управлінці мають два 

шляхи для вирішення даної проблеми, а саме: звільнення існуючого персоналу, який 

вже не відповідає критеріям конкурентоспроможності сучасного ринку і підбір нового, 

який відповідає професійно-кваліфікаційним вимогам ринку, або безперервне 

підвищення кваліфікації і навчання найманих працівників. За умов безперервного 

навчання і підвищення кваліфікації найманих працівників підприємства, управлінці не 
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мають необхідності звільняти робітників і витрачати кошти на підбір, навчання і 

підготовку нового персоналу. 

Аналіз сучасного стану машинобудування дозволив виявити коло проблем, які 

притаманні машинобудівному комплексу країни в цілому. Найбільш актуальними з них 

є: складний фінансовий стан більшості підприємств, відсутність державних цільових 

програм розвитку авіабудування, енергетичного машинобудування та підтримки 

космічної галузі, відсутність інтегрованих структур машинобудування та розвитку 

міжнародного співробітництва. Існує потреба у розробці експортно-орієнтованої 

політики, спрямованої на підтримку вітчизняного виробника та промислового 

експорту, у формуванні ефективного механізму практичної взаємодії сировинного та 

інноваційного секторів економіки, створенні сприятливого інвестиційного клімату в 

регіонах для залучення інвестицій у реорганізацію, реструктуризацію та всебічний 

розвиток машинобудування. Вирішення зазначених проблем, на нашу думку, 

сприятиме створенню відповідних умов для впровадження ефективних програм 

розвитку персоналу, оскільки дані процеси є взаємопов‘язаними [3]. 

Діагностику сучасного рівня розвитку працівників машинобудівних підприємств 

доцільно проводити у двох напрямах: шляхом аналізу фінансових, 

внутрішньогосподарських показників розвитку підприємства та їх залежності від рівня 

розвитку персоналу (виручка, продуктивність праці, рентабельність персоналу, 

середньомісячна заробітна плата) та вивчення спеціалізованих показників, що 

безпосереднього характеризують професійно-кваліфікаційний рівень працівників 

підприємства. До останнього напрямку слід віднести середньооблікову чисельність 

персоналу, витрати на його навчання, кількість працівників, що пройшли професійне 

навчання та підвищили кваліфікацію, витрати на соціальну сферу, витрати на 

винагороду персоналу.  

Керівництву підприємств слід приділяти більше уваги питанню ефективності 

використання власних трудових ресурсів, акцентувати увагу саме на інноваційному 

підході та процесі розвитку персоналу. 

Досить важливо виявити та проаналізувати тенденції у професійно-

кваліфікаційному складі працівників, рівні їх матеріальної та моральної мотивації до 

праці, динаміці чисельності персоналу, що навчається та підвищує рівень своєї 

професійної майстерності, дослідити, чи інвестують підприємства кошти у навчання 

своїх працівників, чи створюють відповідні умови для заохочення розвитку персоналу.  

Отже, загалом керівництво підприємств дбає про підвищення професійного 

рівня персоналу та проявляє зацікавленість у розвитку працівників.  

На нашу думку, процес розвитку персоналу буде ефективним лише за умови 

його комплексної реалізації, як із залученням навчальних закладів, так і з 

використанням власних навчально-виробничих баз. Крім того, він має бути циклічним 

та безперервним, що сприятиме підвищенню майстерності персоналу та його 

всебічному розвитку. 

Узагальнюючи вищенаведене, зазначимо, що існуючи нині проблеми на 

підприємствах машинобудівної галузі є значними перепонами на шляху реалізації 

процесу ефективного розвитку персоналу. Прослідковується низка загальних, 

притаманних всім досліджуваним підприємствам, проблем, а саме: відсутність 

належного матеріального (фінансового) підґрунтя для забезпечення розвитку 

персоналу. Це, в свою чергу, скорочує обсяги інвестування у системи матеріальної та 

моральної мотивації персоналу, не дозволяє впроваджувати справедливі програми 

соціального забезпечення працівників та системи їх преміювання, сприяє високій 

плинності кадрів.  

Література: 1. Шапуров О. Стан і тенденції розвитку машинобудування / О. 

Шапуров // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 57 – 63. 2. Гавкалова Н. 

Аналіз стану машинобудування в регіональному аспекті / Н. Гавкалова // Економічний 
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простір. – 2011. – № 48/1. – С. 45 – 52. 3. Григор‘єва В. Основні наукові результати 

дослідження проблеми соціального партнерства / В. Григор‘єва // Модернізація 

професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи. – 2012. – Вип. 2. – 220 

с. 4. Напрями оптимізації державної політики в сфері розвитку трудового потенціалу 
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ЗВ'ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

ТА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Канд. екон. наук Грицаєнко М.І. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

У ХХІ столітті загострюються проблеми пошуку нових джерел розвитку 

національних економік. На перший план висуваються інтелектуально-інноваційні 

фактори, що формуються невичерпними ресурсами творчої людини. Тобто ключовою 

детермінантою соціально-економічного розвитку країни стає креативна економіка. 

Проблеми креативної економіки у своїх роботах розкривали Е. Атаи, Х. Брітто, 

Ю.Б. Есен, Ч. Лендрі, П. Лінднер, Ф. Матрассо, М. Меттьюс, Дж. Поттс, Р. Флоріда, 

Дж. Хокінс та багато інших дослідників. Питання соціального капіталу висвітлювали 

П. Бурдьє, С. Гарридо, Дж. Коулмен, Д. Норт, Р. Патнем, Е. Патс, Н. Пачева, В. Стоун, 

Ф. Фукуяма, Л. Дж. Ханифан, Д. Хьюджес, О. Шпикуляк та багато інших. Незважаючи 

на численні публікації, питання зв‘язку соціального капіталу та розвитку креативної 

економіки залишаються недопрацьованими, що обумовлює актуальність та цілі 

дослідження. 

Метою дослідження є обґрунтування важливості поєднання зусиль з формування 

соціального капіталу з розвитком креативного потенціалу суспільства для підвищення 

ефективності національної економіки. 

Одним з відоміших дослідників креативної економіки є Дж. Хокінс. Він 

наполягає на тому, що «креативність не нове поняття, так само як і економіка, але 

новий характер і ступінь взаємозв‘язку між ними, в результаті якого створюються 

надзвичайні цінності й багатство». За допомогою креативності формується 

інтелектуальна власність, виражена у формі авторських прав, патентів, торгових знаків 

і дизайну [8, с. 65]. В табл. 1 наведені приклади трактування сутності поняття 

«креативна економіка» різними дослідниками. 

 

Таблиця 1 – Трактування сутності поняття «креативна економіка» 

Автори Трактування сутності поняття «креативна економіка» 

1 2 

Брітто Х. 

[1] 

Креативна економіка складається з взаємодій творчих галузей, що 

базуються на творчих людях, які виражають особисту естетику у своїй 

роботі, що об‘єднує креативність, технологію та бізнес. 

Есен Ю.Б. 

Атаи Е. 

[2, c. 59] 

… економічне віддзеркалення творчості, яке потребує іншого мислення, 

пошуку унікальних рішень проблем, вироблення унікальних продуктів, 

відоме як «креативна економіка». 

Кири- 

зюк С.В. 

[3, c. 69] 

Креативна економіка на противагу традиційній експлуатації обмежених 

природних ресурсів пропонує задіяння практично безмежного ресурсу – 

знань та креативного таланту, що закладений у людському розумі. 

Сава Д.К. 

[4] 

Креативна економіка виходить як новий спосіб подання сучасної 

економічної реальності, де інформація, знання та оригінальні твори – 

продукти індивідуальної праці – є рушійною силою економічного 

розвитку. 
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Сун Т.К. 

[5, c. 89] 

Креативна економіка може бути визначена як політика, яка спрямована 

на створення нового зростання за допомогою економічних операцій, що 

сприяють творчості, конвергенції знань та передових наукових 

технологій, що базуються на координаційному навчанні, а отже, 

створюють нові ринки та нові робочі місця.  

Джерело: складено автором на основі вивчення літературних джерел 

 

Вивчаючи наукові публікації, можна зробити висновок про те, що поняття 

«креативна економіка» включає в себе взаємодію творчих галузей, що об’єднують 

творчих людей, які виражають особисту естетику у своїй роботі, включаючи спільні 

процеси між творчістю, технологіями та бізнесом.  

 

 
Рисунок 1 – Взаємозв‘язок соціального капіталу та креативної економіки на основі 

соціально-економічних ефектів різних видів 

Джерело: складено автором на основі вивчення літературних джерел 

 

Креативна економіка повинна розглядатися як новий елемент боротьби за 

конкурентоспроможність країни. Для її розвитку необхідна відкритість суспільства та 

соціально-економічної системи в цілому до креативного розвитку, здатності до змін та 

інновацій, нетрадиційних підходів до вирішення соціально-економічних проблем. 

Американський економіст і соціолог Р. Флоріда у своїй роботі «Креативний клас» 

стверджує, що креативність уже давно вийшла за рамки індивідуума і тепер виступає як 

найбільш важливий ресурс постіндустріальної цивілізації, оскільки дає змогу поєднати 

бізнес, культуру та інновації, тому саме креативність, як зовсім новий невичерпний 
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ресурс, що поєднує в собі також інформацію та знання, відіграє ключову роль у 

сучасному процесі соціально-економічного розвитку [6, с. 49].  

Центральною ланкою креативної економіки є людина, яка, крім іншого, є носієм 

соціального капіталу. На рис. 1 наведені взаємозв‘язки соціального капіталу та 

креативної економіки через різноманітні види соціально-економічних ефектів. 

Зростання вкладу креативних індустрій у ВВП, збільшення частки зайнятих у 

них трудових ресурсів, трансфер інновацій з цих індустрій в інші сфери економіки, їх 

мультиплікативний вплив на інші сфери економіки, зміна якості життя населення, 

трансформація соціального середовища в цілому – це основні види соціально-

економічних ефектів розвитку креативної економіки. Вони безпосередньо пов‘язані з 

соціальним капіталом – сукупності здатних приносити дохід зв‘язків та соціально-

економічних відносин, які виникають у певній соціальній мережі на основі існуючих 

норм та довіри. Вважаємо, що соціальний капітал неможливо відокремлювати від його 

носія — людини, безмежна креативність якої допомагає зрозуміти її вирішальну роль в 

інтелектуалізації основних рушійних сил постіндустріального суспільства, сприяє 

визнанню необхідності поєднання зусиль з формування соціального капіталу з 

розвитком креативного потенціалу суспільства для підвищення ефективності 

національної економіки. 

Перспективами подальших досліджень є визначення шляхів інституційних 

перетворень, які сприятимуть стимулюванню розвитку соціального капіталу та 

креативної економіки. 

Література: 1. Britto J. A regional perspective of the creative economy in Brazil 

[Online] / J. Britto // Encontro da Nacional de Economia Industrial e Inovação. – 2016. – 

available at: https: //www.researchgate.net/publication/313493722; 2. Esen Ü.B Ekonominin 

Yeni Yüzü: Yaratıcı Ekonomi / Ülkühan Bike Esen, Özlem Atay // Sosyoekonomi. – 2017. – 

vol. 25 (33). – C. 59–80; 3. Киризюк С.В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку 

креативної економіки / С.В. Киризюк // Науковий вісник Херсонського державного 

університету (серія економічні науки). – 2014. – вип. 6. ч. 1. – С. 68–72; 4. Sava D.C. The 

concept of creative economy [Online] / D.C. Sava // Emerging Markets Economics and 

Business. Contributions of Young Researchers Proceedings of the 5th Conference of Doctoral 

Students in Economic Sciences. At: University of Oradea. – 2014. – available at: https: 

https://www.researchgate.net/publication/289211310_THE_CONCEPT_OF_CREATIVE_EC

ONOMY; 5. Sung T.K. The creative economy in global competition / Tae Kyung Sung // 

Technological Forecasting & Social Change. – 2015. – vol. 96 – рр. 89–91; 6. Флорида Р. 

Креативный класс: люди, которые меняют будущее. / Р. Флорида – М.: Издательский 

дом «Классика XXI». – 2011. – 432 с. 7. Формування соціального капіталу в 

інституційному механізмі аграрного ринку / [М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, В.П. 

Рябоконь, М.І. Грицаєнко та ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 86 с. 8. Хокинс Дж. 

Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. / Дж. Хокинс – М.: Издательский 

дом «Классика XXI». – 2011. – 256 с. 

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  

АДАПТАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Грінченко Р.В. 

Одеський національний економічний університет 

 

Будь-яка економічна система має дві основні ознаки стійкість та нестійкість 

перед негативними впливами. Проте нестійкість є більш довготривалим та 

розповсюдженим станом економічної системи. Слід зауважити, що повністю стійкої та 

стабільної економічної системи не існує. Так як вона знаходиться у постійному 

взаємозв‘язку із багатьма зовнішніми та внутрішніми чинниками впливу. Зміна 

https://www.researchgate.net/publication/289211310_THE_CONCEPT_OF_CREATIVE_ECONOMY
https://www.researchgate.net/publication/289211310_THE_CONCEPT_OF_CREATIVE_ECONOMY
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внутрішніх та зовнішніх чинників може призводити до зовсім неочікуваним змін всієї 

економічної системи. 

Сучасні динамічні процеси в розвитку економіки країн вимагають від 

підприємств постійного прогнозування подальшого розвитку економіки та її галузей. 

Теоретичним підґрунтям ефективного прогнозування виступають раціонально 

сформовані моделі циклічних коливань та побудовані з їх урахуванням механізми 

адаптації діяльності підприємств до змін [1]. Основною метою такого прогнозування 

виступає необхідність розробки заходів по нівелюванню можливого негативного 

впливу циклічних коливань з урахуванням усіх характеристик отриманих моделей.  

З точки зору теоретичних складових формування механізму адаптації діяльності 

агрпоромислових підприємств до умов середовища слід виділити субєктів та  обєкти 

механізму управління адаптаціними змінами. 

Субєктами механізму управління адаптаціними змінами на підприємстві 

виступають керівники та првідні працівники агропромислових підприємств.  

Обєктами механізму управління адаптаціними змінами виступають всі прцеси 

виробництва та реалізації агропродовольчої продукції: від виробництва 

сільськогосподарської продукції, її переробки та сбуту. Проте обєкти механізму 

управління адаптаціними змінами у кожного агропромислового підприємства свої, в 

залежності від основних видів діяльності. 

Кожний механізм управління адаптаційними змінами підприємства має свої 

власні елементи, складові частини. Найбільш загальними елементами будь-якого 

механізму управління адаптаційними змінами виступають:  

- принципи управління; 

- функції управління; 

- види управління;  

- напрямки управління; 

- способи управління; 

- методи управління; 

- інструменти управління тощо. 

Одним із основних елементів механізму управління адаптаційними змінами 

підприємства виступає набір принципів, на якому воно повинно базуватись. З точки 

зору теоретичних надбань,  принцип – основне, вихідне положення теорії, правило 

діяльності підприємства в будь-якій сфері, або правило поведінки особистості.  

Можна виділити базові принципи управління адаптаційними змінами 

підприємства, на засадах яких воно повинно здійснюватись: єдиноначальності, 

науковості, лідерства, вірної розстановки пріоритетів, мотивації, зворотного зв‘язку, 

відповідальності, економічності, тощо. 

– Слід зауважити, що не існує чіткої ієрархії важливості дотримання тих чи 
інших принципів в управлінні адаптаційними змінами підприємства. Проте існують 

особливості формування принципів управлінні, якщо мова йдеться про персонал 

підприємства. Персонал підприємства займає одне із провідних місць у структурі 

управління підприємством та у самому механізмі управління адаптаційними змінами 

підприємства.  

– З точки зору управління персоналом на підприємстві Файоль А.  [2] виділяє 

наступні головні принципи: 

– розподіл праці, що акцентує увагу на спеціалізації праці персоналу 

підприємства; 

– повноваження та відповідальність; 
– дисципліна; 
– єдиновладдя; 
– єдність дій; 
– підпорядкованість інтересів; 
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– винагорода персоналу; 
– централізація; 
– скалярний ланцюг; 
– порядок; 
– справедливість; 
– стабільність персоналу; 
– ініціатива;  
– корпоративний дух. 
– До вищезазначених принципів з точки зору формування механізму 

управління адаптаційними змінами підприємства, на нашу думку, слід додати наступні: 

– розвиток творчого мислення у персоналу; 
– формування атмосфери довіри у колективі; 

– орієнтація діяльності на перспективу та стратегічні цілі підприємства; 
– впровадження нововведень; 
– соціальна та екологічна відповідальність перед суспільством. 
– Науково обґрунтоване формування механізму управління адаптаційними 

змінами підприємства є запорукою формування його конкурентоспроможності у 

довгостроковій перспективі. Тільки врахування теоретичних розробок надають 

сучасним агропромисловим підприємствам можливість пристосовуватись до умов 

ринку та конкурувати на ньому.  

– Управління діяльністю агропромислового підприємства, що побудоване на 
сформованому на механізмі управління адаптаційними змінами, що базується на 

досконало вивчених та перевірених принципах, створює конкурентні переваги для 

підприємства та підґрунтя для поступової адаптації до постійно змінюваних умов рику.  

Література: 1. Андрейченко А.В., Горбаченко С.А., Грінченко Р.В., Карпов 

В.А., Кучеренко В.Р. Аналіз ринкової кон‘юнктури. Навчальний посібник// А.В. 

Андрейченко, С.А. Горбаченко, Р.В. Грінченко, В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко– Одеса: 

ОНЕУ, 2014. – 345 с.; 2. Henri Fayol. Administration Industrielle et Générale, 1916. Анри 

Файоль. Общее и промышленное управление. Перевод на русский язык: Б. В. Бабина-

Кореня. - М., 1923. / Электронный ресурс: Режим доступа:  

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783 

 

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА - ЗАПОРУКА УСПІХУ УКРАЇНИ 

 

Канд. екон. наук, доц. Громова О.В. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Сучасні економіка та суспільство в розвинених країнах все більшою мірою 

стають креативними (творчими), головними продуктами яких є нові ідеї та інновації в 

різних областях людської діяльності. У розвинених країнах креативність стає основним 

джерелом економічної цінності. Інтелектуальна власність приходить на зміну таким 

ресурсам, як земля, робоча сила, капітал в якості найбільш цінного економічного 

ресурсу. 

Креативна економіка - це досить розпливчасте поняття. У різних країнах світу в 

різні часи в неї включали різні ринки. Але об'єднує їх одна спільна риса. Ці сфери 

діяльності базуються на використанні людських знань і умінь. Продукти креативної 

економіки - товари і послуги, поява яких неможлива без активного залучення їх творця. 

Мабуть, найкраще пояснити, що таке сучасна креативна економіка, вдалося 

консультанту Time Warner, ABC, IBM Джону Хокинсу в своїй книзі How People Make 

Money from Ideas (Як люди роблять гроші на ідеях). Його розповідь можна назвати 

першим масштабним галузевим зрізом. Автор пояснює, чому людям краще робити ту 

роботу, в якій вони відчувають себе впевнено і якої вони дійсно хочуть займатися. Ця 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783
https://www.penguin.co.uk/books/25665/the-creative-economy/
https://www.penguin.co.uk/books/25665/the-creative-economy/
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ідея розтлумачується на глобальних прикладах: як Британія навчилася заробляти 

більше грошей на музиці, ніж на автомобільній індустрії, а експортна американська 

креативна індустрія Штатів ще на початку нульових перевищила $ 60 млрд. 

Креативна економіка Великобританії генерує майже £ 10 млн на годину і зростає 

майже на 9% в рік. Це індустрія на £ 100 мільярдів. Креативна економіка США 

наближається до одного трильйона доларів.  

Процвітання креативних ринків якнайкраще корелює з наслідками четвертої 

індустріальної революції, яка відбувається зараз. Люди втрачають роботу на 

виробництвах і в офісах через автоматизацію складальних ліній і програм штучного 

інтелекту. І креативна економіка (коли люди дійсно роблять те, що їм подобається, і те, 

в чому вони насправді хороші) може послужити подушкою безпеки в цьому процесі. 

Творчі професії знову будуть в ціні.  

Найбільшим ринком в загальній структурі економіки креативності в Україні є 

IТ-послуги. Головним чином це експортні IТ-компанії та фахівці, що працюють на 

замовників з-за кордону. За оцінками представників IТ-ринку, його обсяг в 2017 році 

склав від 2,5 до 3 $ млрд. Точних показників у держави немає. Левова частка ринку - це 

експорт. Згідно з даними, які надала Європейська Бізнес Асоціація, експортне IТ 

принесло 5,8 млрд грн прямих податків до бюджету в 2017 році, на 30% більше, ніж 

роком раніше. 

У розвитку креативного суспільства головну роль відіграють нові ідеї та 

інновації. Об'єктами інноваційного розвитку в креативному суспільстві стають всі його 

сфери: економіка, наука, техніка, політика, соціальна сфера, регіони, галузі, 

підприємства, товари, технології, освіта, культура, мистецтво, спорт та ін. 

Без креативного суспільства не може бути креативною економіки. У 

креативному суспільстві найбільшою мірою розкривається творчий потенціал людей. 

Щоб зрозуміти, що ж характерно для креативного суспільства, треба виділити 

його основні ознаки: 

1. Стабільне інвестування в креативність в формі витрат на інновації в різних 
сферах. 

2. Розвиток венчурного капіталу. 
3. Зростання кількості професіоналів, зайнятих креативної роботою в різних 

сферах. 

4. Зростання практичної віддачі від витрат на інновації. 
5. Розвиток інноваційних інфраструктур. 
Творчий потенціал людей може максимально розкритися тільки в креативному 

суспільстві. Найбільш сприятливий клімат для розвитку креативності може бути 

створений за умови дії принципів гуманізму, лібералізму, демократії і при прагненні як 

до головних цілей до розвитку, силі і багатства. Гуманізм є ключовою складовою 

формування такого суспільства, де головною цінністю є людина.  

Не менш важливим є багатство, так як воно - мета і сенс всієї економічної 

діяльності. Під багатством мається на увазі не тільки всі матеріальні ресурси, але і 

нематеріальні, природні, фінансові, людські, інтелектуальні. 

Багатство суспільства - основне джерело задоволення матеріальних потреб 

людей і необхідна умова досягнення всіх його завдань. Зробити людей заможними - 

найважливіше завдання управління креативної економікою. 

У той же час в креативному суспільстві зростає частка позаекономічних 

складових: освіти, науки, охорони здоров'я, людських ресурсів. На першому місці 

виявляється формування і розвиток людського капіталу для забезпечення соціально-

економічного розвитку. 

 

 

https://www.gov.uk/government/news/creative-industries-worth-almost-10-million-an-hour-to-economy
https://www.arts.gov/news/2016/arts-and-cultural-production-contributed-7042-billion-us-economy-2013
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ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Канд. техн. наук, доц. Груник І.С.  

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Підвищення відкритості економіки України та зокрема набуття чинності Угоди 

про зону вільної торгівлі України з ЄС привели до посилення міжнародної конкуренції і 

загострили проблему пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

промислових підприємств. Поглиблення виробничо-господарських відносин з ЄС 

повинно бути узгоджене з розробленою тактикою та стратегією проведення виваженої 

політики у сфері модернізації промислових і зокрема транспортних підприємств. Стан 

більшості вітчизняних промислових підприємств у цілому характеризується низькою 

інноваційною активністю, застосуванням застарілих техніки і технологій, 

неефективними системами організації бізнес-процесів тощо.  

Для виправлення такої ситуації потрібна істотна трансформація промислових 

підприємств на основі модернізації, яку необхідно спрямувати не на одноразове 

вирішення завдань з  низьким короткостроковим ефектом, а на комплексні зміни з 

метою досягнення високої якості виробничо-господарської діяльності на тривалу 

перспективу[2]. Реальні перетворення прогресивного спрямування проводяться на 

обмеженій кількості промислових підприємств. Найчастіше у більшості підприємств 

вивчається доцільність одиничних вузькопрофільних проектів  модернізації, слабо 

виявляються потенційні можливості інвестування. 

Сьогодні можна впевнено стверджувати, що основним завданням вітчизняного 

промислового підприємства є освоєння нових ринкових механізмів, здійснення 

прогресивних перетворень, формування спеціалізованих структур підтримки 

інноваційно-орієнтованого менеджменту. Проте реальний стан діяльності вітчизняних 

промислових підприємств свідчить про те, що подібні заходи на багатьох із них ще 

далеко не повною мірою матеріалізовані[1].  

Традиційно вважається, що основне завдання модернізації промислових 

підприємств полягає в оновленні окремих видів устаткування. Такі заходи, як правило, 

пов‘язані зі заміною чи доповненням наявного парку устаткування новим, не змінюючи 

загальної схеми здійснення технологічного процесу[3]. У сучасному розумінні 

модернізація підприємства насамперед полягає в організації цільового інвестування, 

спрямованого на вдосконалення і проведення його складових через ланцюг 

послідовних конструктивних змін до стану, що відповідає сучасному рівню здійснення 

виробничо-господарської діяльності. Тобто увага переноситься на проведення 

послідовних інвестиційних операцій, спрямованих на практичне використання в 

операційній та інших видах діяльності підприємства нових наукових і технологічних 

знань з метою досягнення комерційного успіху. 

У цьому контексті основним пріоритетом модернізації промислових 

підприємств  повинна  стати  орієнтація  на  науково-технічний  прогрес,  їх вихід на 

траєкторію стійкого розвитку за допомогою цілеспрямованих базисних перетворень, 

спрямованих у майбутнє. Така модернізація повинна орієнтуватися на досягнення 

науково-технічного прогресу в органічному взаємозв'язку зі стратегічними цілями роз-

витку підприємства, а також має врахувати його поточний стан (депресії, пожвавлення, 

відносної стабільності, розвитку). Підкреслимо, що науково-технічний прогрес 

охоплює не лише виробництво, а й сферу управління. Крім того, необхідно зазначити, 

що цілий спектр нововведень повинен спрямовуватися на більш раціональне вико-

ристання сировинних ресурсів та екологічно чисте виробництво. З цієї точки зору 

процес модернізації являє собою цілеспрямоване заміщення морально й фізично заста-

рілих об'єктів виробничо-господарської та управлінської сфер діяльності підприємства. 
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Такий підхід до визначення модернізації відображає необхідність у значущому 

комплексному перетворенні всіх сфер діяльності підприємства. Таким чином, сучасне 

бачення модернізації повинно охоплювати повний спектр взаємозв'язаних ланок 

удосконалення виробництва, системи управління загалом, стану екології, роботи з 

персоналом, оновлення асортименту продукції[4]. 

Наведений спектр напрямів модернізації промислового підприємства підкреслює 

складність та багатоваріантність можливих рішень. Основоположною ідеєю модерні-

зації промислового підприємства у предметній області і одночасно основним теоретич-

ним положенням повинна стати поступова безперервна економічна трансформація 

організації, яка в цілому повинна узгоджуватися з поступальними змінами зовнішнього 

середовища.  

На різних стадіях розвитку підприємства пріоритетними стають усе нові заходи, 

спрямовані на його модернізацію, а поточні цілі інноваційних впроваджень змінюються 

з часом[5]. За своєю природою модернізація не може бути забезпечена лише одним 

видом нововведень, наприклад, впровадження нових технологій потребує певних змін у 

системі управління підприємством (підрозділом). Ці заходи в сфері модернізації 

повинні проявлятись у послідовності виконання таких положень: 

1) першочергова підтримка тих видів діяльності підприємства, що мають 

високий мультиплікативний ефект на внутрішньогосподарську діяльність; 

2) модернізація на новій технологічній основі основного капіталу промислового 

підприємства, зосереджуючись на основних напрямах його економічної діяльності; 

3) задоволення попиту споживачів на високоякісну продукцію через модерніза-

цію діяльності підприємства. 

Загалом можна виділити такі правила успішного проведення процесу 

модернізації: 

- план проведення модернізації на підприємстві повинен формуватися з  

урахуванням довгострокової стратегії його розвитку; 

- інвестувати кошти у модернізацію підприємства доцільно лише у тому 

випадку, якщо підприємство одержить більшу вигоду, ніж від накопичення коштів на 

депозитах; 

- реалізація проектів модернізації підприємств повинна здійснюватися лише 

тоді, коли вони є рентабельними з урахуванням чинника часу і впливу рівня інфляції; 

- приймати остаточні рішення щодо інвестування в проекти модернізації 

доцільно лише в тому випадку, коли забезпечується економічна вигода з урахуванням 

величини можливого ризику. 

Очевидно, що вдосконалення систему управління, у свою чергу, обумовлює 

потребу коригування технологічних процесів виробництва і т. д. Очевидно, що для 

успішної модернізації підприємства потрібно спиратися на певну цільову економічну 

модель, на основі якої буде апробуватися і коригуватися комплексна програма його 

розвитку. Така модель повинна інтегруватися в систему управління підприємством. 

Вона повинна передбачати заходи щодо прогнозування та планування проектів модер-

нізації у рамках комплексної програми розвитку підприємства, визначення необхідних 

обсягів інвестицій та оцінювання ризику. Цільовий критерій економічної моделі пови-

нен бути багатовимірним, а його основним завданням є узгодження процесів модерніза-

ції об'єктів економічної діяльності підприємства зі стратегічними цілями його розвитку. 

Отже підводячи підсумок що-до модернізіційних процесів у ринкових умовах 

господарювання розвиток промислових підприємств повинен орієнтуватися на задово-

лення суспільних потреб. Значною мірою вирішення цього завдання лежить у площині 

модернізації підприємства як цілісної системи шляхом якісних, незворотних, ціле-

спрямованих взаємозв'язаних перетворень, спрямованих у такі сфери: удосконалення 

виробництва і системи управління, покращення стану екології і роботи з персоналом, 

оновлення асортименту продукції. Сукупність проектів модернізації підприємства 
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повинна спрямовуватися на збалансоване виважене вирішення поточних проблем та 

забезпечення позитивних тенденцій у діяльності підприємства в  перспективі. 

Практичне втілення поставлених завдань полягає у послідовному визначенні 

сукупності актуальних для підприємства проектів модернізації, формуванні цільової 

моделі перетворень організації, уточненні структури  та обсягів  джерел  інвестування,  

а також при завершенні – налаштування бізнес-процесів підприємства. Реалізація 

комплексної програми розвитку підприємства шляхом модернізації стає необхідною 

умовою досягнення його якісного економічного зростання, максимально повного 

впровадження актуальних інноваційних розробок, підтримання високого рівня 

конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх ринках. 
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 На сучасному етапі економічного розвитку в Україні досить значна кількість 

підприємств не в змозі стабільно функціонувати, оскільки постійно виникають нові 

економічні, політичні чи екологічні ситуації, що характеризуються неоднорідністю та 

загрожують виникненням кризових явищ. Діяльність в таких умовах може призвести 

суб'єктів господарювання до банкрутства або їхньої тимчасової неплатоспроможності. 

Термін «санація» походить від лат. sаnare, що означає «оздоровлення» або 

«видужання». Серед фахівців відсутня єдина думка щодо трактування цього поняття. 

Так, І.М. Зеліско вважає, санація – одна з найважливіших ланок економічної 

політики первинної ланки економіки, за допомогою якої може бути подолана криза, 

забезпечене економічне зростання та збалансування життєдіяльності окремого 

підприємства [3]. Найважливішим  фактором успішної діяльності підприємств на 

сьогоднішній день виступає її нормативно-правове забезпечення. Українське 

законодавство, в тому числі і законодавство про банкрутство, має ряд прогалин та 

потребує певного реформування. Закон про банкрутство повинен ставити перед собою 

головну мету – не закрити підприємство за надзвичайних, складних обставин, як це є 

зараз, а постаратися всіма можливими способами відновити його платоспроможність.  
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М. І. Титов у монографії, присвяченій матеріально-правовим та процесуальним 

аспектам банкрутства, пропонує дати таке законодавче визначення санації: санація – це 

оздоровлення неспроможного боржника, надання йому фінансової допомоги з боку 

власника майна, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у тому числі 

зарубіжних), спрямованих на підтримку діяльності боржника і запобігання його 

банкрутству. Дане визначення фокусується до сприйняття санації, як інституту 

зовнішньої фінансової підтримки для наявного боржника[4, с.49]. 

 Закон України «Про банкрутство» [1], дає тлумачення терміну санація, як повне 

задоволення боргових зобов'язань контрагента перед кредиторами, бюджетом та 

іншими фондами, у тому числі кредитором,  на добровільній основі.  

Згідно Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» [2], є два цікавих поняття таких, як «санація» та «досудова 

санація». Відповідно до цього, санація – це система дій, спрямованих на провадження 

справи про банкрутство та безпосереднє його оздоровлення, ліквідації заборгованості в 

повному або частковому обсязі, реструктуризацію боргів, капіталу та зазвичай зміною 

організаційно-правової площини діяльності боржник. Досудова санація – комплекс дій, 

від імені власника боржника, інвестора, котра здійснюється перед початком порушення 

справи про банкрутство, включає в себе низку реорганізаційних, організаційно-

господарських, управлінських, інвестиційних, фінансово-економічних, правових та 

інших заходів в межах чинного законодавства.   

Правове регулювання фінансового оздоровлення  закладено Законом України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».  

В ст. 1 розділу 1 Закону  України «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом»  було дано роз‘яснення понять досудової  та судової 

санації. Згідно з Законом досудова санація –  це система заходів щодо відновлення  

платоспроможності  боржника, які може здійснювати власник майна (орган,  уповнова-

жений  управляти  майном)  боржника,  інвестор,  з  метою  запобігання  банкрутству 

боржника  шляхом  реорганізаційних,  організаційно-господарських,  управлінських,  

інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до 

законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство [2]. 

Санація (судова) – це система заходів, що здійснюються під час провадження в 

справі про банкрутство з метою  запобігання визнанню боржника банкрутом та його 

ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського  становища боржни-

ка, а також задоволення в повномуобсязі або частково вимог кредиторів шляхом креди-

тування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-

правової та виробничої структури боржника [2]. 

Закон України «Про відновлення  платоспроможності боржника або визнання  

його банкрутом», на відміну від попередньої редакції Закону України «Про 

банкрутство», встановлює пріоритет відновлення, тобто задоволення інтересів кредито-

рів без завдання нищівних ударів по активах боржника, який після застосування до 

нього процедур банкрутства має продовжувати ефективну господарську діяльність. 

Нині процедури банкрутства слугують, передусім, для перерозподілу майна та забезпе-

чують законне підґрунтя для зміни власників або для ліквідації підприємств, що мають 

значну заборгованість, у тому числі із заробітної плати та обов‘язкових платежів.  

Не дивлячись на те, що процедура санації закріплена нормативно, існує ще безліч 

прогалин та проблемних питань. Так, на підставі недостатнього правового 

врегулювання процедури санації, а також на підставі недостатньої розробленості самої 

технології та засобів її проведення, санація набуває більш формального характеру. 

Фактично має місце проведення санації де- юре з метою зовнішнього виконання вимог 

законодавця в цій сфері. При цьому така ситуація є недопустимою, адже фінансове 

оздоровлення підприємства, здійснює значний благотворний вплив на інтереси 

боржника, кредитора, споживачів, а також держави в цілому. 
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Складна економічна ситуація в Україні, погіршення фінансового стану суб‘єктів 

господарювання вимагають постійного перегляду законодавчої та нормативно-правової 

бази у сфері банкрутства. Важливе значення для удосконалення вітчизняного законо-

давства має вивчення та імплементація зарубіжного досвіду у сфері регулювання відно-

син неспроможності, що дозволить сформувати ефективний механізм оздоровлення 

підприємств. 

Література: 1. Закон України "Про банкрутство" від 14 травня 1992 р. // ВВР 

України. — 1992.— № 31, ст.440.; 2. Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», від 14.05.1992, № 2343-

XII, внесення змін від 04.06.2009 № 1442-VI /1442-17.; 3. Зеліско І.М. Управління 

фінансовою санацією підприємства: навчальний посібник. / І.М. Зеліско. – К.: ЦП 

«КОМПРИНТ», 2015. – 320с.; 4.Титов М. І. Банкрутство: матеріально-правові та 

процесуальні аспекти / За наук. ред. В. М. Гайворонського. – Х. : Консум, 2005. – С. 49. 

 

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОКУПЦЯМИ  

ПРО ПРИДБАННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 

 

Асп. Даниленко Є. С. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Чоловіки і жінки ведуть себе по-різному в багатьох ситуаціях. Навіть в процесі 

здійснення купівлі у кожної статі є свої характерні особливості. Відмінні 

характеристики поведінки чоловіків та жінок-покупців на кожному з етапів процесу 

прийняття рішень про придбання легкового автомобіля представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 - Характеристика поведінки чоловіків та жінок-покупців на різних 

етапах процесу прийняття рішень про придбання легковика 

Етап Опис поведінки чоловіка-покупця Опис поведінки жінки-покупця 

Усвідомлення 

потреби 

Автомобіль – це засіб пересування та 

комфорт; асоціюється зі швидкістю, 

потужністю, статусністю. 

Автомобіль – це засіб комфорту та 

пересування; сприймається як гарна та 

зручна річ. 

Збір та пошук 

інформації 

Збір інформації про бажаний 

легковик починається з внутрішнього 

пошуку та власних уявлень. 

Збір інформації про бажаний легковик 

починається із зовнішнього пошуку та 

рекомендацій референтної групи. 

Оцінка 

альтернатив 

Здійснюється на основі порівняння 

легковиків з різними технічними 

характеристиками (потужність 

двигуна, витрата палива, швидкість, 

кліренс, об‘єм паливного бака тощо), 

ціною та умовами кредитування. 

Здійснюється на основі порівняння 

легковиків з різною ціною, дизайном, 

витратами на експлуатацію. 

Рішення про 

купівлю 

Передбачається відвідування різних 

автосалонів; при можливості 

проходження тест-драйвів; 

отримання інформації від продавців-

консультантів. При цьому, чоловіки-

покупці здатні зробити вибір без 

допомоги продавця. 

Передбачається відвідування різних 

автосалонів; при можливості про-

ходження тест-драйвів; більш схильні 

до вибору автомобіля за участю про-

давця-консультанта; можуть змінити 

свій вибір навіть в момент здійснення 

купівлі (наприклад, у зв‘язку з появою 

на ринку нової моделі, або 

усвідомленням, що обраний автомобіль 

є занадто дорогим). 

Поведінка 

після купівлі 

Повторна покупка, а також надання позитивних рекомендацій залежать від 

задоволеності автомобілем та якості сервісних послуг. 

Джерело: згруповано автором на підставі [1] 
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На підставі виявлених особливостей чоловіків і жінок-покупців на ринку 

продажу легкових автомобілів були розроблені моделі їх купівельної поведінки  

(рис. 1-2). 

 

 
Рисунок 1 – Модель поведінки чоловіків-покупців на різних етапах процесу прийняття 

рішень про придбання легкових автомобілів 

Джерело: власна розробка 

– Дія 

покупця 

– Проміжне 

рішення 

– Остаточне 

рішення 
– Лінійний  

рух 

І етап: усвідомлення потреби 

 

ІІІ етап: оцінка альтернатив 

 

ІІ етап: збір та пошук 

інформації 

 

ІV етап: рішення про купівлю 

 

Виникнення потреби 

та розуміння 

можливості її  

задоволення 

внаслідок 

придбання легковика 

 

Пошук різних 

варіантів придбання 

легковика за 

відгуками та 

оцінками в Інтернеті 

Формулювання 

критеріїв до 

автомобіля (бренд, 

тип кузова, клас, 

ціновий сегмент, рік 

виробництва) 

 

Співвідношення 

фінансових  

можливостей з 

купівлею 

бажаного автомобіля 

Пошук різних 

варіантів придбання 

легковика за 

власними 

критеріями: ціна, 

потужність, тип 

палива тощо 

Пошук різних 

варіантів придбання 

легковика за 

рекомендаціями 

родичів, друзів, 

колег 

Оцінка 

альтернативних 

варіантів купівлі за 

визначиними 

критеріями 

Ухвалення рішення 

про вибір бажаного 

легковика за 

визначиними 

критеріями 

Відвідування 

автоцентрів різних 

дилерів, 

проходження тест-

драйву 

 

 

Отримання 

інформації про 

знижки та умови 

кредитування 

 

 

 

Вплив особистості 

продавця 

(професійність, вік, 

стиль спілкування) 

Момент здійснення 

купівлі 

оптимального 

легковика згідно 

потреб, мотивів, 

факторів впливу 

При можливості ремонту власними силами деякі види ремонту виконуються 

самостійно.  

V етап: поведінка після купівлі легкового автомобіля 
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Рисунок 2 – Модель поведінки жінок-покупців на різних етапах процесу прийняття 

рішень про придбання легкових автомобілів 

Джерело: власна розробка 

 

Література: 1. Тимохина, Г. С. Маркетинговое управление процессом принятия 

решений потребителями легковых автомобилей : дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / 

Тимохина Галина Сергеевна. – Екатеринбург: УрГЭУ, 2011. – 308 с. 

 

І етап: усвідомлення потреби 

 

ІІІ етап: оцінка альтернатив 

 

ІІ етап: збір та пошук інформації 

 

ІV етап: рішення про купівлю 

 

Виникнення потреби 

та розуміння 

можливості її  

задоволення 

внаслідок 

придбання легковика 

Пошук різних 

варіантів придбання 

легковика за 

рекомендаціями 

родичів, друзів, 

колег 
 

Формулювання 

критеріїв до 

автомобіля (бренд, 

тип кузова, клас, 

ціновий сегмент, рік 

виробництва) 

 

Співвідношення 

фінансових  

можливостей з 

купівлею 

бажаного автомобіля 

 

Пошук різних 

варіантів придбання 

легковика за 

відгуками та 

оцінками в Інтернеті 

 

Пошук варіантів за 

власними 

критеріями: ціна, 

дизайн, тип коробки 

передач тощо 

Оцінка 

альтернативних 

варіантів купівлі за 

визначиними 

критеріями 

Ухвалення рішення 

про вибір бажаного 

легковика за 

визначиними 

критеріями 

 

Відвідування 

автоцентрів різних 

дилерів, 

проходження тест-

драйву 

 

 

Отримання 

інформації про 

знижки та умови 

кредитування 

 

Вплив особистості 

продавця 

(зовнішність, мова, 

ставлення, вік, 

стиль спілкування) 

Момент здійснення 

купівлі оптимального 

легковика згідно 

потреб, мотивів та 

інших факторів 

впливу 

V етап: поведінка після купівлі легкового автомобіля 

В силу своєї технічної безграмотності, жінки-покупці висувають підвищені 

вимоги до якості обслуговування в точках сервісного обслуговування.  

– Дія 

покупця 

– Проміжне рішення – Остаточне 

рішення 

– Лінійний рух – Зворотній рух 
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СИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ:  

ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ 

 

Канд. екон. наук, доц. кафедри інвестиційної діяльності Диба О. М.  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» 

 

Перехід економіки України на інноваційний шлях розвитку викликав потребу 

поглиблення розуміння зарубіжного досвіду стимулювання інноваційної активності 

суб‘єктів бізнесу. Зокрема, нагальною постає проблема дослідження фінансування 

інноваційної діяльності та розвитку, що забезпечить максимальне виконання вимог 

національної моделі економічного зростання.  

Ключове значення для досягнення мети та пріоритетів інноваційної діяльності та 

розвитку має взаємодія між суб‘єктами бізнесу, які впроваджують інновації, 

фінансовими установами, державними органами влади, спеціалізованими державними 

та комерційними організаціями на національному та міжнародному рівнях (рис. 1 ). 

 

 
Рисунок  1.–Учасники системи інноваційної діяльності та розвитку* 

*Джерело: узагальнено автором 

 

Досягнення пріоритетів інноваційної діяльності та розвитку на національному 

рівні неможливе без участі держави, яка одночасно може бути безпосереднім 

учасником інноваційного процесу або регулятором взаємозв‘язків між іншими 

суб‘єктами, які займаються інноваційною діяльністю на національному та 

міжнародному рівнях. 

Беззаперечним є те, що участь держави у фінансово-кредитному забезпеченні 

інноваційної діяльності та розвитку кардинально відрізняється для різних країн світу 

залежно від специфіки та етапу життєдіяльності національної інноваційної системи. 

З огляду на історичні зміни та культурні особливості національних економік 

диференціацію національних моделей стимулювання інноваційної діяльності та 

розвитку можна здійснити згідно різних принципів. Зокрема, в контексті нашого 

дослідження зарубіжний досвід умовно поділяємо за географічним принципом, 

виокремлюючи європейський, американський та азіатський досвід. 

Європейський досвід стимулювання інноваційної діяльності та розвитку є 

достатньо успішним, що, зокрема, знаходить своє відображення в тенденціях розвитку 

національних економік Німеччини, Великої Британії, Франції та інших розвинених 

країн Європи. 

Суб‘єкти господарювання, що впроваджують 

інновації 

Держава 

Фінансові установи 

Державні та комерційні організації, які 

діють на національному та міжнародному рівнях 
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Зокрема,  перше місце у світі за витратами на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи, загальний обсяг яких становить 49 млрд дол.США займає 

Німеччина. Ці видатки фінансуються підприємствами, оскільки понад 30 % усіх витрат 

економіки припадає власне на галузь автомобілебудування. Інноваційні виробничі 

технології та інвестиційні товари, що відносяться до комплексних промислових 

товарів, є важливими складовими спеціалізації Німеччини [1]. 

Головними координаторами реалізації Стратегії на федеральному рівні є 

Міністерство освіти і досліджень та Міністерство економіки і технологій. Саме ці 

установи відграють ключову роль у державній системі підтримки інноваційної 

діяльності. Окремі програми сприяння інноваційному розвитку реалізуються в рамках 

інших міністерств і відомств. Крім того, стратегії інноваційної діяльності та розвитку та 

програми, спрямовані на підтримку наукової й інноваційної діяльності, активно 

опрацьовуються та реалізуються на рівні федеральних земель і куруються їхніми 

урядами [2]. 

Складовою частиною загально-державної системи підтримки наукової та 

інноваційної діяльності є й широко розгалужена мережа державних і публічно-

правових науково-дослідних закладів різного спрямування, що фінансуються за 

рахунок федерального та земельних бюджетів. До них належать інститути, об‘єднані у 

наукові товариства ім. Гельмгольца, Макса Планка, Лейбница, Фраунгофера, 

орієнтовані, насамперед, на прикладні дослідження на замовлення державного і 

приватного секторів економіки. Ці заклади є активними учасниками започаткованої 

федеральним та земельними урядами ініціативи «Пакт заради розвитку досліджень та 

інновацій» [3]. 

Активно держава підтримує також окремі німецькі інноваційні підприємства, 

яким надаються податкові пільги, пряме державне фінансування важливих розробок. 

Крім того, в Німеччині розвинений венчурний бізнес. Інноваційна національна 

стратегія Німеччини розроблена до 2020 р. До основних пріоритетів належить здоров‘я 

і харчування, клімат і енергетика, безпека зв‘язку. При цьому найбільш 

конкурентоспроможними галузями є металургійна,автомобільна, хімічна. Федеральним 

урядом Німеччини визначені пріоритетні технології, які фінансуються як державою 

напряму, так і за рахунок інших ресурсів з огляду на державну підтримку. 

В результаті, Німеччина належить до найбільш економічно та інноваційно-

ефективних країн світу за більшістю інноваційних показників. Її традиційна 

технологічна ефективність проявляється в поширенні інновацій у виробничі галузі, 

насамперед у малий і середній бізнес. Частка інноваційних підприємств Німеччини 

досить висока в більшості галузей економіки. За оцінками, близько 48 % виробничих 

фірм і 56 % фірм у сфері послуг вивели на ринок відповідно 37 % нових інноваційних 

продуктів і 41 % інноваційних виробничих процесів [4]. 

Таким чином, формування результативної системи інноваційного розвитку в 

Україні слід розпочинати із вивчення прогресивного досвіду зарубіжних країн. Це 

сприятиме пристосуванню існуючих інноваційних тенденцій та процесів до вимог 

сучасного вітчизняного суспільства. 

Література: 1. Auswaertiges Amt [Elektronische Ressource]. –Режим доступу: 

http://www.auswaertiges-amt.de; 2. Інноваційна політика зарубіжних країн: концепції, 

стратегії, пріоритети. Інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені Комітетом 

Верховної Ради України з питань науки і освіти та Міністерством закордонних справ 

України. – 2013. – 336 с.; 3. Андрощук Г. О. Програма інноваційного розвитку 

економіки Німеччини: стратегія високих технологій // Наука та інновації, № 3, 2009. — 

С. 72–88.; 4. The changing landscape of innovation, in OECD Science, Technology and 

Industry Scoreboard. – [Electronic resource]. – 2011, OECD Publishing. Mode of access: 

http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2011-7-en. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В 

ГЛОБАЛЬНОЙ МИРОВОЙ СИСТЕМЕ 

Д-р. экон. наук, проф. Дикань В.Л. 

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 

Сегодня эксперты единогласно уверяют, что в ближайшие годы глобальная 

мировая система переживет кризис, который поможет одним странам выбраться на 

арену лидеров, а другим – откатиться за черту бедности. Причинами такого 

затруднительного положения выделяют следующие: падение спроса и замедление 

темпа роста мирового ВВП, увеличение степени волатильности сырьевых и 

финансовых рынков, ужесточение монетарной политики, усиление протекционизма, 

рост социального напряжения и распространение силовых методов перераспределения 

ресурсов и благ.  

В течение нескольких последних десятилетий активно господствует 

неолиберальная и моноцентрическая модель глобализации, при которой львиная доля 

доходов и благ принадлежит центру мировой системы, оставляя полупериферии и 

периферии либо незначительные выигрыши, либо значительные убытки. Как результат 

этих действий – развитый центр, развивающиеся полупериферии и стагнирующие 

периферии. С одной стороны, это принесло центру невиданные ранее геополитические 

и геоэкономические завоевания, а с другой – недвусмысленно обозначило пределы 

экспансии и начало заката действующей системы.  

Изучая данную проблематику и современные тенденции развития украинского 

государства, напрашивается вполне логичный вопрос: как, страна, которая имела 

мощный промышленный, аграрный, транспортный, интеллектуальный потенциал в 

советское время, за двадцать пять лет независимости превратилась в бедную и 

экономически отсталую страну?! По данным официальной статистики Украина – 

единственное государство в Европе, которое на сегодня имеет 49 % своего ВВП 1988 г. 

Для сравнения: Грузия – 75 %, Россия – 115 %, Венгрия – 130 %, Польша – 240 %. 

Рассмотрим, что же стало ключевыми катализаторами этих отрицательных изменений, 

и каковы пути дальнейшего экономического развития Украины.  

Украина оказалась в «ловушке бедности», то есть механизме, который само 

усиливается и воспроизводит условия, делающие невозможным прогрессивное 

развитие; страна погружается в стагнацию при низком уровне доходов; бедность 

порождает бедность. Культура бедности – культура выживания и пассивности; 

горизонт жизни – сегодняшний день. Бедный человек не способен вписываться в 

современную экономику и в современные интернациональные формы сотрудничества, 

у него ограниченные ресурсы для обучения, он зациклен на удовлетворении 

потребностей первой очереди.  

Бедность тормозит все – развитие предпринимательства, инноваций и 

социальной сферы, а также политическую жизнь. Бедность порождает коррупцию: чем 

беднее страна, тем больше коррупция. В нашей стране она слишком высока: 49,8 % 

взрослых украинцев допускает свою причастность к коррупционным действиям в том 

случае, когда это выгодно, то есть когда это может помочь решить какую-то 

собственную проблему. Это уже не банальная коррупция, которая есть везде, а способ 

хозяйствования, образ жизни значительной части населении страны. Чтобы справится с 

подобным уровнем бедности, которого мы достигли, необходимо набраться терпения и 

силы воли, тяжко трудится на благо общественных интересов не только рядовым 

гражданам, а в первую очередь – политической элите.  

На данном этапе, мы видим лишь процесс имитационного реформирования 

экономической, политической, социальной и других систем, что требует больших 

капиталовложений, но, увы, уже на протяжении стольких лет не приносит ожидаемых 
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положительных результатов. Вполне логично, что последствием этого стало 

возникновения другой тяжело разрешимой проблемы – формирования критического 

уровня недоверия общества к власти. Так, по результатам социальных опросов уровень 

доверия украинцев к президенту составляет 17,7 %, правительству – 9,2 %, Верховной 

Раде – 8,4 %, политическим партиям – 5,1 %. За годы независимости Украины нанесен 

невосполнимый ущерб украинской промышленности, которая является не только 

фундаментом для постиндустриального развития национальной экономики, но и 

источником создания реальной добавленной стоимости, формирования ВВП страны и, 

соответственно, доходной части бюджета государства. Фактически происходит потеря 

целых отраслей промышленности.  

Так, объем реализации промышленной продукции в Украине в 2016 г. составил 

1765582,8 млн. грн, с которых 64,4 % занимает перерабатывающая промышленность (в 

т.ч.: 18,33 % - производство пищевых продуктов, 15,54 % - металлургическое 

производство, 6,59 % - продукция машиностроения), 21,5 % - поставка электроэнергии, 

газа, пара и 13,01 % - добывающая промышленность. Что касается экспортной 

реализации промышленной продукции, то она составляет лишь 26,43 % (в т.ч.: 23,13 % 

- перерабатывающая промышленность, с которых 15,89 % - металлургическое 

производство).  

Первопричиной подобных преобразований является отсутствие государственной 

поддержки предприятий легкой промышленности и отраслей, которые производили 

товары народного потребления, ненадлежащее регулирования внутреннего рынка 

обусловили отток инвестиций в экспорт ориентированные производства, а именно 

металлургию, горнорудную, химическую промышленность и др., что привело к 

банкротству многих предприятий, утрате значительной части производства, 

квалифицированных работников. И как следствие, обусловило углубление деформации 

структуры национальной экономики, усиление импорт зависимости страны. Отсутствие 

доступных финансовых ресурсов обусловило преобладание в экспорте продукции 

низко технологического производства, перерабатывающей промышленности, сырья.  

Государственное инвестирование предприятий осуществлялось по остаточному 

принципу. Научная и инновационная деятельность, которая является фундаментом для 

создания высокотехнологичной продукции, находится в плачевном состоянии. Так, 

количество организаций, которые осуществляют научные исследования и разработки, в 

2015 г. составило 978 (для сравнения в 2005 г. – 1510); объем выполненных научных и 

научно- технических работ – 12611,0 млн. грн (удельный вес в объеме ВВП – 0,64 %); 

объем государственного финансирования инновационной деятельности составил 55,1 

млн. грн в 2015 г. (0,40 % в общем объеме финансирования) и 179,0 млн. грн в 2016 г. 

(0,77 %) [14]. В результате удельный вес высокотехнологичной продукции в 

украинской перерабатывающей промышленности неуклонно снижается: с 4,6 % в 2014 

году до 4,3 % в 2016 году. Доля средне- и высокотехнологичной продукции упала с 15 

% до 13,5 % соответственно.  

Происходит процесс деиндустриализации национальной экономики, что 

характеризуется «ликвидацией» и продажей стратегически важных украинских 

промышленных предприятий, которые могли бы стать базисом создания отечественных 

ТНК и возможностью конкурентоспособного соперничества на мировом рынке. 

Примером является продажа комбината «Криворожсталь», который надо полагать мог 

бы стать базой создания мощной отечественной ТНК в отрасли металлургии, 

способной конкурировать с зарубежными представителями.  

Действующую сегодня в Украине модель государственного управления можно 

охарактеризовать как «антисоциальную олигархически-чиновничью», «авторитарно- 

плутократическую», «антинационально- квазидемократическую» или же просто 

«диким кланово-олигархическим капитализмом», которая довела страну до бедности, а 

общество до глубокой нищеты. Сейчас Украина нуждается в формировании и 
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реализации совершенно новой модели управления, направленной на создание мощного 

социально- ориентированного государства, во главе которого должны быть 

представители элиты общества – лидеры, которые готовы и способны брать на себя 

ответственность, ставят общенациональные интересы выше частных и собственных 

интересов, сосредоточены на достижении стратегических целей социально- 

экономического развития государства.  

Основными императивами социально-ориентированной государственной 

политики Украины должны стать:  

- формирование и развитие социального капитала нации – общество должно 

быть единым и иметь общенациональные интересы; государство, в свою очередь, 

должно обеспечить достойные условия жизни, возможность получения качественного 

образования и здравоохранения, создать базис для интеллектуального развития 

человека как высшей ценности государства;  

- восстановление духовно-нравственной составляющей украинской нации и 

воссоздание национальных культурных и исторических ценностей, что за годы 

независимости приобрели западноевропейскую сущность;  

- создание конкурентоспособной национальной экономики на основании 

реализации политики неоиндустриализации и активизации инновационно-

инвестиционных процессов;  

- минимизация социальных разрывов общества – снижение уровня разрыва 

между богатыми и бедными слоями населения, формирование среднего социального 

класса, уравнение доступности населения до качественных социальных услуг;  

- использование эффективных инструментов консолидации украинской нации - 

формирование национальных кооперационных связей и рыночных трансакций, 

обеспечение достойной занятости трудоспособного населения;  

- демонополизация экономики и создание конкурентной среды для предприятий 

в стратегически важных отраслях промышленности, государственное стимулирование 

создания и развития высокотехнологичных отраслей;  

- разработка и внедрение стратегических транспортно-логистических проектов с 

целью осуществления инновационной модернизации инфраструктурных отраслей и 

реализации транзитного потенциала страны;  

- создание условий для развития отечественной научно-исследовательской базы 

и применение технико- технологических разработок на предприятиях с целью их 

инновационного развития. 

Таким образом, решение проблем социально-экономического развития Украины 

всецело зависит от формирования и практического применения действенных инстру-

ментов государственной политики, направленной на реализацию общенациональных 

интересов как на уровне государства, так и на уровне глобальной мировой системы. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Канд. екон. наук Докуніна К.І., студ. Федоренко Н.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

В сучасних умовах ринкової економіки обґрунтованість та ефективність 

управлінських рішень значною мірою залежить від результатів аналізу фінансово-

економічного стану підприємства. Проте складна ситуація в економіці країни, брак 

бюджетних і власних коштів підприємств актуалізує завдання дослідження сучасного 

стану вітчизняних підприємств та визначення перспективних напрямів їх розвитку. 
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Економічний аналіз — це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх 

підрозділів та інших господарських формувань для об‘єктивної оцінки її результатів і 

виявлення можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання [1]. 

Можна сказати, що економічний аналіз є досить розробленою наукою. Існуючі 

методики аналізу приводяться у відповідність з сучасними умовами господарювання. 

Однак, як свідчать статистичні дані, в Україні за останні роки збільшилася кількість 

підприємств, які через погіршення окремих показників, що характеризують його 

зовнішньому і внутрішньому середовищі поступово виявляються в кризовому стані або 

взагалі стають банкрутами 

На даному етапі функціонування вітчизняних підприємств економічний аналіз є 

інструментом, за допомогою якого обґрунтовується вибір оптимальних варіантів в 

обліковій, пoдаткoвій, інвестиційній, кредитній, політиці підприємства, оцінюються 

результати діяльності підприємства, виявляються причини незадовільного стану та 

розробляються перспективи розвитку підприємства. 

На прикладі ПАТ «АВК», яке здійснює виробництво, продаж та 

розповсюдження кондитерської продукції, а саме: какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів, сухарів і сухого печива, борошняних кондитерських виробів, 

тортів і тістечок тривалого зберігання, гофрованого паперу та картону, паперової та 

картонної тари проведемо фінансово-економічний аналіз підприємства за період 2014–

2016 рр. за даними офіційної звітності [2]. 

Упродовж 2014–2016 рр. на підприємстві спостерігається тенденція зменшення 

валюти балансу, що є негативним моментом у діяльності підприємств. В активі, у 

структурному відношенні спостерігається збільшення питомої ваги необоротних 

активів (41,5 % та 94,17 % відповідно у 2014 та 2016 рр.) та зменшення питомої ваги 

оборотних активів (58,158 % – у 2014 р. та 5,83 % – у 2016 р.).  

У 2015 р. на підприємстві з‘явилась суттєва довгострокова дебіторська 

заборгованість, яка в структурі балансу складає 46,8 % і яка у 2016 р. мала тенденцію 

до збільшення (52,2 %). Така ситуація свідчить про те, що юридичні та фізичні особи 

заборгували підприємству значну суму грошових коштів, їх еквівалентів або інших 

активів. 

До зменшення оборотних активів у 2016 р. порівняно з 2014 р., більше ніж у 5 

разів, призвели такі статті балансу: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги (22,69 % та 0,59 % відповідно) та інша поточна дебіторська 

заборгованість (10,16 % та 0,19 % відповідно).  

Проаналізувавши пасив балансу, визначено, що на підприємстві ПАТ «АВК» на 

кінець 2016 р. виявлено від'ємне значення вартості власного капіталу – 2 284 751 тис. 

грн. Це пояснюється збільшеним значенням непокритого збитку (488 602 тис. грн у 

2014 р. та 2  676 124  тис. грн у 2016 р.) та значною сумою дебіторської заборгованості 

підприємства. За досліджуваний період на підприємстві збільшилася частка поточних і 

довгострокових зобов'язань у 2015 р. на 25,8 % та 25,73 % відповідно. Отже, можна 

дійти висновку, що скорочення частки власного капіталу та збільшення частки 

поточних зобов'язань ПАТ «АВК» свідчить про високу залежність від кредитів. 

Залучення позикових коштів в оборот підприємства, в певній мірі, є нормальним 

явищем, що сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану, але лише  при умові, 

що ці кошти не «заморожуються» на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. 

В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що веде 

до виплати штрафів, санкцій і погіршення фінансового стану підприємства. 

До перспективних напрямів вирішення такої ситуації є можна віднести 

розширення асортименту продукції та, за необхідності, покращення її якості, 

гармонізація договірних відносини з постачальниками та покупцями, розроблення та 

забезпечення системи аналізу, яка б мала можливість пристосовуватися до 
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особливостей функціонування підприємства, а також відповідати меті та завданням 

його фінансової політики. 

Отже, проведений фінансово-економічний аналіз ПАТ «АВК» є підставою для 

висновку про незадовільний фінансово-економічний стан підприємства. Враховуючи 

особливості функціонування підприємства запропоновано шляхи вирішення такої 

ситуації.  

Література: 1. Економічний аналіз: навч. посіб. / за ред. М.Г. Чумаченко. - К.: 

КНЕУ, 2003. - 556 c. 2. Інформаційна база даних [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://smida.gov.ua/ 

 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Дуб Б.С. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Учення про економічну безпеку нині перебуває на етапі становлення, втім вже 

відбувся перехід від сукупності знань безпекознавства до початку впорядкування на 

рівні науки – економічної безпекології (рис.1). 

В.В. Вахлакова [1] доповнює етапи еволюції вітчизняної економічної 

безпекології (феноменологічний, дивергентний, конвергентно- седиментативний – за 

Ю.С. Погореловим, [6]) сучасним інтеграційно-прагматичним етапом, на якому вже 

інтегруються основні постулати науки, формується і вдосконалюється методологічне 

забезпечення щодо оцінювання, гарантування та підтримання економічної безпеки 

держави, регіону, підприємства.  

Науковці [2, 4, 5] виділяють ряд проблем в економічній безпекології, онтологічні 

протиріччя, суперечливість, неповноту, поверховість деяких положень експлейнарного 

та невпорядкованість методологічного базисів тощо. 

У свою чергу, безпекознавство – термін на попереднє позначення вчення про 

різні види безпеки (національної, людини, життєдіяльності, соціуму, природо-

користування, конкретних видів діяльності, праці, споруд і об‘єктів, охорони довкілля, 

побутової, інформаційної тощо). 

 

 
 

Рисунок 1 – Економічна безпекологія 

Джерело: сформовано автором 

 

Безпекознавство (за [3, с. 210]) – це знання про безпеку різних систем: 

 соціальних 

 економічних  

 соціально-економічних  

o напрям екосетейт 

https://smida.gov.ua/
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безпека за ієрархією держава -> регіон/галузь -> суб‘єкти господарської 

діяльності 

 напрями екосетейта – екосесент (від «economic security of enterprise»), 

екосерг (відповідно – «economic security of region») 

 біологічних 

 технічних. 

На пострадянському просторі та в країнах Східної Європи (Україна, Словаччина, 

Чехія, Польща, Білорусь, Болгарія, Росія та ін.) вчення з предметними областями 

безпеки отримали назви сек‘юритологія (Л.Ф. Коженевські), безпекознавство та 

націобезпекознавство (В.А. Ліпкан), севітологія, управління підприємством, управління 

економічною безпекою та акмеобезпекологія (О.М. Ляшенко), екосесент та екосесейт 

(авторство приписують Г. Андрощуку і П. Крайнєву у 2000 році, хоча ще до цього у 

1993 році терміни вживав Г.А. Пастернак-Таранущенко), наука про керуван-

ня/управління безпекою (у 2001 р. вводить поняття польський дослідник Тадеуш 

Ханаусек), соціологія суспільства ризику (німецький науковець Уорліх Бекк) і т.п. 

Загалом економічна безпека є синтетичною категорією наукових дисциплін; це 

складна поліструктурна наука про безпеку соціально-економічних систем різних рівнів 

ієрархії і науково-прикладна дисципліна [1, c.71]. 

Методологічне забезпечення економічної безпекології складається з таких 

рівнів: онтологічного, гносеологічного, експлейнарного базисів (рис.2). 

Онтологічний базис економічної безпекології визначає: 

• процес безпекотворення 

• формальний опис  

• його мета-створення понятійно-категорійної системи 

(наявність цієї системи – один з індикаторів науковості, теоретичності та 

концептуальності) 

• загальні основи, принципи, структуру, закономірності, загальну термінологічну 

базу, систему категорій як наслідок різних поглядів на сутність економічної 

безпеки і способи її забезпечення, а також концептуалізацію знань (опис 

об‘єктів, понять, зв‘язків і стосунків екосесента)  

• як підсумок =>подання концептуальної системи у вигляді логічної теорії. 

 
 

Рисунок 2 – Структура методологічного забезпечення економічної безпекології 

Джерело: сформовано автором на підставі [3, с.211-213] 
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Гносеологічний базис натомість надає визначення зв‘язків в сукупності понять; 

встановлення характеру зв‘язку (змістові або понятійні) понять, що описують ці 

зв‘язки, наукове пояснення, опис і аналіз методів дослідження економічної безпеки 

підприємства, концептуалізації аналізу в екосесенті, аксіоматизації та створення основи 

для забезпечення економічної безпеки підприємств [3, c.213]. 

Як бачимо, експлейнарний базис складається з онтологічного та 

гносеологічного. Оскільки вони ще не сформовані чітко (не існує узгодженості навіть 

щодо єдиного трактування сутності поняття економічної безпеки підприємства), то 

немає і самого експлейнарного базису, що відображається і в загальних складнощах 

аналізу економічної безпеки підприємства і гносеологічній слабкості науки. 

Тож надалі необхідними завданнями є консолідація зусиль наукової спільноти 

щодо вдосконалення ключових елементів наукового базису економічної безпекології, 

узгодження трактування основних понять, надання чітких рекомендацій щодо 

оцінювання, апробація та визначення кращих практик гарантування економічної 

безпеки підприємства, детальне вивчення закордонного досвіду теоретичного 

дослідження безпеки компаній та практичного втілення пропозицій. 

Література: 1. Барановський О.І. Сутність економічної безпеки / О.І. 

Барановський // Współpraca Europejska (European Cooperation). – 2015. – № 2(2). – С.59-

76. 2. Вахлакова В. Економічна безпекологія: становлення науки / В. В. Вахлакова // 

Проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 290-296. 3. Ілляшенко О. В. механізми системи 

економічної безпеки підприємства: монографія. Харків: Мачулін, 2016. 504 с. 4. 

Козаченко Г. В. Експлейнарний базис екосесента: принциповий підхід до змісту / Г. В. 

Козаченко, О. М. Кузьменко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2013. - № 

25(1). - С. 209-217. 5. Козаченко Г. В. Про деякі проблеми у сучасній економічній 

безпекології / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов // Управління проектами та розвиток 

виробництва. —2015. — № 3(55). — С. 6 18. 6. Овчаренко Є. Бібліографічний опис для 

цитування: Овчаренко Є. І. Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні 

протиріччя та напрями їх вирішення / Є. І. Овчаренко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 11. - 

С. 8-14. 7. Погорелов Ю. С., Вахлакова В. В. Передумови формування конвергентно-

прагматичного підходу до розуміння економічної безпеки підприємства. Współpraca 

Europejska. 2016. № 5 (12). С. 20–34. 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Канд. екон. наук, доц. Дядик Т.В., асп. Погребняк Л. П., Погребняк Т.В.,  

студ. ОКР «Бакалавр» спеціальності «Облік та оподаткування» 

Полтавської державної аграрної академії 

 

Сільське господарство Полтавської області, як і інші галузі виробництва, в 

останній період опинились в скрутному становищі, що вимагає від 

сільськогосподарських товаровиробників вчасного формування виробничих ресурсів та 

їх раціонального використання. Оптимальний рівень забезпечення аграрного сектору 

економіки виробничими ресурсами є необхідною умовою для здійснення ефективної 

господарської діяльності, удосконалення виробництва і поліпшення умов праці. 

В економічному плані виробничі ресурси – це природні, людські і створені 

людиною чинники виробництва життєвих благ. Вони включають безліч об'єктів: 

обладнання і інструменти, машини і механізми, будівлі і споруди виробничого 

призначення, сировину і матеріали, паливо і енергію, засоби транспорту і зв'язку, 

землю і дороги, трубопроводи і лінії електропередач, нарешті, незліченні види праці та 

інше, словом, все, що застосовується у виробництві. 
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Виробничі ресурси (земля, праця людей, обладнання, устаткування) у кожний 

конкретний момент часу обмежені за кількістю, а також за виробничими 

потужностями. Бажання ж людей задовольняти свої потреби якомога повніше 

необмежені. Проте як би ми не бажали забезпечити вищий рівень споживання, це наше 

бажання наштовхується на межу наявних ресурсів. 

Обов‘язковим речовим елементом будь-якого виробничого процесу є засоби 

виробництва. Вони створюють виробничо-технічний потенціал аграрної сфери, що 

визначається сукупністю матеріально-речових елементів виробництва, які 

забезпечують можливість виконання всього циклу технологічних операцій із 

виробництва сільськогосподарської продукції [1]. Саме від раціональності, 

інтенсивності використання, якісного стану та ефективності використання основних 

засобів – головної складової техніко-технологічної бази залежить результативність та 

ефективність господарювання аграрних підприємств. 

Під матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства розуміють 

систему, в якій відбувається вільне споживання матеріально-технічних засобів (техніки, 

паливно-енергетичних ресурсів, запасних частин, добрив, засобів захисту рослин тощо) 

шляхом використання послуг підприємств виробників матеріально-технічних засобів та 

сервісних підприємств – їх постачальників. Це відносини, які забезпечують 

формування і використання матеріально-технічних засобів суб‘єктами сфери АПК [2]. 

Аналіз матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств показує,  що 

у сільському господарстві Полтавської області сформувалась така структура основних 

засобів, в якій частка будівель і споруд становить до 62-65 %, а машин, устаткування, 

передавальних пристроїв і транспортних засобів лише 8 -10 %, що не відповідає 

сучасним техніко-технологічним вимогам виробництва[3]. Проаналізуємо стан 

наявності сільськогосподарської техніки в аграрних підприємств Полтавської області 

(табл.1). 

Так, в 2016 р. кількість тракторів в сільськогосподарських підприємствах 

Полтавської області зменшилась в порівнянні із 2005 р. на 19,4 %, зернових комбайнів  

− на 24,6 %, кукурудзозбиральних комбайнів – на 53,3 %. На 12,8 % зменшилася 

кількість сівалок. При цьому переважна більшість з них відпрацювала свій термін 

експлуатації, фізично повністю зношені та морально застарілі. Інша ситуація у 

фермерських господарствах, у 2016 р. кількість тракторів збільшилася в порівнянні з 

2005 р. на 1043 од., комбайнів зернових  − на 189 од., сівалок збільшилося на 535 од. 

 

Таблиця 1 - Динаміка наявності сільськогосподарської техніки у аграрних 

підприємств  Полтавської області, 2005 – 2016 рр. 

Показники 

Роки 2016 р. у 

% до 

2005р. 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сільськогосподарські підприємства 

Трактори – усього 12672 10352 10391 10459 9873 10215 80,6 

Тракторні причепи 5682 4731 4137 3960 3642 3682 64,8 

Сівалки 5140 4599 4594 4470 4231 4481 87,2 

Жатки валкові 1395 1329 1121 1093 1066 1019 73,0 

Сінокосарки 730 833 989 997 944 1078 148,0 

Комбайни у т. ч.: 

зернозбиральні 
2370 1981 1900 1876 1760 1786 75,4 

кукурудзозбиральні 244 159 128 127 117 114 46,7 

Доїльні установки та 

апарати 
1423 1089 1417 1544 1480 1474 103,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Фермерські господарства 

Трактори всіх марок 1339 1684 2146 2184 2177 2382 177,9 

Тракторні причепи 444 440 515 468 471 471 106,1 

Сівалки 765 911 1208 1104 1113 1300 170,0 

Сінокосарки тракторні 111 110 139 161 138 161 145,0 

Комбайни: 

зернозбиральні 338 411 504 507 496 527 156,0 

кукурудзозбиральні 12 10 14 10 15 13 108,0 

Джерело: розраховано за даними [3] 

 

Аналіз даних табл. 2 показує, що енергозабезпеченість сільськогосподарського 

виробництва в області дещо зменшилася. Так, якщо у 2005 р. вона становила 223 кВт у 

розрахунку на 100 га посівної площі, то у 2016 р. 188 кВт, що на 17,2 % менше. Рівень 

забезпеченості аграрних підприємств тракторами та основними видами збиральних 

машин у 2016 р. порівняно з 2005 р. дуже істотно знизився. Так забезпеченість 

таракторами зменшення на 20 % і становить 8 од. на 1000 га ріллі, однак їх середня 

потужність зросла від  34,4 %, до 91,9 кВт. 

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств зернозбиральними комбай-

нами збільшилася на 75 % порівняно з 2005 р. Підвищення рівня забезпеченості 

агарарниих підприємств бурякозбиральними машинами обумовлене скороченням площ 

посіву цукрових буряків, порівняно зі скороченням кількості наявних машин і дорівнює 

8 од. або 57,1 % відносно показника 2005 р. 

Проблема формування матеріально-технічної бази сільського господарства 

набула особливої гостроти. Сучасна аграрна економіка, як показує світовий досвід, має 

будуватись за принципом інновацій, який однаковою мірою має торкатися практично 

всіх факторів виробництва: техніки, технології, сортів рослин і порід тварин, 

менеджменту, інвестицій та іншого. Не можна розраховувати  виробництво 

конкурентоздатної продукції як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, якщо вона  

вироблятиметься застарілими технологіями та ручною працею. 

 

Таблиця 2 - Динаміка рівня матеріально-технічного забезпечення аграрних 

підприємств Полтавської області, 2005 – 2016 рр. 

Показники 
Роки 2016 р. в % 

до 2005 р. 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Енергетичні потужності – 

всього, тис. кВт. 
2734 2406 2498 2549 2357 2447 89,5 

Припадає енергетичних 

потужностей: на 100 га 

сільськогосподарських угідь, 

кВт 

197 175 189 195 178 184 93,4 

Середня потужність двигуна 

трактора, кВт 
68,4 80,2 87,5 89,8 89,9 91,9 134,4 

на 100 га посівної площі, кВт 227 183 189 195 181 188 82,8 

Трактори у розрахунку на 

1000 га ріллі, од. 
10 8 8 8 7 8 80,0 

Зернозбиральні комбайни у 

розрахунку на 1000 га 

посівної площі зернових 

культур 

4 5 6 8 6 7 175,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Кукурудзозбиральні комбайни 

у розрахунку на 1000 га 

посівної площі кукурудзи 

1 1 0 0 0 3 300,0 

Картоплезбиральні  комбайни 

у розрахунку на 1000 га 

посадженої площі картоплі 

148 18 8 9 4 10 6,76 

Бурякозбиральні комбайни у 

розрахунку на 1000 га 

посівної площі буряків 

14 7 13 9 10 8 57,1 

Джерело: розраховано за даними [3] 

 

Таким чином, рівень технічного забезпечення сільськогосподарського 

виробництва здебільшого не відповідає сучасним світовим стандартам і має тенденцію 

до звуженого відтворення, що негативно впливає на виробництво продукції. 

Література: 1. Піняга Н.О. Забезпеченість виробничими ресурсами 

сільськогосподарських підприємств / Н.О. Піняга // Сталий розвиток економіки . − №2 

(12). − 2012.  – 272 с.; 2. Саблук П.Т. Стабільні економічні умови як фактор 

послідовного підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва/ П.Т. 

Саблук // Економіка АПК. – 2003. − № 1. − С. 12-17.; 3. Сільське господарство 

Полтавської області у 2016 році/ за ред. Безхлібняк Людмили Миколаївни // Державний 

комітет статистики України, Головне управління статистики у Полтавській області. – 

Полтава, 2017. – 224 с. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТА РЕКЛАМУВАННЯ  

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Канд. фарм. наук, доц. Жадько С.В., студ. спеціальності «Фармація» Абрашитова Є.О. 

Національний фармацевтичний університет 

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я, смертність від побічної дії 

лікарських засобів (ЛЗ) та їх неналежного використання посідає п‘яте місце у загальній 

структурі причин смертності. Тому просування ЛЗ, зокрема їх реклама у засобах 

масової інформації є предметом постійної критики і пильної уваги з боку державних 

органів контролю майже в усіх країнах світу. 

Реклама є однією з найефективніших і найпоширеніших форм просування будь-

яких товарів на ринку, у тому числі ЛЗ. Враховуючи специфіку фармацевтичного ринку 

та особливості ЛЗ як товару, Закон України «Про рекламу» встановлює чіткі вимоги 

щодо реклами ЛЗ, але надає фармацевтичним компаніям достатній ступінь свободи у 

виборі засобів поширення інформації про ЛЗ з метою їх просування на ринку. 

Український медіаринок, який містить телевізійну рекламу, реклама у пресі, 

радіо, зовнішню реклама, рекламу в кінотеатрах і мережі Інтернет, планомірно 

відновлюється після кризи 2014 р. Експерти Всеукраїнської рекламної коаліції 

прогнозували приріст медіаринку у 2017 р. на рівні 28% у національній валюті.  

В Україні реклама ЛЗ, медичного обладнання і виробів медичного призначення 

становить близько 30% від загального обсягу рекламної продукції на телебаченні. У 

прес-релізі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України з посиланням на дані 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що отримані у 

результаті моніторингу телевізійної реклами, повідомляється, що на деяких 

телеканалах обсяг реклами зазначеної продукції перевищує 50%. Найбільшою 

популярністю серед фармацевтичних компаній користуються телеканали «Студія 1+1», 
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«Інтер», «Україна» і «СТБ». У досліджуваний період вони акумулювали близько 70% 

загального обсягу інвестицій у телевізійну рекламу лікарських засобів.  

Лідерами рейтингу брендів ЛЗ за обсягом витрат на телевізійну рекламу є 

імпортні ЛЗ Но-шпа, Нурофен, Есенціале. Рейтинг фармацевтичних компаній за 

обсягом інвестицій у телевізійну рекламу очолюють вітчизняна фармацевтична 

компанія «Фармак», зарубіжні виробники Sanofi (Франція) і Sandoz (Швейцарія). Серед 

вітчизняних виробників ліків до лідерів рейтингу також увійшли Кусум Фарм, група 

компаній «Здоров‘я», корпорація «Артеріум». Значно збільшили у порівнянні з 

попередніми роками витрати на телевізійну рекламу ЛЗ «Київський вітамінний завод» і 

«GlaxoSmithKline Consumer Healthcare». 

За підсумками I півріччя 2017 р. зафіксовано понад 118 млн показів реклами ЛЗ 

в мережі Інтернет у вигляді графіки і відео. Найчастіше з використанням мережі 

Інтернет рекламують ЛЗ таких фармакотерапевтичних груп: A «Засоби, що впливають 

на травну систему і метаболізм», R «Засоби, що діють на респіраторну систему», D 

«Дерматологічні засоби», C «Засоби, що впливають на серцево-судинну систему» і M 

«Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат». 

За висновками МОЗ, рекламні матеріали часто мають маніпулятивний характер, 

спонукають пацієнтів до самолікування, що, у свою чергу, призводить до ускладнень. 

Не зважаючи на те, що законодавча нормативна база містить чіткі обмеження щодо 

інформації про ЛЗ, вони часто ігноруються. 

Аналіз практики Антимонопольного комітету України (АМКУ) дозволив 

виділити такі випадки поширення інформації про ЛЗ, що вводить в оману: 

 поширення інформації про те, що ЛЗ лікує кашель (коли насправді ЛЗ тільки 
пом'якшує кашель); 

 поширення інформації (без наявності документальних підтверджень) про те, 
що ЛЗ впливає на певну кількість вірусів або починає діяти через певну кількість часу з 

моменту прийому;  

 поширення інформації про те, що ЛЗ або діюча речовина є унікальними (при 
наявності на ринку ЛЗ з аналогічною діючою речовиною); 

 поширення інформації про те, що ЛЗ є безпечним для дітей (при наявності в 
інструкції вікових обмежень щодо його прийому, наприклад, дітям до трьох років). 

Основними заходами при порушенні правил рекламування ЛЗ є штрафи. Так, 

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів 

здійснює нагляд за рекламою, може накласти штрафи у розмірі п‘ятикратної вартості 

розповсюдженої реклами. Крім того, АМКУ здійснює нагляд за всією промоцією 

(захист від недобросовісної конкуренції, неправдивої інформації й інформації, що 

порушує принципи конкуренції). Максимальна сума штрафу не може перевищувати 5% 

доходу від реалізації відповідного товару за попередній звітний рік. 

Аналіз доказової бази ЛЗ, які є лідерами за обсягами продажів в Україні, 

показує, що найбільше споживаються ЛЗ із сумнівною або відсутньою доказовою 

базою. Результати дослідження показали відсутність доказової бази з використання 

діючих речовин, що входять до складу таких ЛЗ, як Актовегін, Німесил, Ессенціале, 

Но-шпа, Реосорбілакт, Спазмалгон, Снупрет, Тівортін, Кардіомагніл.  

У порівнянні з країнами ЄС, де на законодавчому рівні затверджені поняття 

«семплінг», «промоція», «інформація для фахівців», в Україні найчастіше 

використовуються поняття «реклама», «інформація про ЛЗ», «спонсорство». Під 

інформацією про ЛЗ розуміють вид надання інформації для фахівців сфери охорони 

здоров'я, яка включає назву, характеристику, лікувальні властивості, можливі побічні 

ефекти ЛЗ (у т. ч. незареєстровані і рецептурні ЛЗ) і публікується у виданнях, 

призначених для медичних і фармацевтичних працівників, а також в матеріалах, які 

розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з 

медичної тематики. 
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Основними шляхами просування рецептурних ЛЗ є розміщення матеріалів у 

спеціалізованих виданнях, призначених для закладів охорони здоров‘я і лікарів; 

поширення інформації на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики; 

візити медичних представників до фахівців у сфері охорони здоров'я. 

У промоційних матеріалах медичних представників повинні міститися коротка 

інструкція із застосування ЛЗ і застереження щодо того, що ця інформація надається 

виключно для фахівців сфери охорони здоров'я, а повні відомості про ЛЗ містяться в 

інструкції для медичного застосування. Такі матеріали повинні містити і реєстраційні 

дані ЛЗ, інформацію про виробника та його представника в Україні, а також дату 

затвердження макета промоматеріалів. Останнє буде вказувати на актуальність наданої 

в цих матеріалах інформації. 

Останнім часом маркетингові агентства пропонують фармацевтичним компаніям 

використовувати мобільні додатки для просування фармацевтичної продукції. Такі 

додатки можуть бути загальними, тобто містити інформацію про різні ЛЗ або 

«брендованими», тобто виготовленими для конкретного виробника і ЛЗ. 

З метою додаткової промоції фармацевтичні компанії розміщують рекламу ЛЗ 

на відео-хостингу «YouTube» або на власному сайті, яка також повинна відповідати 

вимогам закону України «Про рекламу».  

Таким чином, на фармацевтичному ринку активно розвивається багатоканальне 

просування ЛЗ, спрямоване на кінцевого споживача і фахівців охорони здоров‘я. 

Фармацевтичні компанії використовують багатогранні медіа носії, які здатні 

запропонувати різні способи контакту з цільовими аудиторіями. Одним з основних 

каналів просування безрецептурних ЛЗ залишається телевізійна реклама. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА 

РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Жегус О.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

На сучасному етапі роль вищої освіти в глобальній системі усе більше 

посилюється, від її розвитку значною мірою залежать виробництво та просування 

знань, інформації, ідей, формування інтелектуального та творчого потенціалу. Високі 

темпи науково-технічних перетворень, революційний розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, зростання ролі інновацій та креативності зумовлюють 

перетворення знань та освіти в основну рушійну силу економічного зростання, 

інструмент забезпечення індивідуального та суспільного добробуту. У цьому контексті 

особливого значення набуває вища освіта, яка завдяки посиленню науково-дослідної 

складової навчального процесу уможливлює виробництво нових знань, перетворення їх 

в інновації, та на цій основі вона сприяє створенню додаткових ресурсів й можливостей 

для індивідуального успіху людини, суспільного розвитку, економічного зростання в 

цілому. Визначальною стає роль вищої освіти й для формування креативного класу в 

країні, виховання підприємницької культури, необхідної для функціонування в умовах 

розвитку економіки знань. 

Поглиблення соціально-економічної кризи в Україні, яка характеризується 

низьким рівнем економічного розвитку, спричиняє загострення проблеми безробіття, 

посилення диспропорцій між  попитом та пропозицією на ринку праці, зростанням 

неформальної зайнятості, рівень якої у 2016 р. підвищився до 4,0 млн. осіб, або 24,3% 

від кількості усього зайнятого населення 2, що на 10% вище показника 2000 р. Слід 

відзначити, що у зв‘язку із диспропорціями попиту та пропозиції підготовлених 

фахівців протягом останніх років спостерігається  загострення проблеми молодіжного 

безробіття. За даними державної служби статистики України в 2009-2010 рр. на частку 
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безробітних у віці 15-24 років приходилося менш 18%, у 2015-2016 рр. вона зросла до 

22,4%. Серед причин незайнятості безробітного населення вагому частку займали  не 

працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів: у 

2010 – 16,2% у 2015-2016 рр., вона склала 16,4 та 15,6% 1,2, відповідно, у той же час у 

2009 р. вона була на рівні 14%. Останнім часом в Україні відмічається зростання 

неформальної зайнятості молоді у віці 15–24 років 2. Отже, відмічається загострення 

проблем працевлаштування випускників ЗВО, що зумовлено як із проблемами на ринку 

праці – навантаження на зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць 

(вакантних посад) у 2016 р. становило 108 осіб, так із проблемами підготовки фахівців. 

Унаслідок цього  секторальні пріоритети зміщуються у бік розвитку індивідуального 

підприємництва, яке забезпечує самозайнятість, але цьому перешкоджають 

неготовність випускників ЗВО до здійснення індивідуальної підприємницької 

діяльність, нестача необхідних знань та навичок, низька креативність та інноваційна 

активність.  

Перед ЗВО постає низка важливих завдань щодо удосконалення освітніх 

програм, приведення їх у відповідність до умов розвитку економіки знань, потреб та 

вимог ринку праці. Платформою для трансформації освітніх програми мають стати 

передбачення майбутніх революційних змін в області економіки, науки, техніки і 

технологій, а також культури. При цьому зростає роль та необхідність проведення 

форсайт-досліджень із залученням експертів сфер вищої освіти, професійних спілок, 

працедавців для одержання узгодженого бачення й створення на цій основі знань про 

майбутні тенденції у певній галузі, їх та постійного накопичення з метою визначення 

напрямів та методів адаптації до них освітніх програм. На сьогоднішній день 

передбачення технологічних трендів і сценаріїв розвитку є важливою умовою для 

визначення перспективних напрямів підготовки, розробки освітніх програм 

спеціальностей, впровадження спеціалізацій, удосконалення освітніх продуктів. 

Передбачення майбутнього повинно не просто характеризувати варіанти 

продовження сьогодення, а надати альтернативи, які змогли б представити його як 

кардинальні зміни, зсув самих рамок, горизонту, в якому існує сфера вищої освіти, в 

якому виникають нові завдання функціонування ЗВО. Процеси, що відбуваються, 

свідчать про завершення індустріальної епохи й зародження нової, але поки що не 

зрозуміло, яка сфера діяльності стане домінуючою. Ведуться чисельні дискусії 

стосовно  переважання в майбутньому економіки послуг, економіки знань, креативної 

економіки. Наразі можна констатувати, що на зміну освоєння певної спеціальності, вже 

розвивається  міждисциплінарна освіта, яка формує здатність застосовувати на 

практиці одержані знання та навички, здібності роботи з інформацією, можливості 

створення нових знань за рахунок вміння мислити і комунікувати. Сучасний випускник 

із вищою освіти повинен вміти критично мислити; бути комунікабельним, активним, 

ініціативним, креативним; володіти навичками вирішення проблем та лідерськими 

якостями; вміти працювати в команді; знати іноземні мови; розвивати емоційний 

інтелект; підвищувати цифрову грамотність; постійно самовдосконалюватися. 

Становлення сучасної економіки, заснованої на підприємництві, креативності та 

інноваціях потребує оновлення змісту, технологій та організації процесу  навчання в 

ЗВО, при цьому важливими стають наступні аспекти: 

 активне виробництво та впровадження нових знань  у навчальний процес; 

 послаблення стандартизації та формалізації навчального процесу, підвищення 
його гнучкості та динамічності; 

 створення креативного клімату в ЗВО – сприятливих умов для виникнення та 

реалізації креативних ідей; 

 впровадження ефективної системи мотивації та стимулювання інноваційної 
активності й креативності студентів; 
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 активізація ситуативних методів навчання – вивчення кейсів, тренінги, 

майстер-класи, навчальні ігри; 

 розвиток інноваційної та підприємницької компоненти освіти та спрямування 
зусиль на формування дослідницьких, проектних та управлінських компетенцій 

студентів; 

 налагодження взаємодії із працедавцями та професійними спілками, 

залучення провідних фахівців до навчального процесу. 

У цілому ЗВО необхідно готуватися до зміни їх ролі в майбутньому, вони 

повинні стати центрами інтеграції науки, освіти, інновацій та забезпечувати 

формування людського, інтелектуального потенціалу країни для переходу до економіки 

знань. 

Література: 1. Ринок праці у 2015 році/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/rp/pres-reliz/arh_pr2012.html 2. Ринок праці у 

2016 році/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

КРЕАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук Жигар Н.М. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

  

Культурна політика є зброєю в боротьбі з ворогом та інструментом для реформ. 

Імідж, безпека й міжнародне становище держави переплітаються з визнанням 

важливості ролі національної культури в процесах державних перетворень та 

доцільним використанням її потенціалу за допомогою впровадження європейських 

стандартів, адже позитивний досвід європейської цивілізації містить не лише 

досягнення у сфері економіки та політики, але й включає в себе напрацьовані 

механізми культурної співпраці та взаємозбагачення.  

Культурна політика в Україні покликана вирішити ряд головних проблем 

гуманітарної сфери, які стримують євроінтеграційні рухи і є перешкодою для 

формування національної ідентичності та інших важливих суспільних трансформацій. 

Державне фінансування культурних програм натикається на такі проблеми, як корупція 

при розподілі бюджетних коштів, брак фаховості, відсутність системного підходу до 

розвитку культурних індустрій та культурної інфраструктури. Попереду також перехід 

до проектного підходу у сфері культурних ініціатив, заохочення інноваційних, 

експериментальних програм, відкриття для них перспектив майбутньої самоокупності, 

розробка механізмів для розширення діяльності громадських культурних проектів, 

стимулювання розвитку прибутковості культурної діяльності, інформаційна підтримка 

державою мистецьких заходів тощо.  

Всупереч значним змінам у громадському житті України, в системі державного 

управління досі існують застарілі уявлення про розвиток культури, що створює певні 

перепони на шляху до модернізації галузі. Людський ресурс сприймається 

управлінцями в дуже обмеженій площині – як такий, що слабко пов‘язаний з 

економічною ефективністю. Натомість потенціал, який європейська спільнота визнає за 

культурою, – це передусім можливості для багатьох інновацій, в тому числі 

економічних.  

У світі в обіг вже давно введено такі поняття, як «креативна економіка», 

«креативні/культурні індустрії». Ці терміни вживаються як синоніми, але в деяких 

дослідженнях культурні індустрії виділяються в окремий сектор творчих індустрій. 

Останнє поняття є більш широким і універсальним. Власне, саме поняття 

«креативні/культурні індустрії» об‘єднує окремі бізнеси у різноманітних творчих 

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/rp/pres-reliz/arh_pr2012.html%202
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm
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галузях – архітектуру, архіви, бібліотеки та музеї, художні ремесла, аудіовізуальні 

мистецтва (кіно, телебачення, відеоігри і мультимедійні продукти), матеріальну і 

нематеріальну культурну спадщину, дизайн, фестивалі, музику, літературу, 

перформативні мистецтва, видавничу справу, радіо і образотворчі мистецтва.  

Традиційне визначення, на яке спирається сьогодні більшість дослідників і 

фахівців, сформульовано так: «Креативні індустрії – це діяльність, в основі якої лежить 

індивідуальний творчий принцип, навик або талант і яке несе в собі потенціал 

створення доданої вартості і робочих місць шляхом виробництва і експлуатації 

інтелектуальної власності». [3] Загальносвітове зростання зацікавленості цією сферою 

людської діяльності свідчить про те, що цілком реально перетворити на прибутковий 

сектор не лише кінематограф і книговидання, але й музеї, театри, філармонії. Адже 

численні дослідження виробничих потужностей в Європі показують неабиякий 

економічний потенціал культурних та креативних секторів, які виробляють більше 

доданої вартості, ніж операції з нерухомістю, хімічна промисловість, сфера послуг або 

інші традиційно прибуткові галузі. При цьому вони надають робочі місця 8,3 

мільйонам громадян Європейського Союзу і мають сукупний прибуток у розмірі 558 

мільярдів євро. Тобто, розвиток світових креативних індустрій дозволяє людям 

заробити більше грошей і, відповідно, сплатити більше податків. Спираючись на 

вищенаведене, можна дійти висновку, що без оновлення всієї сфери суспільних 

відносин, культурних установок, а також економічних практик Україні буде вкрай 

складно вийти на траєкторію євроінтеграції. Прогресивний світ давно рухається в 

новому напрямі – це та нова бізнесова реальність, до якої ми маємо пристосовуватися.  

Поняття «креативна економіка» нині дуже популярне. В Україні потроху 

з‘являються острівці креативних індустрій, це пов‘язано зі змінами у культурному полі 

країни. На думку британського бізнес-консультанта й спеціаліста з креативної 

економіки Девіда Перріша, виступом якого розпочався перший в Україні Форум 

креативної економіки (Київ, 2015 р.), на теренах нашої батьківщини існує величезна 

кількість творчих талантів, що дає нам фантастичні можливості розвинути сотні 

мікробізнесів у потужну силу й мати з цього суттєвий прибуток. Україна вже має 

креативні індустрії, навіть якщо цей термін не використовується для їх позначення. Аби 

досягти справді чудових результатів, треба змінити сам спосіб мислення на користь 

інновацій, поєднавши творчу пристрасть з бізнес-мисленням. Світові галузі креативних 

індустрій поєднують різні сфери та організації, що перебувають на різному рівні успіху 

– від потужних корпорацій, що мають справу з перший погляд художниками. [1]  

Реалізація багатьох проектів передбачає комунікацію та співпрацю з 

культурними менеджерами та діячами інших європейських країн. Європа має великий, 

набутий протягом кількох десятиліть, досвід розвитку креативної економіки, 

креативних індустрій і креативних міст. Тож колаборація означатиме отримання 

європейського досвіду в цій сфері; стосовно усвідомлення ролі креативного класу та 

створення сприятливих умов для формування креативної економіки. Креативна 

економіка передбачає використання творчого потенціалу в будь-якій сфері (розробка 

гаджетів і сучасних доріг, винаходи і технології), але при цьому культурна діяльність та 

культурні процеси в економіці визнаються ключовими. в розвинених країнах 

креативний клас має домінуюче положення, без його експертних ініціатив та 

консультувань не обходиться підготовка жодної державної програми, незалежно від 

виду діяльності – економіка, право, ІТ, освіта, наука, культура, транспорт, будівництво, 

соціальна сфера. Саме креативний клас пропонує «взаємопроникнення функцій» різних 

і раніше автономних секторів – дипломатії і культури, освіти і технології, мистецтва та 

будівництва; з приводу незалежності культурної активності від держави та 

цензурування. Ця перспектива є особливо актуальною у випадку України, де культуру 

оголошено зброєю та інструментом пропаганди та ідеології.[2]  
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Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Андрейченко А.В. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

Агропромисловий комплекс України належить до базових елементів 

економічної системи, стан та ефективний розвиток якого безпосередньо впливає на 

функціонування всієї національної економіки. В агропромисловому комплексі нині 

працює майже 28 % усіх зайнятих, і в ньому разом з харчовою промисловістю 

створюється понад 70% загальнодержавного фонду споживання [1]. 

Дослідження кон'юнктури агропромислового комплексу України охоплює 

широке коло найрізноманітніших питань виробничого, комерційного, технічного й 

економічного характеру, що дозволяє виявити основні напрямки господарського 

розвитку кожного суб'єкта ринкових відносин і ситуацію, що склалася в певний момент 

часу в результаті взаємодії різноманітних кон'юнктуростворюючих факторів [2, c. 6].  

За 2010 – 2015 рр. у сільськогосподарському виробництві України значно 

загострилися кризові явища: знизилися обсяги всієї валової продукції, погіршилося 

використання природних ресурсів, знизилася родючість ґрунтів, поглибився дисбаланс 

між галузями рослинництва і тваринництва. Зменшення поголів‘я худоби досягло 

критичної межі при значному зниженні його продуктивності. Майже у всіх галузях 

агропромислового комплексу спостерігається поступова деградація, що негативно 

впливає не тільки на загальний стан господарства країни, але й послаблює торгівельні 

позиції України на світовому ринку.  Серед основних проблем також можна виділити 

диспаритет закупівельних цін на продукцію сільського господарства, що сформувався 

під впливом випереджаючого зростання цін на матеріально-технічні ресурси та послу-

ги, що споживаються у сільському господарстві, у порівнянні з підвищенням цін на 

продукцію галузі. Як наслідок, рівень рентабельності підприємств агропромислового 

комплексу знижується та робить його непривабливим для подальшого комерційного 

розвитку.  

За даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», 

рівень рентабельності у рослинництві у 2015 р. знизився проти минулорічного резуль-

тату на 1,8 % – до 27,4 %. По зернових вона знизилась до 17,8 % проти 25,7 % у 2014 р. 

Рентабельність виробництва сої зменшилась майже у 3,5 разів – до 10,0 %, а вироб-

ництва овочів відкритого ґрунту – майже вдвічі і становить 9,0 %. Рентабельність 

цукрових буряків зменшилась до 1,2 % проти 17,9 % у 2014 р. Нерентабельним є 

виробництво вівса (-0,1 %), ягід (-4,1 %), хмелю (-12,7 %), картоплі (-14,5 %) та сорго (-

20,1 %) [3] 

Рівень рентабельності у тваринництві у 2015 р. зменшився проти минулорічного 

показника у 1,5 разу і становить 9,0 %. Прибутковим залишилось лише виробництво 

http://ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/1783/1
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яєць, рівень рентабельності якого зріс з 58,8 % до 76,5 %. Всі інші види тваринницької 

продукції збиткові, у тому числі м‘ясо свиней (-8,3 %) та молоко (-4,5 %), які у 2014 р. 

мали рентабельність відповідно 5,6 % та 11,0 % [3]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що суттєвий вплив на рівень рентабель-

ності мало зростання собівартості виробництва сільськогосподарської продукції.  

Відповідно до прогнозів експертів, посіви зернових у 2016 р. зростуть на 1,77 

млн га, а площі під олійними – на 0,7 млн га в порівнянні з минулим роком. Проте 

зростання площ є тільки одним з основних факторів формування врожаю у 2016 р., 

величина якого буде значною мірою залежати від погодних та економічних умов зими і 

весни. Беручи до уваги прогнозовані розміри площ і врожайність, оптимістичний 

прогноз врожаю ярих зернових культур у 2016 р. знаходиться на рівні 35 млн. тонн, а 

песимістичний – 26,9 млн тонн. Що стосується олійних культур, то у випадку 

виправдання оптимістичного прогнозу урожай складе 17 млн. тонн. При цьому навіть у 

разі виправдання песимістичного прогнозу, розмір врожаю у 2016 р. буде не нижчим, 

ніж у 2015 р [4]. 

Відповідно до Держбюджету на 2016 рік, усього для агропромислового 

комплексу України виділено 1 488 229,2 тис. грн, що на 52% менше ніж у 2015 році (у 

2015 р. – 3 092 540,0 тис. грн). Таке скорочення відбулося за рахунок суттєвого 

зменшення обсягів спеціального фонду – на 77%, який наразі становить 459 645,1 тис. 

грн (у 2015 р. – 1 959 665,6 тис. грн), та загального фонду – на 9% і становить 1 028 

584,1 проти 1 132 874,4 тис. грн у 2015 році. Таким чином, на стрімкий розвиток 

агропромислового комплексу у 2016 р. сподіватися не варто [5].  

Отже, ми можемо виділити головні умови формування і забезпечення 

ефективного функціонування агропромислового комплексу: кон‘юнктура світового 

ринку сільськогосподарської продукції та продовольства; рівень 

внутрішньодержавного споживання й ціни на створений продукт; інфраструктурно-

обслуговуюча складова та її функціональні можливості й стан; державна регулятивна 

політика щодо аграрного бізнесу та механізм саморегулювання; регіональні 

особливості розвитку агробізнесу і сільських територіальних утворень. 

Література: 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. - 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; 2. Кучеренко В. Р. 

Моніторинг світових ринків харчової сировини і продукції АПК : [Навчальний 

посібник] / В. Р. Кучеренко, А. В. Андрейченко, Р. В. Грінченко. – Одеса, 2013. – 111 с.; 

3. Офіційний сайт Інституту аграрної економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.iae.org.ua/; 4. Врожай-2016: експерти озвучили перші прогнози. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/vrozaj-2016-

eksperti-ozvucili-persi-prognozi; 5. Закон України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928-19 

 

КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОТИВАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 
  

Асп. Заєць Г.П 

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 

 

Мотивація є ключовим чинником підвищення ефективності та використання 

трудового потенціалу або праці робітників. При практичному застосуванні теорій 

мотивації часто з'являються нюанси, не враховані в них, які викликають більше питань 

ніж корисних результатів, а використання інструментів призводить до несподіваних 

наслідків. 

Дослідження останніх років свідчать про те, що краще за все з такою невизначе-

ністю людських систем справляються інструменти, що дозволяють працювати з 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.iae.org.ua/
http://agravery.com/uk/posts/show/vrozaj-2016-eksperti-ozvucili-persi-prognozi
http://agravery.com/uk/posts/show/vrozaj-2016-eksperti-ozvucili-persi-prognozi
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928-19


118 

 

мотивацією співробітників максимально гнучко і адаптивно, а в ідеалі - індивідуально. 

Один з таких інструментів - технологія коучингу, яка дозволяє створити індивідуальні 

умови для посилення мотивації та ефективності роботи для кожного співробітника. 

Слід зазначити, що в українському бізнесі метод коучингу, як інструмент 

управління персоналом, набуває все більшої популярності. Це стало можливим завдяки 

тісній співпраці Міжнародної коучинговий Федерації (ICF), Міжнародного 

Еріксоновського Університету (ECI) і ексклюзивного провайдера його навчальних 

програм в Україні - компанії Working People Group(WPG). 

Коучинг в форматі нової форми консультаційної підтримки з'явився на початку 

1980-х роках. А прийшло це поняття зі світу спорту, де під коучингом розумілася 

особлива форма тренування спортсменів, які прагнуть до великих досягнень. Новий 

підхід до тренування спортсменів виклав у своїй книзі «Теніс: Психологія успішної 

гри» Тімоті Голві, який простежив саму суть коучингу. Коучинг розкриває потенціал 

людини і таким чином допомагає йому досягти максимальної ефективності. 

Згодом коучингом стали цікавитися успішні бізнесмени, громадські діячі, 

політики, розглядаючи його як ефективну технологію досягнення амбітних цілей. З 

1980-х рр. коучинг почав відігравати важливу роль в бізнесі, залишаючись при цьому 

технологією доступною тільки керівникам. Як окрема професія коучинг виділився на 

початку 90-х років. У 2001 році в США була створена Міжнародна Федерація коучингу, 

що дозволило коучингу стати офіційно визнаним як професія. У 1982 році на світову 

арену вийшов Міжнародний Еріксоновській університет коучингу (ECI) - всесвітня 

коуч-мастерская, лідер навчальних програм, заснованих на технологіях досягнення 

результату. 

Коучинг - інноваційний напрямок, який вже завоював діловий світ Західної 

Європи і Америки. Нині унікальну можливість пізнати коучинг як мистецтво 

трансформувати реальність можна і в Україні. Коучинг використовує сукупність 

технік, спрямованих на досягнення цілей клієнта, часто техніки в коучингу називають 

інструментами. Технік (інструментів) коучингу дуже багато, і часом інструмент 

створиться прямо в процесі коучингу під конкретний запит коучі. Всі техніки коучингу 

використовуються творчо, тоді коли це необхідно для досягнення мети клієнта. 

Доцільно перерахувати лише найпоширеніші і часто використовувані 

інструменти. 

1. Основною технікою коучингу є питання, які бувають декількох видів: 

1) закриті - такі, на які можна дати однозначну відповідь або ж відповідь "так" 

або "ні", наприклад: "Скільки вам років?", "Ви заміжня?", "Чи приносить вам робота 

задоволення?"; 

2) відкриті, чи не передбачають однозначної відповіді і спрямовані на відкритий 

розповідь клієнта: "Розкажіть про свою сім'ю", "Що ви можете сказати про свого 

начальника?" «Чи влаштовують вас умови праці»; 

3) питання-парафраз, спрямовані на перевірку розуміння клієнта: "Правильно я 

зрозуміла, що ..?" «Ваш трудовий колектив дружній, та по при все …? »; 

4) альтернативні питання, чи "китайське меню" (питання, які містять кілька 

альтернатив відповіді). 

Найкраще в коучингу використовувати саме відкриті питання, так як вони 

більшою мірою спонукають до аналізу, пошуку рішення. Коучинг ніколи не дає порад і 

рекомендацій, він лише ставить запитання. Використання коучем порад і рекомендацій 

означає вихід з позиції коуча. 

2. Шкалирування також можна вважати базовою технікою коучингу. Воно може 

використовуватися для різних цілей, але в першу чергу його використовують для 

оцінки змін. На шкалі від 1 до 10 відзначають наявний стан, потім в кінці сесії 

відзначають досягнутий стан. 
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3. Лінія часу також використовується дуже широко на етапі планування дій. 

Техніка полягає в тому, що на тимчасовій прямий відкладаються основні етапи 

досягнення мети. 

4. Техніка "що якщо?" використовується для подолання опору і сумнівів: "Ніхто 

на це не погодиться", "На це немає грошей", "Це неможливо" і т.д. В цьому випадку 

коуч задає питання: "Що буде, якщо хтось на це погодиться?"; "Що буде, якщо раптом 

з'являться гроші?"; "Що буде, якщо це раптом стане можливим?" Ця техніка допомагає 

клієнту звільнитися від цензури здорового глузду, виникає безліч нових варіантів 

досягнення мети, і в результаті вона починає сприйматися більш реалістичною. 

5. Колесо коучингу може використовуватися для різних завдань: визначення 

пріоритетної мети, ситуація вибору, оцінка можливостей, оцінка життєвого балансу і 

т.п. Техніка полягає в тому, що малюється коло, який ділиться на сектори з 

відповідними назвами (наприклад, назви сфер життя клієнта), і далі проходить оцінка 

(шкалювання) кожного сектора. 

Можна зробити висновок, що для коуча, як і для консультанта, запорука успіху - 

зріла особистість і ретельне опрацювання власних особистісних проблем. 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

Викладач економічних дисциплін Зерній О.В. 

Державний Вищий Навчальний Заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну» 

 

 Наявність великої кількості соціальних проблем та вразливих груп населення в 

країні змушує шукати нові та інноваційні підходи до їх вирішення.   

 Використання комерційних підходів у соціальній сфері – це світовий тренд, який 

добре зарекомендував себе у багатьох країнах, зважаючи на фінансову стійкість та 

значний соціальний ефект.  

 Соціальне підприємство – це бізнес, метою якого є вирішення соціальних 

проблем.  Прибутки соціального підприємства спрямовуються головним чином на 

розвиток бізнесу, громадські справи чи на вирішення гострих суспільних проблем. Таке 

підприємство діє за всіма законами бізнесу і приносить прибуток, тому не вважається 

благодійною організацією. Воно поширюється на такі галузі, як освіта, охорона 

навколишнього середовища, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо. 

 Соціальне підприємництво динамічно розвивається в європейських країнах, 

вирішуючи проблеми безробіття, соціального захисту, громадського залучення тощо. 

 Головна місія соціального підприємництва – приносити користь суспільству. 

Позитивні ефекти від діяльності соціальних підприємств: 

• допомога у подоланні соціальної ізольованості – зокрема, працевлаштування 

людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями, безробітних, 

представників груп ризику; 

• знаходження нових шляхів для реформування державних соціальних послуг; 

• залучення громадян до участі у соціальних ініціативах на волонтерських 

засадах, об‘єднання громад навколо соціальних проблем; 

• поява нових видів соціальних послуг, які залишаються поза увагою звичайного 

бізнесу у зв‘язку з малоприбутковістю, непопулярністю, відсутністю належної 

професійної підготовки; 

• більш ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні 

соціальних проблем; 

• зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних проблем 

(актуально в умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів). 

 Головна відмінність від звичайного бізнесу полягає в тому, що для соціального 

підприємництва отримання та розподіл прибутку не є самоціллю чи основною метою. 
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 Виникнення та розвиток соціального підприємництва, в першу чергу, 

обумовлений загостренням соціальних проблем у суспільстві, в тому числі й у 

розвинених країнах. Разом з тим, не можна сказати, що потреба у вирішені соціальних 

проблем є ключовим фактором, що сприяє створенню соціальних підприємств.  

Адже, наприклад, в країнах Африки на сьогоднішній день існує значно більше  

соціальних проблем (кожна 7 молода людина з 10 живе менше ніж на 2 долари в день, 

близько 60% безробітних в Африці – це молодь; близько 10% населення Південної 

Африки ВІЛ-інфіковані), проте кількість створених соціальних підприємств на цьому 

континенті значно менша, ніж у країнах Європи. 

 Результати аналізу середовища функціонування соціальних підприємств у 

європейських країнах та у США свідчать про те, що значну роль у поширенні 

соціального підприємництва відіграли економічні та нормативно-правові фактори.  

 Тобто наявність значної кількості соціальних проблем є лише підґрунтям для 

створення соціальних підприємств, але їх реальний розвиток вимагає відповідного 

економічного та законодавчого забезпечення. 

 В Україні для здійснення соціального підприємства не передбачено окремої 

організаційно-правової форми. Тобто організувати соціальне підприємство можна у 

будь-якій зручній з різноманітних форм (організації громадянського суспільства, 

суб‘єкти підприємницької діяльності тощо), із широким вибором із наявних режимів 

оподаткування.  

 Але можливості для розвитку соціального підприємництва в Україні є.  

Фактори які можуть впливати  на збільшення кількості соціальних підприємств в 

Україні: 

- економічна ситуація; 

Відсутність ресурсів у державному бюджеті і фінансування соціальної сфери за 

залишковим принципом спонукає людей і громади ставати більш активними і шукати 

інноваційні підходи до вирішення своїх проблем, тому соціальне підприємництво 

розвивається швидше як певна реакція на складну економічну ситуацію.  

- законодавство; 

У відсутності законодавства, яке прямо регулює соціальне підприємництво, є 

свої переваги. Є можливість вибрати для соціального підприємства найбільш 

оптимальну організаційно-правову форму, як з погляду бізнес-моделі, так і 

особливостей оподаткування. Ідея соціального підприємства може еволюціонувати від 

комерційного проекту громадської організації до публічного акціонерного товариства. 

- cпоруди у власності громади; 

В Україні багато будівель, які перебувають у власності громади і фактично не 

використовуються через жахливий стан. За кордоном існує багато прикладів, коли 

закинуті цехи непрацюючих підприємств трансформуються в офісні центри із 

працевлаш- 

туванням представників уразливих груп населення і прибутками, що 

спрямовуються на вирішення місцевих проблем. 

-великий бізнес завжди зацікавлений в аутсорсингу; 

 Багато великих підприємств намагаються не утримувати на своєму балансі 

низку допоміжних служб і підрозділів, бо це вимагає постійних витрат, тому все 

частіше можна спостерігати (тенденція) замовлення таких послуг, як прибирання, 

транспортування, кур‗єрська доставка, обслуговування оргтехніки і мереж, реклама і 

зв‗язки з громадськістю, організація подій. 

 Соціальне підприємництво в Україні стає модним трендом, оскільки 

обговорюється на різноманітних подіях і привертає увагу багатьох представників 

громадських організацій, ініціативних груп чи просто активних людей.  

 Отже, як бачимо, за кордоном держава відіграє вагому роль у створенні та 

розвитку соціальних підприємств, активізація розвитку соціальних підприємств в 
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Україні вимагає розробки відповідної державної стратегії, зокрема, розробку 

спеціальної законодавчої бази для функціонування соціальних підприємств, відповідної 

програми розвитку з визначеними пріоритетами їх державної фінансової підтримки, 

створення інструментів залучення бізнесу та громадських організацій для розвитку 

соціального підприємництва, та створення сприятливих умов у сфері оподаткування 

малих підприємств, оскільки більшість соціальних підприємств функціонують у формі 

малого підприємства. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В УКРАИНЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ст. преподаватель Иващенко М.В. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Актуальность проблемы развития информационного общества в Украине 

обусловлена, прежде всего, общемировой тенденцией становления глобального 

информационного пространства, а также стремлениями Украины к европейской 

интеграции. В связи с этим возрастает потребность в изучении особенностей 

формирования информационного общества в Украине, а также влияния исторического 

опыта на современную ситуацию в сфере информационных отношений. 

Анализируя современное положение Украины, необходимо учитывать 

национальные особенности и опыт ее развития в период формирования в мире основ 

нового общества во второй половине XX столетия. Среди причин отставания в 

развитии процессов формирования информационного общества в Украине можно 

выделить особенности политической системы Советского Союза, где государственная 

власть тотально контролировала и оказывала влияние на все сферы общественной 

жизни, а также сложно поддавалась всяческим изменениям. Говорить о наличие 

демократии и либерализации в обществе не приходилось, а вместо развитой рыночной 

экономики (которая служит экономическим базисом для развития информационного 

общества), была плановая государственная экономическая система. Многие 

перспективные исследования в области новых технологий запрещались, а 

информационные разработки могли быть перспективны лишь в военном секторе и 

недоступны для массового использования. Информационное общество не было 

приоритетом социально-экономического развития в СССР, хотя инициативы по 

выработке стратегии развития информационных технологий были [3]. 

В настоящее время степень построения информационного общества в Украине в 

сравнении с мировыми тенденциями признается недостаточной. Среди основных 

факторов такого положения определяются следующие обстоятельства: 

1) Резистентность общества. В Украине сейчас запоздалая информационная 

революция, но люди сопротивляются новым технологиям. Проблема непринятия новых 

технологий наиболее остро стоит в государственном секторе. Одним из главных 

препятствующих факторов является нежелание переучиваться под новую систему. 

Пока наши чиновники не до конца осознают преимущества автоматизации процессов, в 

развитых странах электронный документооборот в разы уменьшил бюрократическую 

составляющую при общении с государственными органами, позволил выйти на новый 

уровень взаимодействия между властью и обществом. Специалисты подчеркивают, что 

именно от электронного управления зависит конкурентоспособность страны в мире.  

ИТ-эксперты настаивают на принятии унифицированной государственной 

стратегии по развитию электронного общества в Украине. Развитое информационное 

общество и правительство увеличат прозрачность предоставления государственных 

услуг, уменьшат коррупцию, сделают государственную систему более прозрачной и 

понятной, подтолкнут к развитию электронные услуги для общества. 
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2) Отсутствие защиты интеллектуальной собственности. Украина многие годы 

входит в ТОП главных нарушителей авторских прав в мире, уровень пиратства в нашей 

стране составляет 83%. Даже на государственном уровне используется нелицензионное 

программное обеспечение (ПО). Масштаб использования нелицензионного ПО в 

Украине превосходит все страны, входящие в "черный" список Управления торгового 

представителя США, и главным "пиратом" являются украинские власти.  

Решение проблем связанных с защитой прав интеллектуальной собственности в 

Украине даст зеленый свет для инвесторов вкладывать в интеллектуальноемкие сферы 

экономики. Сейчас это является барьером для инвестиций, так как защита прав любой 

собственности инвестора, включая интеллектуальную, является основным условием 

для инвестиций. 

3) Дефицит кадров. Несмотря на то, что профессия ИТ-специалиста является 

наиболее престижной, в Украине существует дефицит высококвалифицированных 

кадров. По прогнозам Microsoft, в ближайшие пять лет в мире будет осуществляться 

нехватка квалифицированных специалистов из-за того, что образовательная система не 

сможет подготовить ИТ-специалистов в требуемом количестве. В Украине на начало 

2014 года количество ИТ-специалистов составляло около 250 тыс. человек, к 2015 году 

дефицит кадров наблюдался в размере 170 тыс., и ежегодный прирост кадров (15,5 тыс. 

человек) не в состоянии обеспечить потребности рынка. 

 4) Определенное отставание во внедрении технологий электронного бизнеса. 

Хотя Украина и входит в тройку наиболее динамично развивающихся рынков e-

commerce в Европе, тем не менее, ее доля в общей доле продаж в Украине просто 

ничтожна — 3%. Для сравнения, в развитых странах — это 10-15%. Эксперты 

связывают такой низкий уровень роста с тенизацией экономики (37% от ВВП в 1 

квартале 2017 года), неразвитой платежной инфраструктурой, слабой культурой 

безналичных операций, низкой финансовой грамотностью вне больших городов и 

низкой покупательной способностью [3]. 

5) Недостаточное развитие нормативно-правовой базы информационной 

сферы. 

6) Недостаточный уровень компьютерной и информационной грамотности 

населения и медленное внедрение новых методов обучения с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

7) Неравномерность обеспечения возможности доступа населения к 

компьютерным и телекоммуникационным средствам, «информационное неравенство» 

между отдельными регионами, отраслями экономики и различными слоями населения. 

Уровень развития ИКТ в стране позволяют оценить общие показатели 

использования компьютерной техники и телекоммуникаций. Согласно информации, 

представленной в отчете Международного союза электросвязи «Измерение 

информационного общества», в Украине только 63% домохозяйств имеют доступ в 

интернет, что демонстрирует заметное отставание от стран Европы. В рейтинге 

отсутствия «электронных помех», который приводится в отчете BCG «Как ускорить 

развитие цифровой экономики» (Greasing the Wheels of the Internet Economy), 

содержатся данные о 65 странах, среди которых Украина занимает 39-е место, находясь 

в третьей категории из пяти, рядом с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и 

Чехией. В то же время по степени развития телекоммуникационной инфраструктуры 

(наличию доступа к сети, скорости каналов связи, стоимости трафика и архитектурным 

решениям) Украина занимает 34-е место, обогнав Испанию и Россию и оказавшись 

практически на одном уровне с Объединенными Арабскими Эмиратами и Польшей. 

Хуже всего в Украине ситуация с проникновением цифровых технологий в 

различные секторы экономики – по этому показателю страна занимает шестое место с 

конца, находясь в самой отсталой категории вместе с Россией, Вьетнамом, Нигерией и 

https://www.icann.org/en/system/files/files/bcg-internet-economy-27jan14-en.pdf


123 

 

Пакистаном. Основные причины: недостаток  квалифицированных специалистов, 

сложности организации бизнеса и затрудненный доступ к капиталу. 

В некоторых отраслях экономики (в частности, банках) автоматизация 

процессов находится на достаточно высоком уровне, тогда как в государственных 

органах управления она практически отсутствует. Немного лучше обстоят дела с 

использованием цифровых технологий обычными гражданами, что определило 

Украину в четвертую категорию стран, но только на последнюю строчку. В общем 

рейтинге страна заняла 52-е место. Основными факторами, которые оценивались в этом 

рейтинге, являлись степень развития платежных систем в стране и доверие к ним со 

стороны потребителей. 

Отсутствие курса государственной политики на развитие цифровой экономики 

привело к тому, что в Украине нет собственных крупных платежных систем. 

Подавляющее большинство населения пользуется суррогатами и импортными 

системами. 

Войти в число стран третьей категории в интегральном рейтинге Украине 

помогла развитая телекоммуникационная инфраструктура и высокие показатели 

доступности информации. Речь идет о достаточном объеме контента на национальном 

языке и открытости интернета. По этим показателям Украина суммарно занимает 20-е 

место и соседствует с развитыми западноевропейскими странами – Бельгией, Италией 

и Францией. Несмотря на среднее 39-е место, Украина имеет неплохие шансы на 

сокращение «электронных помех», если только государство начнет строить 

регуляторную политику в соответствии с общемировыми практиками и не будет 

создавать искусственные препятствия для развития бизнеса [1]. 

Анализ экономики Украины с точки зрения уровня привлечения ИКТ показал 

неравномерность информатизации отраслей и секторов. Финансовая сфера наиболее 

развита в этом направлении, а государственный сектор значительно отстает по 

сравнению с уровнем информатизации в европейских странах. В рейтингах Украина 

занимает средние места по уровню развития инструментов цифровой экономики, но 

демонстрирует потенциал для прогресса. Главные препятствия, которые необходимо 

преодолеть, связаны с недостатками стратегического управления национальной 

экономикой. В связи с этим целесообразно изучить успешный европейский опыт и 

включить задачи по развитию цифровой экономики в стратегический план 

реформирования государства. 

Литература: 1. Апалькова В. Развитие цифровой экономики в Европейском 

союзе и перспективы Украины // Цифровая экономика для устойчивого экономического 

роста. МОСТЫ Аналитика и новости о торговле и устойчивом развитии. - Выпуск 4 – 

июнь 2016 г. [Электронный ресурс] // https://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news; 2.  

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007 – 2015 роки» // Урядовий кур‘єр. –2007. – № 28.; 3. Три причины, почему в 

Украине не развивается hi-tech индустрия [Электронный ресурс]// 

https://focus.ua/lifestyle/321929/; 4. Турченко А. «Go on-Line. Be cashless»: эксперты 

обсудили перспективы e-commerce в Украине [Электронный ресурс] // https://psm7.com; 

5. Digital economy [Електронний ресурс] //  http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-

economy/importance/index_en.htm 
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Гостра конкуренція змушує керівників підприємств різних галузей вдаватися до 

абсолютно нових спроб втримати свої позиції на ринку та відхилятися від класичних 
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принципів управління задля вирішення існуючих господарських проблем. Щоб бути  

лідером  на ринку, підприємству необхідно самостійно створювати інновації і 

продукувати креативні ідеї.   

 Науковці розглядають  маркетинговий, фінансовий, науковий, технічний, 

виробничий, інфраструктурний потенціал. Також ряд науковців приділяють  увагу  

інформаційному та інноваційному потенціалу. Потенціалу підприємства надається  

велике значення, але серед його складових не зустрічаються  посилання на  елемент 

креативності. Більшість науковців розглядають в своїх дослідженнях креативний 

потенціал лише з точки зору психології, а не економіки чи менеджменту.  

Розглянемо взаємозв‘язок поняття креативності з потенціалом підприємства.  

Сучасне бачення ознаки креативності ідеї визначається творчою спрямованістю 

індивідів, що набуває вигляду креативного потенціалу і перебуває у прямій залежності 

з емоційним станом працівників та ефективністю засобів матеріальної та 

нематеріальної мотивації в підприємствах.  

Креативний потенціал входить до складу трудового потенціалу, адже саме 

трудові ресурси, тобто робітники є носіями креативного потенціалу на підприємстві. Як 

і інші елементи потенціалу як економічної системи, креативний потенціал виконує 

свою важливу роль. Без креативного потенціалу неможливе формування інноваційного 

потенціалу, адже креативний потенціал пропонує ідеї, які силами інноваційного 

потенціалу реалізують та виводять на ринок, залучаючи виробничий потенціал, для 

якого потім підбирають технічний та технологічний потенціали. 

Креативний потенціал підприємства – це вища форма продуктивної активності 

персоналу підприємства, інтелектуальні, фізичні, психологічні, соціальні поведінкові 

резерви працівників, які дозволяють виходити за межі стандартного вирішення 

господарських завдань, а також продукувати нові оригінальні ідеї, що є передумовою 

створення інноваційного продукту [1]. 

Креативний потенціал є можливістю його носіїв творчо розвиватись, висувати 

нові ідеї щодо уникнення або вирішення виробничо–господарських проблем, а також 

властивістю перетворювати ідеї у інноваційні продукти і технології із врахуванням 

зміни умов внутрішнього і зовнішнього середовищ організації. На відміну від інших 

видів потенціалів (виробничий, технологічний, комунікаційний тощо) підприємства, 

носіями креативного потенціалу є винятково суб‘єкти управління [2].  

Складовими креативного потенціалу є можливості суб‘єктів управління:  

- генерувати ідеї і формувати гіпотези,  

- аналізувати інформацію і формулювати адекватні висновки,  

- моделювати інноваційні продукти і технології.  

Реалізація цих можливостей вимагає дотримання низки принципів, наведених на 

рис. 1. Якщо керівники підприємств будуть   дотримуватись зазначених  принципів в 

процесі  формування і використання креативного потенціалу, то це буде  відображатись  

в прискоренні креативного розвитку організації, в досягненні приросту креативного 

потенціалу, в раціоналізації зусиль керівництва підприємства у вирішенні виробничо–

господарських проблем нетрадиційними методами. 

Слід зазначити, що  науковцями   та суб‘єктами  управління все ж активно йде 

обговорювання актуальності прояву креативності у вирішенні проблем виробничо-

господарського характеру.  

Закордонні компанії приділяють достатню увагу креативному потенціалу, його 

активізації, розвитку і приросту та утверджують свій статус лідера на світовому ринку. 

Нажаль, підприємства України практично не використовують у своєї діяльності 

можливості креативного потенціалу, а, оскільки сучасний стан більшості суб‘єктів 

господарювання,  фахівці визнають як кризовий, то як тільки керівники компаній 

усвідомлять значення та важливість використання креативного потенціалу як засобу 
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антикризового менеджменту, відкриється нова сторінка в історії національного 

підприємництва. 

 

 
Рисунок 1 - Принципи формування і використання креативного потенціалу 

підприємства* 

*Розроблено автором на основі [2]  

Література: 1. Ковбатюк М.В. Формування креативного потенціалу на 

підприємстві / Ковбатюк М.В. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgibin; 2. Савіцька Н.В.,  Управління креативним потенціалом 

підприємства: стратегія і тактика. / Н. В. Савіцька,  О. Л Коломієць. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua; 3. Квасницька Р. Структуризація 

потенціалу підприємства / Р. Квасницька,  М. Тарасюк // Вісник  КНТЕУ. -  2017. -  № 

1. - С. 73-82 
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Вирішення завдань щодо забезпечення конкурентоспроможності та досягнення 

сталих конкурентних позицій підприємств в нашій країні ускладнюється відсутністю 

чітко сформованих ринкових відносин, що виражається у слабкій їх 

конкурентоспроможності на світовому ринку. Адже  його  розвиток відповідно до 

міжнародних вимог, одним із наслідків якого є постійне зростання рівня конкуренції, 

призводить до необхідності активізувати зусилля для підтримки та розвитку 

конкурентних переваг вітчизняними підприємствами [1].  Одним з таких напрямів є 

маркетингова стратегія, одновною метою якої є застосування маркетингових підходів 

та інструментів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств. 

В ринковій економіці роль маркетингу залишається досить значною, що 

виражається в дослідженні кон‘юнктури ринку, вивченні запитів та уподобань 

споживачів, прогнозуванні та орієнтуванні діяльності підприємств на перспективу. 

Також, маркетинг спрямовує свою діяльність на активне просування товару на ринок та 

його реалізацію.    

На даний час підприємства застосовують такі базові маркетингові стратегії: 

- стратегія ціни, що орієнтується на покупну спроможність споживача; 
- преференційна (пільгова) стратегія, котра ґрунтується на використанні різних 

маркетингових підходів, застосування яких дозволить підприємству більш вигідно 

використовувати наявні конкуренті переваги. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin
http://ena.lp.edu.ua/
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Потрібно відзначити, що основою формування конкурентних стратегій 

підприємств виступає тісний їх взаємозв‘язок із зовнішнім середовищем, що 

виражається у формуванні факторів впливу безпосередньо на саме підприємство. Саме 

тому, одним із заходів у формуванні конкурентної стратегії підприємства має бути 

маркетингова діяльність, що сприятиме накопиченню ресурсів та концентрації зусиль 

відносно тих видів діяльності підприємства, які сприятимуть його ефективному 

функціонуванню, за рахунок задоволення потреб споживачів та адаптації до мінливих 

умов господарювання.  

Що ж стосується підприємств транспортної сфери, в тому числі й залізничних, 

то, враховуючи специфіку їх діяльності, маркетинг виступає комплексною системою, 

орієнтованою на повне задоволення попиту клієнтів транспортного ринку із враху-

ванням всіх факторів, котрі сприяють отриманню доходів від перевізного процесу [2].  

Маркетинг на транспорті має назву транспортного маркетингу на лише від 

галузі використання, а більше від особливостей функціонування ринку транспортних 

послуг, де транспорт виступає  частиною його інфраструктури, яка забезпечує 

здійснення обміну товарами чи надання інших транспортних послуг, та є суб‘єктом 

ринку, що реалізує свої послуги шляхом перевезення вантажів та пасажирів.   Тож, 

транспортний маркетинг – це система організації та управління виробничо-збутовою 

діяльністю підприємств транспортної сфери із надання ними різноманітних послуг із 

забезпечення перевізного процесу на основі комплексного вивчення ринку 

транспортних послуг для отримання найбільшого прибутку [3].  

Взагалі-то, система маркетингу на підприємствах залізничного транспорту  має 

певну специфіку, через приналежність галузі до сфери, яка надає послуги та не 

здійснює виробництво товару. А маркетинг в цій сфері має певні аспекти, основним з 

яких є те, що потрібно налагоджувати безпосередній зв‘язок з споживачем, шляхом 

індивідуалізації відносин з ним.  

При застосуванні маркетингових підходів у визначенні конкурентних стратегій 

розвитку підприємств залізничного транспорту потрібно спиратися на такі напрями [4]: 

- знаходження  зон, в яких  попит не реалізовано повністю; 

- збирання даних про перевізників, клієнтів та їх запити в сфері перевезень; 

- знаходження потенційних споживачів з перевезення; 

- збирання інформації про конкурентів, особливо з альтернативними видами 

послуг; 

- стеження за ціновою політикою на ринку транспортних послуг, за рівнем 

тарифів на супутні послуги, тощо; 

- розгляд сегментів ринку; 

- розгляд можливостей співпраці з іншими вітчизняними та міжнародними 

транспортними підприємствами; 

- стеження за змінами у вітчизняному та міжнародному законодавстві в сфері 

перевезень; 

- збір інформації про розвиток та становлення регіональних та світових 

транспортних систем; 

- дослідження та прогнозування росту цін на всі види ресурсів для забезпечення 

власної діяльності; 

- вивчення потенційних можливостей та загроз та ін. 

Таким чином, стабільної та ефективної роботи на ринку досягають ті підпри-

ємства, котрі в своїй діяльності спроможні пристосуватися до впливу мінливого 

зовнішнього середовища шляхом застосування нових розробок, технологій не лише в 

сфері виробництва, а й маркетингу, як однієї зі складових його подальшого 

перспективного розвитку [5]. Адже, за умов, коли відбувається виникнення конфліктів 

між інтересами виробників, споживачів та суспільства, підприємству потрібно 
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виробити таку концепцію розвитку, застосування якої дозволить йому бути 

конкурентоспроможним на ринку. 

Література: 1. Дикань В.Л. Реанимирование экономики Украины / В.Л. 

Дикань// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – 

Харків: УкрДАЗТ. -2014. -  Вип. 45. - С. 11 - 17. 2. Аксенов И. М. Организация 

маркетинга на объектах транспорта : монография / И. М. Аксенов. - Хмельницкий: 

ХНУ, 2013. - 317 с. 3. Транспортный маркетинг: учебник / [В.Г. Галабурда, Г.В. 

Бубнова, Е.А. Иванова и др.; под ред. В.Г. Галабурды]. — Изд. перераб. и доп. — М.: 

ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2011. — 452 с. 4. Наумова О. Е. Концептуальні основи управління 

маркетингом на сучасних підприємствах / О. Е. Наумова // Формування ринкової 

економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетингова освіта в Україні / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; 

відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 556–564. 5. Маркетинг: навчальний 

посібник [ С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луційта ін.].-  Київ «Наш час» , 2007.- 504 c. 

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ СФЕРИ  

ЗВИЧАЙНОЇ ТОРГІВЛІ У ЕЛЕКТРОННУ 

 

Канд. екон. наук, доц. Касатонова І.А. 

Харківський національний автомобільно – дорожній університет 

 

Сучасний розвиток економіки характеризується стрімким зростанням темпів 

інформатизації економічних процесів, поширенням масштабів електронної взаємодії 

суб‘єктів ринку та електронної торгівлі. Однак нова форма функціонування 

підприємств визначає необхідність розгляду загальних питань управління в умовах 

електронної економіки, зокрема вивчення потребують питання сутності понять 

електронний бізнес, електронна комерція, тощо, фактори зниження собівартості, що 

визначають привабливість цієї форми підприємств, питання забезпечення їх 

економічної безпеки. 

Наведемо більш лаконічну трактовку поняття електронного бізнесу.  

Електронний бізнес (е-business) – ділова активність, що використовує 

можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх 

зв'язків компанії з метою створення прибутку. Поняття є ширшим, ніж електронна 

торгівля, що включає наявність свого сайту в Інтернеті, віртуального магазину, системи 

управління компанією, використання електронної реклами, маркетингу, програми 

―юридична особа – юридична особа‖ (В2В) або ―юридична особа – фізична особа‖ 

(В2С) [1]. 

   Електронна комерція (Е-комерція) – це різновид бізнес-активності, в якій 

взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так й 

інформаційних) здійснюється з допомогою глобальної комп'ютерної мережі Інтернет 

або будь-якої іншої інформаційної мережі [2]. 

Найважливішою складовою Е-бізнесу, яка охоплює не тільки операції купівлі-

продажу, а й супровід процесів створення попиту на продукцію і послуги, 

автоматизацію адміністративних функцій, пов'язаних з онлайновими продажами і 

обробленням замовлень, а також із вдосконаленням обміну інформацією між 

партнерами. Електронна комерція представляє собою будь-які форми ділових операцій, 

при яких взаємодія сторін здійснюється електронним шляхом замість фізичного обміну 

або безпосередньо фізичного контакту, і в результаті цієї взаємодії право власності або 

право користування товаром або послугою передається від однієї особи іншій. 

Слід враховувати також коефіцієнт конверсії – показник, що відображає 

купівельну активність (конверсію відвідувачів) і вимірюється як відношення числа 
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покупців (користувачів послуг) до числа відвідувачів за певний період часу. Простота і 

зручність відвідування інтернет-магазинів тягне за собою більш низьке значення 

купівельної активності. Покупці, що відправилися в звичайний магазин, витрачають на 

його відвідування набагато більше зусиль і часу, ніж на відвідування електронного, а 

значить роблять це більш осмислено і мають більш високу мотивацію до здійснення 

покупок. В результаті люди, які заходять в звичайний магазин, купують частіше, ніж 

відвідувачі магазину віртуального. 

Електронна форма дозволяє зменшити обсяги спекулятивного капіталу у 

посередників, які не є виробниками, і надає умови відкритої конкуренції та більш 

швидкого розповсюдження нового товару та послуг на ринок, прискорення обороту 

грошових ресурсів із-за використання схем електронних розрахунків, та прискорення 

впливу маркетингових інструментів з урахуванням глобального інформаційного 

простору і темпів росту інтернет-аудиторії. Ці фактори свідчать про ріст зацікавленості 

населення до високотехнологічних інновацій, що призведе до росту потенційних 

споживачів товарів та послуг. 

Однак електронна торгівля створює умови для скорочення певних видів витрат. 

Види зниження витрат при переведенні діяльності підприємства із сфери реальної 

торгівлі у електронну форму наведемо в таблиці 1.  

 

Таблиця 5 – Скорочення витрат при переведенні діяльності підприємства із 

сфери звичайної торгівлі у електронну форму [3] 

№ 
Скорочення 

витрат 
Характеристика 

1 2 3 

1 

 на оренду 

офісних 

приміщень 

Так як асортимент веб-магазину – це фотографії товару, то місця 

розташування електронна торгова точка не потребує, тому 

достатньо складу для розміщення викупленого товару, а біль-

шість працівників можуть працювати у віддаленому режимі або 

дома (телеробота). 

2 
на утримання 

робочих місць 

Працівники веб-магазину виступають продавцями та менедже-

рами одночасно, а також можуть проживати у регіонах з більш 

низькім рівнем оплати праці. При існуванні різномовного веб-

сайту можлива економія на створення регіональних офісів з 

представниками фірми. 

3  на рекламу 

В Інтернеті собівартість обслуговування реклами нижча, а 

аудиторія рекламного впливу ближча до цільової аудиторії, ніж 

у звичайного рекламоносія. 

4 
 на зовнішні 

комунікації 

Автоматизований збір та обробка заказів, доступ до інформації о 

стані заказу, часу його виконання суттєво знижує навантаження 

офіс-менеджерів. Розмістив відповіді на стандартні питання на 

сайті, а також запропонував ставити питання по е-mail, фірма 

зменшує потребу у телефонних лініях. При існуванні регіональ-

них представників або партнерів відбувається економія на 

міжнародних дзвінках та поїздках. 

5 
 на внутрішні 

комунікації 

Економія робочого часу на пошук та збір необхідної інформації, 

та відповідно зниження витрат на оплату праці за рахунок 

зменшення числа нарад, командировок, переговорів і т.п. 

6 
 на закупівлю 

товарів і послуг 

Використання електронного бізнесу дає можливість проведення 

закупок у автоматичному режимі з впровадженням нових систем 

автоматизації планування ресурсів підприємства. 
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1 2 3 

7 

 на отримання 

маркетингової 

інформації 

Для використання таким методів маркетингових досліджень як 

анкетування, опитування, експеримент і т.п. немає необхідності 

особисто зустрічатися з респондентами, тому процес стає 

дешевшим. 

 

Проведені дослідження доводять, що електронний бізнес та електронна комерція 

є перспективними формами розвитку економічних відносин як на сьогодні, так і в 

перспективі, а тому необхідним є дослідження організаційно-економічних аспектів 

управління підприємствами в умовах електронного бізнесу.  

Важливим організаційно-економічним аспектом переведення діяльності 

підприємства із сфери реальної торгівлі у електронну формує забезпечення належного 

рівня його стабільності, тобто досягнення та підтримання його в стані економічної 

безпеки. В загальному вигляді, під економічною безпекою розуміється такий стан 

підприємства, при якому забезпечуються найефективніше використання корпоративних 

ресурсів та захищеність підприємства від загроз внутрішнього та зовнішнього 

середовища [4, 5, 6]. Як бачимо, таке розуміння стану економічної безпеки є цілком 

притаманним і для підприємств електронного бізнесу, бо вони також представляють 

собою цілісність майнового комплексу з відповідною техніко-технологічною 

направленістю, передбачають економічну ефективність з точки зору порівняння 

доходів та витрат та піддаються негативному впливу відповідного внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Електронний бізнес є перспективною формою функціонування підприємства в 

умовах подальшого розвитку та інформатизації економіки України. Електронна форма 

підприємства створює умови для зниження собівартості продукції та послуг за рахунок 

цілої низки витрат, що значно зменшуються в умовах електронного підприємства. 

Література: 1. Касатонова И.А. Виртуальный бизнес как почва для развития и 

укрепления рыночных позиций предприятий в сфере электронной экономики / И.А. 

Касатонова, В.Ю. Нестренко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №56/2. 

– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – с. 220 – 226.; 2. Юрасов А.В. Электронная 

коммерция: Учеб. пос. / А.В. Юрасов. – М.: Дело, 2003. – 480 с.№ 3. 3.   Касатонова І.А. 

Організаційно-економічні аспекти переведення діяльності підприємства із сфери 

реальної торгівлі в сферу електронної / І.А. Касатонова // Проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. - №2 (7), том 2 – 2014. – 

Харків: ХНАДУ, 2014. – С. 13 – 17.; 4. Козаченко Г. В. Економічна безпека 

підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Козаченко Г. В., 

Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.; 5. Ильяшенко С. Н. 

Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. 

Ильяшенко // Актуальные проблемы экономики. – 2003. – № 3. – С. 12–19.; 6. Иванов 

А. Экономическая безопасность предприятия / А. Иванов, В. Шлыков. – М.: Наука, 

2003. – 265 с. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «LEAN PRODUCTION» ЯК СПОСІБ 

ЗАОЩАДЖЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Маг., МАм-51 О. І. Кваша, канд. екон. наук, доц. О. В. Бондар-Підгурська,  

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський Університет економіки і торгівлі» 

 

Розвинені країни, такі як Японія, Китай, Німеччина, США, Великобританія, 

успішно їх застосовують і тому їм вдається займати перші позиції на світовому ринку у 

різних сферах діяльності, що є показником успішної дії цього методу. В Україні інтерес 

до оптимізації управління виробничим процесом з‘явився тільки нещодавно. У квітні 
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2010 року Українська асоціація якості провела практикум ―Ощадливе виробництво 

(Lean Production): основні принципи та шляхи застосування‖, присвячений одному з 

найпрогресивніших підходів до менеджменту та управління якістю [3].  

Отже, в період нестачі ресурсів та намаганням української спільноти реалізувати 

модель сталого розвитку економіки набувають актуальності впровадження концепції 

«lean production» у національному виробництві. 

Ощадливе виробництво (англ. lean production або lean manufacturing) – це 

концепція, яка ґрунтується на прагненні підприємства ліквідувати всі види втрат за 

допомогою залучення у процес управління кожного працівника та максимальної 

орієнтації на споживача, що передбачає виробляти стільки продукції, скільки вимагає 

ринок. Її розробив Таїті Оно (Taiichi Ohno) ще у 1950-ті роки на японському 

підприємстві Тойота (Toyota Motor Corporation). Пізніше вона була адаптована під 

американські компанії та отримала назву Lean Production. Ще Генрі Форд намагався 

донести принципи ощадливого виробництва до бізнес-спільноти, проте тоді 

суспільство не було готовим сприйняти його думки. Впровадивши ідеї  ―у дію‖, японці 

вже вкотре переконали людство, що вони з успіхом вміють не тільки генерувати нові 

ідеї, а й удосконалювати раніше створені концепції, сприяючи їхньому розвитку. 

Теорія ощадливого виробництва дає змогу на практиці покращити діяльність 

підприємств, оскільки останні зосереджують свої зусилля на усуненні деяких або і всіх 

надмірних витрат. 

Lean production або ощадливе виробництво - це ефективна концепція 

менеджменту, суть якої полягає в оптимізації бізнес-процесів за рахунок максимальної 

спрямованості на інтереси та потреби клієнта (ринку) та обліку мотивації кожного 

працівника. 

Впровадження методології ощадливого виробництва в ідеалі дозволяє вирішити 

цілу ряду основних проблем, з якими повсякденно стикається більшість підприємств: 

добитися високої якості при мінімальних витратах, скоротити терміни створення 

продукції, уникнути перевиробництва, врегулювати поставку. 

Автори книги з бережливого виробництва Джеймс Вумек і Деніел Джонс 

виклали суть підходу у вигляді п‘яти напрямків діяльності: 

- визначення цінності конкретного продукту; 
- визначення потоку створення цінності для цього продукту; 
- забезпечення безперервної течії потоку створення цінності продукту; 
- «витягування» продукту споживачем (рівень виробництва визначається 

потребами замовника); 

- кайдзен (у перекладі – «безперервне вдосконалення») [1]. 

Головний принцип роботи з якістю за системою TPS описується як три «не»: не 

бери в роботу дефектні заготівлі; не роби дефектну продукцію; не передавай дефектну 

продукцію на наступну операцію. Начебто нічого складного. Але щоб такі прості ідеї з 

інструкцій «переформатувалися» у філософію компанії в цілому на практиці потрібно 

чимало часу [7]. 

Є такий термін у японському менеджменті – MUDA. Означає він втрати, 

"неефективності". Всі дії та процеси в компанії, що не додають вартості продукту - це 

MUDA. З погляду авторів, в компаніях існують 7 типів "Муд": 

1) перевиробництво (overproduction) – виробництво "на склад", не забезпечене 

прогнозним, відкладеним чи реальним попитом. Це коли спочатку виробляємо 

автомобілі, а потім починаємо аналізувати ринок, кому, скільки і в які терміни їх можна 

продати; 

2) простої (waiting) – обладнання, матеріалів, напівфабрикатів, персоналу. 

Сюди ж - повний простоює гараж, однозмінній робота дорогого устаткування, 

надлишок або недозавантаження персоналу; 
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3) транспортування (transporting) – це коли двигун виробляється в одному 

місці, колеса в іншому, кузов в третьому, складальне виробництво - у четвертому; 

4) невідповідне використання (Inappropriate Processing) – умовно кажучи, 

забивання мікроскопом цвяхів або покупка суперсучасної серверної системи, не 

завантаженою відповідним програмним забезпеченням; 

5) затоварені склад (unneсessary inventory) – перевищення необхідного і 

достатнього рівня складських запасів. Зберігання неліквідів і непрофільних активів; 

6) зайві рухи (unnecessary / exceed motion) – пов‘язана з ергономікою робочого 

місця, як правило - на повторюваних операціях. Це коли виробничий робітник повинен 

робити додаткові рухи (тягнутися, йти, повертатися, нахилятися), які не є необхідної 

виробничої операцією; 

7) брак (defects) – веде до втрат, пов'язаних з перевитратою матеріалів, ресурсу 

обладнання, робочого часу [9, с. 138-140, 6, с. 54-58]. 

Нині ощадливе виробництво застосовують майже 100% японських компаній, 

72% компаній США, у Великій Британії — 56%, у Бразилії — 55%, у Мексиці — 42%, 

у той час як в Україні ощадливим виробництвом займаються тільки одиниці компаній, 

що і є поштовхом до постановки проблеми та шляхів її вирішення [4].  

Впроваджуючи у дію концепцію ощадливого виробництва, часто підприємства 

допускають типові помилки. Основною помилкою зазвичай є технологічний підхід до 

розуміння поліпшення роботи підприємства. Але технологічний підхід означає 

впровадження в дію сучасного обладнання без підтримки його з боку управлінської 

ланки, тобто підходи до управління трудовими ресурсами залишаються без змін. Тому 

менеджменту корпорацій слід уникати такого погляду на концепцію та застосовувати 

управлінський підхід, який розглядає процес оптимізації виробництва як пошук 

―слабких місць‖, а пізніше вже впровадження відповідних технологій відповідно до 

виниклої потреби. Також типовими помилками є нерозуміння ролі керівництва у 

впровадженні системи ощадливого виробництва, недостатня гнучкість такої системи, 

зміна робочих місць без зміни звичок, збір даних, але без їх подальшого використання, 

постійний аналіз ситуації, замість постійних покращень. 

Отже, відзначимо моменти, важливі для впровадження концепції ощадливого 

виробництва в Україні. Найважливішим фактором успіху під час впровадження 

концепції «Lean Production» є застосовування управлінського підходу, виявлення 

основних важелів підвищення ефективності для конкретного підприємства через 

призму 7 типів "Муд" і подальша концентрація зусиль саме в цих напрямах. Успішна 

реалізація такого проекту створить основу для подальшого удосконалення процесів 

менеджменту підприємства в контексті реалізації сталого розвитку.  
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добиться процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс ; Пер. с англ. –  
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методологічні засади сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку 

економіки / О. В. Бондар-Підгурська. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2016. –  531 c.; 3. Кобилюх 
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

УКРАИНЫ 

 

Канд. экон. наук, доцент Кобелева Т.А., д-р экон. наук, проф. Перерва П.Г. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

Электроэнергетика была и остаѐтся базовой отраслью экономики Украины. 

Поэтому определение и реализация направлений еѐ развития и поиск наиболее 

подходящих методов оценки экономической эффективности предприятий 

электроэнергетической отрасли являются приоритетными заданиями в обеспечении 

национальной  безопасности, политической и энергетической независимости, 

экономического развития страны. Страна имеет значительный потенциал дальнейшего 

социально-экономического развития и благоприятные условия его обеспечения 

энергией. Она занимает выгодное геополитическое и географическое положение и 

является одним из крупнейших в мире транспортеров топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) в Европу. Запасы угля и урана, существующие мощности для 

транспортировки энергоносителей, развитая инфраструктура нефтяных, газовых, 

электрических и тепловых сетей, установленные мощности электрических станций в 

целом достаточны для обеспечения будущих нужд экономики страны во всех 

необходимых видах первичной энергии. 

В последние годы в электроэнергетике Украины происходят радикальные 

преобразования: формируется новая нормативно-правовая база и система 

регулирования, меняется структура отрасли, постепенно формируется конкурентный 

рынок электроэнергии. Тем самым Украина становится на путь большинства развитых 

государств, которые проводят в настоящее время или уже провели реформы в 

электроэнергетике, стремясь приспособить ее к условиям современной экономики.  

В свою очередь, в последнее время происходит серьѐзное обострение ситуации в 

энергетической отрасли Украины, что и определяет необходимость в изучении 

экономико-технических показателей основных производителей электроэнергии в 

стране. При оценке экономических показателей электроэнергетики возникает ряд 

проблем. Большинство из этих проблем обусловлены обязательностью сохранения 

преимущественно государственного управления функционированием и развитием 

предприятий электроэнергетики. 

Некоторые экономисты утверждают, многие предприятия электроэнергетики 

неэффективны. Это связано как с государственной собственностью на эти 

производства, так и с характером отрасли и условиями деятельности предприятий. 

Сложность оценки экономической эффективности предприятий электро-

энергетики можно также объяснить при помощи понятий первичной и вторичной 

эффективности. Предприятия электроэнергетики могут работать эффективно 

(первичная эффективность), но поскольку являются объектом собственности 

http://www.management.com.ua/qm/qm201.html
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государства, то последнее может, исходя из тех или иных целей, вмешиваться в их 

деятельность, а это нередко приводит к убыткам и низкой рентабельности (вторичная 

эффективность). 

Эффективность функционирования предприятий электроэнергетики, как и 

любых других предприятий, представляет собой отношение результата к затратам или 

ресурсам. В связи с этим различают еѐ затратное и ресурсное выражение. При этом для 

предприятий электроэнергетики существует значительное отклонение ресурсной 

эффективности от затратной, означающее неоптимальное формирование и 

использование ресурсов. Это также является проблемой оценки экономической 

эффективности предприятий электроэнергетики. 

При расчѐте показателей экономической эффективности электроэнергетики не 

следует забывать, что обеспечение надѐжного энергоснабжения имеет особую важность 

для населения и всей экономики в целом. Таким образом, при определении креативных 

приоритетов развития на первое место выходят интересы потребителей 

электроэнергии, а не вопросы повышения и оценки экономической эффективности. С 

этим связан и низкий уровень цен и тарифов на энергоресурсы. 

Следует заметить, что структура тарифов нуждается в совершенствовании для 

обеспечения финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности 

энергетических компаний. Цены на топливо и электроэнергию должны обеспечить 

финансирование как производственной, так и инвестиционной деятельности 

предприятий. В настоящее время средние тарифы на электроэнергию для потребителей 

Украины являются одними из самых низких среди стран СНГ, стран Евросоюза и 

стран, являющихся кандидатами на вступление в ЕС. Это создаѐт препятствия на пути 

реальной оценки экономической эффективности предприятий электроэнергетики.  

Чрезмерное завышение тарифов также не принесѐт ожидаемых результатов. Оно 

повлечѐт за собой ощутимое повышение себестоимости продукции базовых отраслей 

промышленности и, как следствие, приведет к потере конкурентоспособности 

отечественной продукции на внешних рынках и утрате внутреннего рынка. Это вызовет 

уменьшение притока валюты в страну, спровоцирует увеличение налоговой 

задолженности предприятий базовых отраслей промышленности, что, в свою очередь, 

приведѐт к уменьшению доходной части бюджета.  

Таким образом, сегодня ценообразование в электроэнергетике не имеет под 

собой ни рыночной, ни эффективно регулируемой со стороны государства основы. 

Сохранение тарифов на существующем уровне во многом обуславливает сложное 

положение базовых отраслей промышленности, значительно сужает возможности 

бюджета по осуществлению социальных программ. В такой ситуации реально оценить 

экономическую эффективность предприятий электроэнергетики практически 

невозможно. 

Для обеспечения максимально креативного развития экономики Украины и 

повышения качества жизни населения страны требуют неотложного решения такие 

проблемы энергетики: 

 снижение энергоемкости экономики и затрат энергии на социальную сферу; 

 снижение энергетической зависимости путем повышения уровня обеспечения 

собственными топливно-энергетическими ресурсами; диверсификации источников 

импорта энергетических ресурсов; создания резервных запасов топливно-

энергетических ресурсов; 

 обновление основных фондов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и 

повышение надежности, экономичности и экологической чистоты работы его 

предприятий и промышленности. 

При изучении вопросов, связанных с определением экономических показателей 

электроэнергетики, особое внимание уделяется  рассмотрению вопросов формирования 

и структуре основных и текущих активов предприятия, себестоимости производства, 
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услуг при передаче и распределении электрической и тепловой энергии, вопросам 

определения количества работников и формирования фонда заработной платы, 

экономическим аспектам эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, 

планирования экономической деятельности энергохозяйств,  разработке 

инвестиционных проектов и методам их оценки.  Все это, по нашему мнению, в 

большей части может обеспечить креативное развитие отраслей энергетики нашей 

страны.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Студ. Коваленко О.А.  

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Догадайло Я.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Успіх підприємств у динамічному середовищі потребує мобілізації зусиль з 

адаптації системи управління, повного використання власного потенціалу і вміння 

протистояти конкурентам.  

Проведення ефективного аналізу конкурентних переваг підприємства є метою і 

результатом управління підприємством, зокрема в дорожньому господарстві. Для 

проведення аналізу конкурентних переваг підприємства дорожнього господарства 

необхідно визначити такий метод аналізу, який врахує особливості такого 

підприємства. Для визначення методу аналізу конкурентних переваг підприємства 

дорожнього господарства надається характеристика можливих методів аналізу 

конкурентних переваг. 

Метод динамічного порівняння надає характеристику та визначає залежність 

зміни різних показників в часі, але характеризує лише критерії прибутковості, 

продуктивності та економічності підприємства. Метод просторового порівняння дає 

просторову характеристику змінам показників підприємства, але не враховує змін 

конкурентних переваг у часі. Метод групування дає характеристику типовим 

представникам груп, але не враховує нетипові зміни показників в різних групах. Метод 

математичної статистики визначає рівняння залежності показників, але не відображає 

функціональної залежності між ними. Матричний метод - відображає поєднання всіх 

показників обраної системи в індексній матриці та носить комплексний характер і 

відображає всі критерії конкурентних переваг. Матричний метод дозволяє підходити до 

аналізу найбільш системно, упорядковуючи як складові елементи системи, так і 

взаємозв`язки між ними. Матричні методи надають змогу оцінити відносний рівень 

конкурентоспроможності усіх учасників локального ринку, що дозволяє визначити 
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потрібний напрям оновлення виробництва та розвитку підприємства у ході втілення та 

реалізації потенціалу розвитку [1, 2]. 

Враховуючи особливості діяльності підприємств дорожнього господарства, 

відображення всіх критеріїв конкурентних переваг, можливості їх порівнюваності, 

доцільним є використання, на думку автора, матричного методу аналізу конкурентних 

переваг дорожнього підприємства. Даний метод носить комплексний характер і дає 

змогу нетрудомісткого поєднання всіх показників в індексній матриці. Матричний 

метод дозволить здійснити повносистемне охоплення всіх видів діяльності підприємств 

дорожнього господарства та встановити взаємозв`язок між ними. Суть даного методу 

зводиться до наступного. Система показників діяльності підприємства зображується у 

вигляді квадратної матриці, елементами якої є відношення вибраних показників по 

стовпцю матриці до початкового показника по рядку [1, 2].  

Слід відзначити, що матрична концепція спирається на поняття поля 

ефективності. Будуючи матрицю вимірювання ефективності необхідно визначити її 

поле. Поле ефективності – це замкнуте поле, на якому розташовані якісні (відносні) 

показники ефективності, що є інформаційною базою її вимірювання. Це поле 

формується шляхом взаємодії первинних кількісних показників (абсолютних). Тому 

поле ефективності складається з двох частин. Перша частина це кількісні (абсолютні) 

параметри – показники фінансово-господарської діяльності, що замикають поле 

ефективності і тим самим визначають його зміст. При цьому вони самі по собі не 

належать до поля ефективності. Друга частина – це система всіляких взаємозв‘язків між 

кількісними параметрами (відносні показники), що формує поле ефективності. Таким 

чином, рівень ефективності  визначається не певною кількістю абсолютних показників, 

а станом всього поля ефективності, тобто станом всіх можливих співвідношень, що тим 

самим забезпечує повно системність охоплення зв‘язків кількісних параметрів. Тому 

вимірювання конкурентних переваг не може бути відображене одним числовим 

значенням і характеризується за допомогою числових значень всіх якісних показників. 

Виходячи з головних особливостей діяльності підприємств дорожнього 

господарства (матеріаломісткість, енергомісткість, превалювання кількості державних 

замовлень в загальній кількості замовлень на будівництво доріг тощо), автором 

представлена нижче матриця яка характеризує ефективність використання  фінансових 

ресурсів, тобто, тих, на які в першу чергу варто звертати увагу при проведенні аналізу 

конкурентних переваг (таблиця 1). 

 

Таблиця  – Поле ефективності використання фінансових ресурсів підприємства  

Показник ВК З в.п. Д м.п. НА КЗ т.х. ПЗ ЧП ОА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВК 1 

Співвід-

ношення   

З в.п та 

ВК 

Співвід-

ношення   

Д м.п та 

ВК 

Співвід-

ношення   

НА та 

ВК 

Співвід-

ношення   

КЗ т.х. та 

ВК 

Співвід-

ношення   

ПЗ та ВК 

Співвід-

ношення   

ЧПта 

ВК 

Співвід-

ношення   

ОА та 

ВК 

 З в.п 

Співвід-

ношення 

ВК та  

З в.п 

1 

Співвід-

ношення   

Д м.п та  

З в.п 

Співвід-

ношення  

НА та  

З в.п 

Співвід-

ношення  

КЗ т.х.та  

З в.п 

Співвід-

ношення  

ПЗ та  

З в.п 

Співвід-

ношення  

ЧП та  

З в.п 

Співвід-

ношення  

ОА та  

З в.п 

 

Д м.п. 

Співвід-

ношення  

ВК та  

Д м.п. 

Співвід-

ношення    

З в.п.та  

Д м.п. 

1 

Співвід-

ношення  

НА та  

Д м.п. 

Співвід-

ношення  

КЗ т.х. та  

Д м.п. 

Співвід-

ношення  

ПЗ та  

Д м.п. 

Співвід-

ношення  

ЧП та  

Д м.п. 

Співвід-

ношення  

ОА та  

Д м.п. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НА 

Співвід-

ношення  

ВК та  

НА 

Співвід-

ношення   

З в.п. та  

НА 

Співвід-

ношення   

Д м.п. та  

НА 

1 

Співвід-

ношення  

КЗ т.х. та  

НА 

Співвід-

ношення  

ПЗ та  

НА 

Співвід-

ношення  

ЧП та  

НА 

Співвід-

ношення  

ОА та  

НА 

КЗ т.х. 

Співвід-

ношення  

ВК та  

КЗ т.х. 

Співвід-

ношення    

З в.п. та  

КЗ т.х. 

Співвід-

ношення   

Д м.п. та  

КЗ т.х. 

Співвід-

ношення  

НА та  

КЗ т.х. 

1 

Співвід-

ношення  

ПЗ та  

КЗ т.х. 

Співвід-

ношення  

ЧП та  

КЗ т.х. 

Співвід-

ношення  

ОА та  

КЗ т.х. 

ПЗ 

Співвід-

ношення  

ВК та  

ПЗ 

Співвід-

ношення    

З в.п. та  

ПЗ 

Співвід-

ношення   

Д м.п. та  

ПЗ 

Співвід-

ношення  

НА та  

ПЗ 

Співвід-

ношення  

КЗ т.х. та  

ПЗ 

1 

Співвід-

ношення  
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ПЗ 

Співвід-

ношення  

ОА та  

ПЗ 

ЧП 

Співвід-

ношення  

ВК та  

ЧП 

Співвід-

ношення    

З в.п.та  

ЧП 

Співвід-

ношення   

Д м.п. та  

ЧП 

Співвід-

ношення  

НА та  

ЧП 

Співвід-

ношення  

КЗ т.х.та  

ЧП 

Співвід-

ношення  

ПЗ та  

ЧП 

1 

Співвід-

ношення  
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ЧП 

ОА 

Співвід-

ношення  

ВК та  

ОА 

Співвід-

ношення   

З в.п. та  

ОА 

Співвід-

ношення  

Д м.п. та  

ОА 

Співвід-

ношення  

НА та  

ОА 

Співвід-

ношення  

КЗ т.х. та  

ОА 

Співвід-

ношення  

ПЗ та  

ОА 

Співвід-

ношення  

ЧП та  

ОА 

1 

 

Умовні позначення до таблиці наступні: ВК - власний капітал; З в.п. - 

забезпечення майбутніх витрат і платежів;  Д м.п. - доходи майбутніх періодів; НА - 

необоротні активи; КЗ т.х. - кредиторська заборгованість товарного характеру; ПЗ - 

поточні зобов`язання; ЧП - чистий прибуток; ОА - оборотні активи.  

Отже, в роботі було визначено, що для аналізу конкурентних переваг 

підприємств дорожнього господарства доцільно використовувати матричний метод 

аналізу, який враховує основні особливості дорожнього господарства. При застосуванні 

матриць щодо аналізу конкурентних переваг підприємства з`являється можливість 

наочно та комплексно оцінити стан ресурсів підприємства, ступінь їх використання та 

своєчасно виявити недоліки у роботі підприємства.  

Література: 1. Матричное моделирование и комплексный анализ результатов 

хозяйствования: [сб.науч.тр./ науч. ред. Мересте У.]: — Таллинн: ТПИ, 1985. — 144 с. 

2.  Мересте У. Матричная концепция изучения экономической эффективности / У. 

Мересте // Изучение эффективности производства. - Таллинн: ТПИ. —1981. — С. 15—
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КРЕАТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 

Д-р. екон. наук, проф. Ковальов Є.В. 

Харківський національний університет внутрішніх справ  

 

Україна прикладає значних зусиль до успішної інтеграції у світову 

глобалізовану економіку. Економічна глобалізація – це сучасне явище, яке швидко 

розвивається і ще далеко не вивчено. Глобалізація оцінюється вченими як стала 

неоднозначна тенденція світового розвитку - вона несе національній економіці як 

позитивні, так і негативні наслідки. У разі умілого використання вільного пересування 

капіталу, товарів, робочої сили, міжнародного поділу праці країна може підвищити 

свою конкурентоспроможність, поширити на світових ринках реалізацію товарів, 

забезпечити економічну стабільність і високі стандарти життя людей. У протилежному 
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випадку, коли країна не зможе ефективно використовувати переваги глобалізації, під 

тиском більш сильних конкурентів вона поступово буде витиснена на виконання 

брудних і шкідливих виробничих процесів, стане ринком збуту недоброякісної 

продукції світових компаній, перетвориться у сировинний придаток розвинутих країн. 

Сильна технологічна залежність приведе до нееквівалентного товарного обміну – коли 

країна буде експортувати сировину і матеріали з низькою доданою вартістю і 

імпортувати складні товари з високою доданою вартістю. Залежність економічна буде 

визначати залежність політичну.  

Об‘єктивна оцінка входження України у світовий глобалізований простір для 

зміцнення економічного становища  країни та її економічної безпеки є питанням 

сучасним і дуже актуальним. Реальний погляд на ці процеси збереже нас від зайвих 

помилок і нераціональних витрат. 

У останні декілька років в глобалізованому економічному просторі відбуваються 

суттєві зміни. В.М.Геєць звертає увагу на те, що на глобальному рівні загострились 

економічні, екологічні та соціальні суперечності. Не останню роль у цьому відіграли 

довготривалий спад у західних розвинутих країнах динаміки економічного зростання. 

Нині прихід до влади нового президента США та оголошена ним стратегія розвитку 

для Америки багато в чому означають початок нового повороту у світовій, перш за все 

економічній політиці з наслідками, які можуть у разі її успішної реалізації істотно 

змінити стан справ насамперед на світових ринках. Це веде до того, що більшість країн 

орієнтуються на перегляд своєї економічної політики, оскільки транснаціональні 

корпорації діють, перш за все, у власних інтересах (при цьому всупереч розвинутим 

країнам), отже, слід очікувати ще більшого загострення проблем. З урахуванням цього 

уряд США почав змінювати свої підходи в економічній політиці. Відповідні зміни 

відбуваються і в ЄС, особливо після виходу з нього Великобританії. У цілому нині 

вважається, що зміни у підходах в економічній політиці США, Великобританії, 

окремих країн ЄС – це спроба послідовного відходу від ідеології неолібералізму та 

економічного космополітизму і відповідного переходу до політики протекціоналізму, 

яка ґрунтується на засадах реалізації національних економічних інтересів [1, с. 33].    

Перед Україною встає необхідність ефективного включення в міжнародні 

економічні відносини. Основою цього процесу стане конкурентоспроможність 

українських підприємств. За розміром та економічним потенціалом вони поділяються 

на малі, середні та великі. За кількістю основну долю складають малі і середні 

підприємства, але за обсягами випуску продукції – великі підприємства. 

Малі і середні підприємства у підтриманні економічного життя країни мають 

певне значення. Вони діють переважно на внутрішньому ринку. Сприяють трудовій 

зайнятості населення і зниженню рівня безробіття, формуванню середнього класу і 

зміцненню політичної стабільності. Малі підприємства швидко пристосовуються до 

змін в умовах господарської діяльності і забезпечують раціональне переміщення 

капіталу із однієї господарської сфери у іншу. Але історичний досвід розвинутих країн 

свідчить про те, що визначальна роль у економічному житті країни і підтриманні її 

економічної безпеки належить великим підприємствам. Внаслідок високого економіч-

ного потенціалу, вони можуть працювати з дуже великими обсягами унікальної 

продукції, зберігати та розвивати високі технології, концентрувати групи 

висококваліфікованого персоналу, створювати умови для високоефективної праці, 

успішно конкурувати на світових ринках з фірмами інших країн. Таким чином, 

ефективно діяти у глобальних економічних процесах можуть переважно великі 

підприємства. 

На жаль, в Україні сформувалася стійка концепція безумовного розукрупнення 

великих підприємств та переважного розвитку малого і середнього бізнесу. Напроти, 

передові країни світу приділяють значну увагу концентрації виробництва та підтримці 

великих підприємств. Так в США, починаючи з 80-х років ХХ ст., в антитрестівське 
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законодавство були внесені значні послаблення, зокрема, переглянуто вимоги щодо 

злиття, піднято «поріг» ринкової концентрації при горизонтальних злиттях, дозволено 

оцінювати можливості злиття з точки зору убезпечення суб‘єктів від негативного тиску 

технологічної та іноземної конкуренції, послаблено заборони на створення спільних 

підприємств, знижено антитрестівські штрафи для таких підприємств, запроваджено 

індивідуальні підходи до кожного випадку злиття, особливо в галузях високих 

технологій [2, с. 32]. Завдяки картельній практиці в Японії в 1955 – 1970 рр. було 

успішно проведено модернізацію чорної металургії, вугледобувної промисловості, 

суднобудування, нафтопереробки, виробництва хімічних добрив. У Південній Кореї в 

машинобудуванні, електроніці, текстильній промисловості, чорній і кольоровій 

металургії, нафтохімії та суднобудуванні здійснювалося примусове злиття приватних 

компаній, що призвело до утворення високомонополізованих виробничих структур. 

Уряди більшості розвинутих країн зайняли досить лояльну позицію щодо концентрації 

внутрішнього виробництва, дозволяючи вітчизняним компаніям діяти подібно 

монополіям і у такий спосіб усувати з ринку зарубіжних конкурентів [3, с. 23]. 

Вважаємо, що сучасні наміри розвинутих країн світу на укрупнення виробничих 

підприємств можна оцінити як вірне врахування ними об‘єктивної тенденції на 

посилення концентрації і конкурентних переваг крупного капіталу. Переконливим 

свідченням цього є те, що у сучасному світовому економічному середовищі поступово 

змінюються центри економічного впливу – керівна роль держав слабшає, а на перше 

місце за впливом на процеси економічного розвитку виходять транснаціональні 

корпорації. В списку 100 найбільших економік світу (розглядаються як національні, так 

і транснаціональні організми) 51 позицію посідають транснаціональні корпорації [4, с. 

212].  

Як бачимо, в сучасних умовах світової економіки найбільш перспективною 

організаційною формою великого підприємства, спроможного ефективно конкурувати,  

розвиватись і захищати економічну безпеку країни, є міжнародна корпорація. У її 

складі на правах учасника можуть успішно діяти підприємства любого рівня 

концентрації виробництва: великі, середні, малі. Об‘єднавши свої можливості в межах 

корпорації, вони зможуть бути успішними у глобальній середі. Українській державі 

необхідно прагматично сприйняти цей факт і зробити правильні висновки і дії.   

Сучасну позицію України на переважний розвиток малих і середніх підприємств 

можна оцінити як нелогічну. Економічна безпека нашої країни послаблюється 

програшем українських підприємств на зовнішніх ринках транснаціональним 

корпораціям і привласненням українського господарського простору зарубіжними 

великими компаніями. 

Для того, щоб національній економіці ефективно увійти у глобальну середу, 

протистояти її загрозам та зберігати високий рівень економічної безпеки держави, 

необхідно переглянути концепцію розвитку великого, середнього і малого бізнесу. 

Доцільно, щоб основою концепції став погляд на оптимальне співвідношення, 

конкурентне співіснування і гнучке використання в умовах внутрішнього і зовнішнього 

ринків переваг великого, середнього і малого бізнесу. У цьому випадку Україна буде 

готова до адекватної відповіді на виклики глобалізації.    

Література: 1. Геєць В.М. Чому знову настав час починати спочатку? / В.М. 

Геєць // Економіка України. – 2017. - № 5-6. – С. 31 – 38.; 2. Фролова Н.Л. 

Антитрестовская политика и нововведения (Опыт США)/ Н.Л.Фролова // США – 

Канада. Экономика – Политика – Культура.- 2001. - №8.- С 28 – 37.; 3. Кіндзерський Ю. 

Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики 

в Україні / Ю. Кіндзерський, Г. Паламарчук // Економіка України.- 2006. - №8. – С. 19 – 

28.; 4. Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы / С.Л.Удовик. - М.: «Рефл-
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Прогнозування розвитку підприємства або організації—це наукове обґрунтування 

можливих кількісних та якісних змін його стану (рівня розвитку в цілому, окремих 

напрямків діяльності) в майбутньому, а також альтернативних способів і строків 

досягнення очікуваного стану. Процес прогнозування завжди базується на певних 

принципах. Головними з них є такі:  цілеспрямованість — змістовий опис поставлених 

дослідницьких завдань;  системність — побудова прогнозу на підставі системи методів 

і моделей, що характеризуються певною ієрархією та послідовністю; наукова 

обґрунтованість — усебічне врахування вимог об'єктивних законів розвитку 

суспільства, використання світового досвіду; багаторівневий опис — опис об‘єкта як 

цілісного явища і водночас як елемента складнішої системи; інформаційна єдність — 

використання інформації на однаковому рівні узагальнення й цілісності ознак; 

адекватність об'єктивним закономірностям розвитку — виявлення та оцінка стійких 

взаємозв'язків і тенденцій розвитку об'єкта; послідовне вирішення невизначеності — 

ітеративна процедура просування від виявлення цілей та умов, що склалися, до 

визначення можливих напрямків розвитку; альтернативність — виявлення можливості 

розвитку об'єкта за умови різних траєкторій, різноманітних взаємозв'язків і 

структурних співвідношень. 

Можливі методи прогнозування. Система методів прогнозування формується 

через фіксацію можливих і структурованих за певними ознаками методів розробки 

прогнозів майбутнього стану того чи того суб‘єкта господарювання. Залежно від 

джерел інформації, технології її обробки та одержаних результатів економічні методи 

прогнозування поділяються на дві порівняно великі групи: 1) фактографічні; 2) 

евристичні. 

Фактографічні методи прогнозування базуються на використанні фактичних 

матеріалів, що детально характеризують зміни в часі всієї сукупності чи окремих ознак 

(показників) об'єкта прогнозування. 

Основними в цій групі є методи: екстраполяції, функцій, кореляційно-регресійних 

моделей. 

Метод екстраполяції є одним з основних для прогнозування розвитку складних 

виробничих систем; у його основу покладається припущення про незмінність чинників, 

що визначають розвиток об'єкта дослідження. Відтак сутність методу екстраполяції 

полягає в поширенні закономірностей розвитку об'єкта в минулому на його майбутнє. 

Метод функцій належить до математико-статистичних методів прогнозування, що 

базуються на використанні так званих автокореляційних функцій (автокореляція — 

вираження взаємного зв'язку між сусідніми членами часового ряду). Процес 

прогнозування з використанням автокореляційних функцій полягає у виконанні двох 

послідовних дій. Спочатку формулюють завдання прогнозування й визначають 

критерій його вирішення, а потім, використовуючи часовий ряд, який відображає 

процес розвитку параметрів виробничої системи в часі, визначають прогнозовану 

величину на перспективний період за умови мінімізації середньоквадратичних похибок 

передбачення. 

Методи кореляційних і регресійних моделей також порівняно широко 

застосовуються в економічному прогнозуванні. 

Прогнозування з використанням кореляційних моделей (методів) полягає в 

пошуку математичних формул, що характеризують статистичний зв'язок одного 

показника з іншим (парна кореляція) або з групою інших (множинна кореляція). 

Обов'язковою умовою можливості та доцільності застосування таких методів є 
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встановлення ступеня надійності кореляційних формул на підставі логічного аналізу 

достатності статистичної вибірки (масиву даних). 

Форму взаємозв'язку прогнозованих явищ з іншими явищами та процесами можна 

зобразити у вигляді регресійного рівняння типу y= f(x1, x2, … , xn). Значення 

прогнозованого показника визначається способом підстановки в таке рівняння значення 

ознак (чинників) та оцінки очікуваного середнього значення результативної ознаки. 

У процесі розв'язання кореляційних і регресійних рівнянь здійснюється пошук 

кількісних значень параметрів вихідних залежностей, що їх можна визначити за 

допомогою способу найменших квадратів. Сутність цього способу полягає в тім, щоб 

мінімізувати суми квадратичних відхилень між величинами, що спостерігаються, та 

відповідними величинами, розрахованими за підібраними рівнями зв'язку. Евристичні 

методи прогнозування передбачають здійснення прогнозних розробок за допомогою 

логічних прийомів і методичних правил теоретичних досліджень. Конкретні методи 

прогнозування цієї групи охоплюють дві підгрупи —інтуїтивні та аналітичні. З-поміж 

основних методів першої підгрупи виокремлюють методи експертної оцінки й 

«мозкової атаки», а другої — методи морфологічного аналізу, побудови «дерева цілей», 

інформаційного моделювання, оптимізації.  

За браком достатньої статистичної інформації або за її непридатності для 

прогнозування певних явищ доводиться користуватися методом експертних оцінок. В 

його основу покладено спосіб збирання необхідної інформації переважно шляхом 

анкетування. При цьому експертну анкету треба скласти в такий спосіб, щоб можна 

було одержати: 1) кількісно однозначні відповіді на запитання, що пропонуються 

експерту; 2) формалізовані відомості щодо характеру джерел аргументації, ступеня 

впливу кожного із джерел на відповідь експерта; 3) кількісно визначену експертом 

оцінку рівня його знання предмета, що пропонується для аналізу та висновків. 

Застосовуються два підходи до використання цього методу прогнозування: 

індивідуальні та групові оцінки. Індивідуальні оцінки полягають у тім, що кожний 

експерт дає незалежну оцінку у вигляді інтерв'ю або аналітичної записки. Групові 

оцінки базуються на колективній роботі експертів та одержанні сумарної оцінки від 

усієї групи експертів, яких залучено до прогнозної оцінки конкретних економічних 

процесів. 

 

АСПЕКТИ  ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Студ. Ковтун К.В., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В однакових умовах виробництва при однаковій його технології потужність 

будівельних організацій, що мають приблизно однакові по складу бригади, може 

виявитися різною. Виробнича потужність кожної бригади визначається максимальним 

обсягом робіт, що бригада може виконати в розрахунковому періоді за умови 

забезпечення технологічно необхідної будівельної готовності фронту робот. 

Максимальна виробнича потужність бригади є її потенціалом, а відповідно і частиною 

трудового потенціалу будівельного підприємства. Щоб результати оцінки трудового 

потенціалу безпосередньо впливали на роботу персоналу і відповідно на результати їх 

роботи і роботи підприємства необхідно пов‘язати оплату праці робітників і отримані 

результати оцінки. Прикладом може бути внесення в склад тарифної ставки оплати 

праці будівельника коефіцієнту фактичного використання потенціалу бригади (К
в
п). 

На основі аналізу побудованих за даними спостережень динамічних рядів 

відповідних показників роботи бригади за минулий період порівнюються середні рівні 

їх вибіркового і генерального рядів. Проведені розрахунки дозволили отримати 



142 

 

математичну модель оцінки потецілу бригади. Розрахунок потужності, автор пропонує 

виконувати для двох випадків. У першому випадку, виходячи з того, що виробничий 

потенціал бригади Wб завжди більше її виробничої потужності Мб. 

У другому випадку визначаються граничні відхилення показників, які 

характеризують невикористані можливості бригад, за допомогою таких статистичних 

характеристик, як середньоквадратичне відхилення δ, дисперсія δ
2
, параметр ta 

розподілу для малих вибірок. 

Статистичні характеристики δ, tа, n відображають ступінь стабільності роботи 

бригади в аналізованому періоді. Чим більше на діяльність бригади впливає позитивних 

і негативних факторів, тим більше розкид проміжних показників (елементів 

вибіркового ряду), тим більше невикористаних можливостей і менш стабільна робота 

бригади. Якщо вплив факторів менше, то менше і розкид, менше невикористаних 

можливостей і більш стабільна робота бригади. 

Оцінку потенціалу також можна проводити не тільки для всієї бригади, а і для 

окремих працівників, які не є членами бригади. Відповідно, для стимулювання повноти 

використання потенціалу одного працівника або всієї бригади, необхідно перевести 

коефіцієнт використання потенціалу в вартісний вимір і ввести його до складу тарифу 

оплати праці. 

За своїм призначенням і методам розрахунку показники виробничого потенціалу 

можна розділити на параметри, оціночні показники і потенційні характеристики. 

Параметри роботи бригади - це показники, що визначають обсяг виробничих 

завдань (у натуральному, вартісному і трудовому вимірах) і режим роботи бригад. 

Параметри роботи бригади (обсяги робіт, чисельність робітників, трудові 

витрати, припустимі втрати робочого часу - організаційні і технологічні перерви) 

визначають загальноприйнятими в технічному нормуванні і технологічному 

калькулюванні методами. 

Оціночні показники служать для оцінки (виміру) відхилень фактичного ходу 

робіт від заданого. Вони являють собою цілеспрямовано згруповані відносини 

фактичних, розрахункових і нормативних значень параметрів. 

Потенційні характеристики встановлюють межі можливих виробничих завдань 

бригад на найближчу перспективу і є основою розрахунку потужності бригади. 

Потенційні характеристики визначаються за даними натурних спостережень за 

допомогою методів математичної статистики, у тому числі методом малих вибірок. Для 

розрахунку потужності бригади в натуральному і трудовому вимірах використовуються 

два критерії оцінки: виробітку бригади в натуральному вимірі та ефективність 

використання фонду робочого часу бригади. 

На основі аналізу побудованих за даними спостережень динамічних рядів 

відповідних показників роботи бригади за минулий період порівнюються середні рівні 

їх вибіркового і генерального рядів. Різниця значень середньоарифметичних 

характеристик вибіркового і генерального рядів показників визначає невикористані 

можливості бригад. 

Це означає, що показники вибіркового ряду відображають найбільш ефективну 

роботу бригади за аналізований період, тобто розкривають можливості бригади по 

досліджуваному параметру (показнику) її роботи. Передбачається, що в розрахунковій 

перспективі зберігається дія факторів, які б обумовили більш високий рівень 

показників вибіркового ряду. Для умов безупинного будівельного потоку це 

припущення має сенс у зв'язку з відносно високим рівнем типізації будівельної 

продукції, технології її випуску, а також процесів організації виробництва і праці, 

технічних засобів та ін. 

Вирішальну роль у розрахунку потужності бригад має збір і систематизація 

показників, які характеризують хід роботи. Для умов безупинного будівельного потоку 
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з цією метою може бути успішно використана спеціальна форма планування й обліку 

роботи бригад - бригадограма з добовим періодом накопичення інформації.  

Випереджальна оцінка характеру зміни виробничого потенціалу дає можливість 

визначати зміну потужності бригад. Це дозволяє використовувати показники 

потенціалу для практичної оцінки можливої зміни потужності будівельного підрозділу 

по кожному плановому періоду з достатнім ступенем практичної вірогідності. 

 

СОMPLIАNСЕ PRОGRАM ОF АN ЕNTЕRPRISЕ 

 

prof. Kocziszky Gyorgy; prof. Veres Somosi Mariann 

University of Miskolc, Miskolc, Hungary 

prof. Pererva Petro 

Higher School of Labour Safety Management (WSZOP), Katowice, Poland 

 

Thе tеrm «соmpliаnсе» tоdаy hаs bесоmе synоnymоus with еffесtivе, еffiсiеnt аnd 

еthiсаl mаnаgеmеnt. А grоwing numbеr оf соmpаniеs usе thе соmpliаnсе systеm tо prоduсе 

аnd mаrkеt prоduсts. Еxpеriеnсе shоws thаt whеrе thе соmpliаnсе systеm is аn intеgrаl pаrt 

оf соrpоrаtе gоvеrnаnсе, thеrе аrе rеаl prеrеquisitеs fоr inсrеаsing thе соmpеtitivеnеss оf thе 

еntеrprisе аnd its prоduсts, imprоving its tесhniсаl аnd есоnоmiс pеrfоrmаnсе, сrеаting а 

fаvоrаblе sосiо-psyсhоlоgiсаl сlimаtе. 

In mоdеrn viеws оn thе prоblеms оf intеrnаl соntrоl, vаriоus аttеmpts tо соmbinе аnd 

соnvеrt thе еxpеriеnсе оf sосiоlоgy, pоlitiсаl sсiеnсе, jurisprudеnсе аnd psyсhоlоgy in thе 

есоnоmiс dimеnsiоn аrе bесоming inсrеаsingly pоpulаr. Соmpliаnсе is undоubtеdly оnе suсh 

аpprоасh. Thе сеntrаl link thаt соnnесts соmpliаnсе with оthеr sосiаl sсiеnсеs is thе nоtiоn оf 

а nоrm, whiсh is dеvеlоpеd, fоr еxаmplе, within thе frаmеwоrk оf lаw, but spесifiс 

mесhаnisms fоr its implеmеntаtiоn аrе rеlаtеd tо есоnоmiс еntitiеs аt thе miсrо lеvеl. Thе 

соnсеpt оf nоrm is соnnесtеd with institutiоnаlism, whiсh is аnоthеr intеgrаtivе dirесtiоn in 

есоnоmiс thеоry. Thе nоrm is еаsily intеrprеtеd аs аn еlеmеnt оf thе соnсеpt оf «institutiоn», 

thе dеvеlоpmеnt, usе аnd mоdifiсаtiоn оf whiсh lеаds tо trаnsасtiоnаl соsts. Thе trаining 

mаnuаl prеsеnts vаriоus аpprоасhеs tо thе соntеnt аnd еssеnсе оf thе соnсеpt оf соmpliаnсе. 

Thе mаnаgеmеnt оf industriаl еntеrprisеs nоtеs аn insuffiсiеnt thеоrеtiсаl еlаbоrаtiоn оf 

соmpliаnсе. Bаsеd оn thе еxisting еxpеriеnсе оf аppliсаtiоn оf соmpliаnсе prоgrаms (smаll 

dоmеstiс - mоstly in thе сrеdit sphеrе аnd еxtеnsivе fоrеign), thе аuthоrs idеntifiеd twо mаin 

аpprоасhеs: а minimum lеvеl оf соmpliаnсе аnd соmpliаnсе сulturе. Thе аdvаntаgеs thаt аrе 

асquirеd by industriаl еntеrprisеs using соmpliаnсе funсtiоns аnd thе pоssiblе соnsеquеnсеs 

fоr еntеrprisеs thаt dо nоt implеmеnt соmpliаnсе аrе prеsеntеd. 

In the report соnсludеs thаt thе соmpliаnсе systеm is а соmpеtitivе аdvаntаgе оf thе 

еntеrprisе, with еасh yеаr its impоrtаnсе аs а funсtiоn оf intеrnаl соntrоl аnd аn intеgrаl 

еlеmеnt оf thе соrpоrаtе gоvеrnаnсе systеm will grоw, whiсh will еnsurе thе prеsеrvаtiоn аnd 

sustаinаblе dеvеlоpmеnt оf thе соrpоrаtiоn by inсrеаsing thе еffiсiеnсy оf prоduсtiоn аnd 

соmmеrсiаl асtivitiеs. 

Соmpliаnсе dеvеlоps аs а purеly utilitаriаn mесhаnism tо соntrоl thе dеgrее tо whiсh thе 

оrgаnizаtiоn mееts lеgаl аnd rеgulаtоry rеquirеmеnts, whiсh аrе inсrеаsingly соmpliсаtеd аnd 

tightеnеd in thе rаpidly glоbаlizеd wоrld оf trаnsnаtiоnаl соrpоrаtiоns аnd thе rаpid 

intеrpеnеtrаtiоn оf lеgаl systеms оf diffеrеnt соuntriеs аnd intеrnаtiоnаl оrgаnizаtiоns. But thе 

prоgrеss оf соmpliаnсе mеthоdоlоgy lеаds tо thе fасt thаt it is nо lоngеr nесеssаry tо study 

аnd trасk nоt just thе nоrms аnd lеgаl rеquirеmеnts, but аlsо thе institutiоns thаt gеnеrаtе 

thеm, in аll thеir divеrsity, whiсh inсludеs bоth fоrmаl аnd infоrmаl institutiоns. Thе сеntrаl 

аspесt оf соmpliаnсе is thе nееd tо саrеfully еvаluаtе аnd соmpаrе thе rеgulаtоry impасts thаt 

сеrtаin nоrms hаvе оn сеrtаin асtivitiеs оf оrgаnizаtiоns. Еstimаting thе соsts thаt еntаils 

соmpliаnсе with thе stаndаrds is, in fасt, оnе оf thе dirесtiоns in mеаsuring trаnsасtiоn соsts 

оf spесifiсаtiоn аnd prоtесtiоn оf prоpеrty rights. Соmpliаnсе rеfеrs tо thоsе phеnоmеnа thаt 
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оriginаlly оriginаtеd within thе Аnglо-Sаxоn lеgаl fаmily. Аt thе sаmе timе, in thе соntеxt оf 

thе соnvеrgеnсе оf thе lеgаl systеms оf diffеrеnt lеgаl fаmiliеs, thе implеmеntаtiоn оf thе 

nоrms оf intеrnаtiоnаl lаw in nаtiоnаl lеgаl systеms, thе strеngthеning оf thе еxtrаtеrritоriаlity 

оf а numbеr оf nаtiоnаl lеgаl systеms, аutоmаtiсаlly dismiss thе еxpеriеnсе аnd dеvеlоpmеnts 

оf оthеr lеgаl systеms (in rеlаtiоn tо thе Ukrаiniаn) rеlаtеd tо оthеr lеgаl fаmiliеs (in rеlаtiоn 

tо thе Rоmаnо-Gеrmаniс) is а vеry rесklеss асtivity. 

Thе аbоvе tеndеnсiеs in thе dеvеlоpmеnt оf lеgаl rеgulаtiоn pushеd thе stаtеs tо sеаrсh 

fоr thе mоst suссеssful mеthоds (mеthоds), thе mоst еffесtivе prасtiсеs thаt wоuld аllоw bоth 

thе stаtе аs а whоlе аnd its individuаl institutiоns (аs wеll аs nаtiоnаl subjесts оf lаw) tо 

inсrеаsе thеir соmpеtitivеnеss аt thе intеrnаtiоnаl lеvеl, аvоiding vаriоus risks , inсluding 

risks аssосiаtеd with bringing tо rеspоnsibility in thе frаmеwоrk оf intеrnаtiоnаl lеgаl 

institutiоns, thе risks аssосiаtеd with еnсumbrаnсе аnd соnfisсаtiоn оf prоpеrty lосаtеd I 

аbrоаd, thе risks аssосiаtеd with impоsing sаnсtiоns оn nаtiоnаl оrgаnizаtiоns thаt саrry оut 

асtivitiеs оutsidе thе pаrtiсulаr stаtе, еtс. 

Thе study guidе аllоws studеnts tо оbtаin а sеt оf knоwlеdgе, skills аnd skills tо сrеаtе а 

univеrsаl соmpliаnсе prоgrаm аnd mаnаgе it. Thе соmpliаnсе prоgrаm is dеsignеd fоr usе in 

аny rеgulаtоry аrеа, inсluding соmbаting соrruptiоn аnd lаundеring оf prосееds frоm сrimе, 

prоtесting pеrsоnаl dаtа, соuntеring disсriminаtiоn, mаnаging соnfliсt оf intеrеst, сustоms 

аnd аntimоnоpоly соmpliаnсе. Thе bооk is intеndеd fоr prасtiсing prоfеssiоnаls, studеnts оf 

lаw аnd есоnоmiс еduсаtiоnаl institutiоns аnd studеnts оf MBА prоgrаms, аs wеll аs аll thоsе 

whо wоuld likе tо lеаrn mоrе аbоut this rеlеvаnt tоpiс. 

Thе trаining mаnuаl аddrеssеs issuеs suсh аs thе dеfinitiоn оf соmpliаnсе risk, thе 

rеlаtiоnship bеtwееn соmpliаnсе аnd соrpоrаtе gоvеrnаnсе, thе rоlе оf thе bоаrd оf dirесtоrs 

аnd sеniоr mаnаgеmеnt in thе dеvеlоpmеnt оf thе «right» соrpоrаtе сulturе, thе rеlаtiоnship 

bеtwееn соmpliаnсе аnd еthiсs, vаriоus оbstасlеs tо еffесtivе соmpliаnсе within 

оrgаnizаtiоns, аnd аlsо еlеmеnts оf thе соmpliаnсе prоgrаm. 

Thе mаnuаl соnsists оf sеvеrаl mаin sесtiоns in whiсh thе rеаdеr will bе аblе tо 

fаmiliаrizе himsеlf with thе bаsiсs оf соmpliаnсе, еlеmеnts оf thе соmpliаnсе prоgrаm, аnd 

аn оvеrviеw оf kеy rеgulаtоry rеquirеmеnts. 

In thе sесtiоn оn thе bаsiсs оf соmpliаnсе, thе rеаdеr will gеt аn idеа оf thе nаturе оf this 

саtеgоry, its prinсiplеs аnd pоliсiеs, thе impоrtаnсе оf invеsting in thе dеvеlоpmеnt оf 

соmpliаnсе prоgrаm аnd thе соrrеspоnding соrpоrаtе сulturе bаsеd оn еthiсаl vаluеs. This 

sесtiоn will асquаint thе rеаdеr with thе histоry оf thе dеvеlоpmеnt оf rеquirеmеnts fоr 

соmpliаnсе mаnаgеmеnt in Ukrаinе, Hungаry аnd thе US, аs wеll аs with kеy соnсеpts in 

rеlаtеd аrеаs оf соrpоrаtе gоvеrnаnсе аnd sосiаl rеspоnsibility. 

In thе sесtiоns оn thе еssеnсе, struсturе аnd mаin соmpоnеnt оf thе соmpliаnсе оf thе 

industriаl еntеrprisе, еасh еlеmеnt оf аn еffесtivе соmpliаnсе prоgrаm is соnsistеntly 

соnsidеrеd using prасtiсаl еxаmplеs. Thе rеаdеr will bе аblе tо fаmiliаrizе himsеlf with 

spесifiс strаtеgiеs fоr mаnаging vаriоus аspесts оf thе prоgrаm, inсluding sеtting up а 

соmpliаnсе unit аnd rесruiting stаff, соnduсting risk аssеssmеnt аnd trаining, prоviding 

infоrmаtiоn сhаnnеls аnd rеspоnding tо thе аppliсаnts' rеpоrts. 

Thе sесtiоns оn thе rеviеw оf thе mоst impоrtаnt аrеаs in thе fiеld оf соmpliаnсе sеt оut а 

rеviеw оf kеy lеgislаtivе rеquirеmеnts аppliсаblе tо vаriоus оrgаnizаtiоns in diffеrеnt sесtоrs 

оf thе есоnоmy. Pаrtiсulаr аttеntiоn is pаid tо соnsidеrаtiоn оf thе mаin prоvisiоns оf аnti-

сrisis, аnti-соrruptiоn аnd аntimоnоpоly соmpliаnсе. 

Dеspitе thе еxistеnсе оf а сеrtаin numbеr оf publiсаtiоns оn this subjесt, а numbеr оf 

impоrtаnt оnеs аrе still nоt suffiсiеntly соnsidеrеd. In pаrtiсulаr, prасtiсаlly аbsеnt studiеs 

аimеd аt sоlving thе prоblеms оf еffесtivе сhоiсе оf оrgаnizаtiоnаl fоrms оf соmpliаnсе in 

industriаl еntеrprisеs, thе issuеs оf аnti-сrisis аnd аntimоnоpоly соmpliаnсе funсtiоn, 

соmpliаnсе mоnitоring, соmpliаnсе risk аssеssmеnt, еtс. nееd tо bе dеvеlоpеd. Thе sсiеntifiс, 

prасtiсаl аnd еduсаtiоnаl impоrtаnсе оf sоlving prоblеms rеlаtеd tо thе implеmеntаtiоn оf 
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еffесtivе соmpliаnсе in industriаl еntеrprisеs аnd dеtеrminеd thе rеlеvаnсе оf thе mаtеriаl 

оutlinеd in the report. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Канд. экон. наук, проф. Косенко А.В., д-р. экон. наук, проф. Перерва П.Г. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

Основной проблемой экономики была и есть постоянная нехватка различных 

ресурсов для удовлетворения потребностей общества. Интеллектуальные ресурсы в 

отличие от большинства природных ресурсов не только наиболее воспроизводимые, но 

и быстро увеличиваются при правильной государственной политике и адекватно 

сложившихся отношениях в обществе. Поэтому ставка на интеллектуальные ресурсы 

могут стать для нашего государства средством освобождения национальной экономики 

от чрезмерной зависимости от природных ресурсов, которые могут истощиться, 

закончиться или на них просто изменится спрос не в лучшую сторону. Такое изменение 

приоритетов позволит обеспечить отечественной экономике страны устойчивое и 

долгосрочное развитие и социально-экономическое процветание. 

В настоящее время в мировой экономике произошло смещение акцента с 

проведения просто финансовых вложений в хозяйственную деятельность на 

осуществление интеллектуальных инвестиций, основой которых выступает 

интеллектуальная собственность. Именно интеллектуальная собственность составляет 

главное содержание инноваций и подробно выстраивает внутреннюю логику 

отношений в каждом конкретном инновационном проекте, в любом 

высокотехнологичном предприятии, компании, отрасли, административном центре 

научно-промышленного города, региона, государства в целом международного 

сообщества. Не является исключением из этой постановки проблемного вопроса и 

экономика нашей страны. 

Интеллектуальная собственность, как специфическая категория, еще 

недостаточно исследована наукой. В ней еще достаточно много не согласий, что в ряде 

случаев существенно усложняет и без того противоречивый механизм регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности. В то же время, уже достаточно 

точно определены объекты и субъекты данной категории. 

В качестве объектов интеллектуальной собственности выступают научные 

открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, товарные 

знаки, научные, литературные и художественные произведения, компьютерные 

программы, интегральные микросхемы, продукты биотехнологии, репрографии и т. п. 

Субъектами интеллектуальной собственности, создают указанные объекты выступают 

ученые, изобретатели, рационализаторы, конструкторы, технологи, дизайнеры, 
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художники, писатели, поэты, драматурги, композиторы, исполнители произведений и 

другие творческие личности. 

Анализируя роль интеллектуального капитала как основы реализации прав 

собственности в новой экономике, следует, на наш взгляд, учитывать как рыночный 

(внутрифирменный) эффект реализации, так и социальную эффективность 

(удовлетворение перспективных потребностей) накопление интеллектуального 

капитала. Таким образом, проблема структурирования интеллектуального капитала не 

может быть ограничена рамками фирмы. Логика анализа предполагает 

структурирование интеллектуального капитала компании с точки зрения структуры и 

типологизации нематериального накопления на макроэкономическом уровне. 

Интеллектуальной собственности также присущи все те признаки, которые были 

рассмотрены выше применительно к объектам обычной собственности. В то же время, 

в данном случае круг рассматриваемых признаков расширяется. Речь идет о творческом 

происхождения объектов интеллектуальной собственности, что также необходимо 

рассматривать в качестве важнейшего признака. В табл. 1 приведена краткая 

характеристика основных признаков собственности применительно к ее 

разновидностей. 

 

Таблица 1 - Отличительные признаки обычной и интеллектуальной 

собственности 

Признаки 

собственности 

 

Виды собственности 

обычная собственность Интеллектуальная собственность 

Знание 

Физический восторг объекта 

собственности и содержание его 

как угодно долго (по желанию 

владельца) 

Интеллектуальное 

(информационное) владение 

пользование 

Используется владельцем или по 

его поручению другим лицом. В 

процессе пользования происходит 

моральное и физическое старение 

объекта. 

Используется владельцем. 

Пользование объектом другими 

лицами регулируется 

действующим в стране 

законодательством. Объект 

стареет только морально. 

распоряжение 

Передача (продажа) объекта 

другому лицу означает ее полную 

отчужденность и потерю права 

собственности. Объект 

собственности может быть легко 

изменен или удален 

Передача объекта другому лицу 

не означает полную его 

отрешенность от разработчика. 

творческое 

происхождения 

Не является особым признаком 

собственности 

Есть обязательным признаком 

собственности 

 

Общественная полезность объектов интеллектуальной собственности, по 

нашему мнению, определяется прежде всего в положительном эффекте от их 

использования в различных сферах жизни общества. Применительно к предмету 

рассмотрения можно выделить следующие виды эффектов. 

1. Экономический эффект - заключается в экономии общественного труда 

(материальных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов) при использовании 

результатов творческой деятельности (объектов интеллектуальной собственности). Его 

наличие в конечном счете приводит к росту доходов (прибыли) общества (прирост 

национального дохода) или конкретных лиц. 
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2. Социальный эффект - заключается в создании более благоприятных условий 

для жизнедеятельности общества, определенной его части или конкретной личности. 

Его наличие ведет к созданию условий для всестороннего развития личности, более 

полного применения ее творческих сил, способностей, талантов. В конечном счете 

любая творческая деятельность должна быть направлена на человека, соответствовать 

целям формирования гармонично развитой, духовно богатой личности, создавать для 

нее все необходимые условия для эффективной работы, комфортного быта и 

полнокровного отдыха. 

3. Познавательный эффект - заключается в создании новой информации, 

позволяющей человеку (субъекту экономических отношений) узнать что-то новое о 

развитии природы и общества. Его наличие является базой для дальнейшего 

постепенного развития прогресса в обществе во всех сферах. 

4. Негативный эффект - заключается в существовании некоторых негативных 

последствий или результатов использования данного объекта интеллектуальной 

собственности. Его наличие может вызвать негативные эмоции в обществе или его 

части, причинить ущерб окружающей среде, провоцировать конфликты между 

отдельными странами или группами лиц, иметь побочные негативные результаты и так 

далее. Для объектов интеллектуальной собственности, отличающиеся лицом новизной 

и творческой природой, наличие отрицательного эффекта очень возможна. В этой связи 

необходимы дополнительные исследования и разработки по минимизации 

потенциальных негативных последствий до их полного устранения. Одной из сторон 

творчества должно быть обеспечение безопасности его продукта для условий 

проживания современных и будущих поколений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ  

ПЕРЕСТРОЙКИ СТРАНЫ 

 

Д-р. экон. наук, проф. Косенко А.П.; д-р. экон. наук, проф. Перерва П.Г. 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

Большинство аналитиков также сходятся во мнении, что устойчивой и 

прогрессирующей может быть та экономика, которая порядка 70% внутреннего спроса 

удовлетворяет за счет производства предприятий отечественной отрасли 

машиностроения, в которую включены подотрасли тяжелого и среднего 

машиностроения: судостроение, сельскохозяйственное, химическое, 

лесопромышленное, строительное и коммунальное машиностроение, станкостроение, 

авиационная и автомобильная промышленность. В настоящее время при 

несопоставимой разнице стартовых условий зарубежных и украинских производителей 

доля продукции отечественной отрасли машиностроения на украинском рынке не 

превышает 15-20%. Такое технологическое отставание заключается не только в 

нехватке средств, накапливающихся долгах, но и стратегически неверным подходом к 

ведению бизнеса. Получаемые, в том числе и от государства, деньги тратятся не на 

формирование задела для будущего – борьбу с собственной технологической 

отсталостью, наладку в кратчайшие сроки выпуска качественной, востребованной и 
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конкурентоспособной продукции отечественного производства, – а на банальное 

«латание дыр» текущего характера. Вместе с тем, как показывают результаты многих 

исследований, одним из ключевых показателей, отражающих роль науки и инноваций в 

системе международных экономических отношений страны, является объем экспорта 

высокотехнологичной продукции и его доля в общем объеме экспорта 

обрабатывающей промышленности государства (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Экспорт высокотехнологичной продукции в развитых странах мира 

Страна 

Объем экспорта 

высокотехнологичной 

продукции, млрд 

долл. 

Доля в 

мировом 

экспорте, % 

Доля экспорта 

высокотехнологичной 

продукции в объеме экспорта 

обрабатывающей 

промышленности, % 

КНР 457,1 23,7 25,81 

Германия 183,4 9,5 14,96 

США 145,3 7,5 18,09 

Япония 126,5 6,6 17,46 

Сингапур 126,4 6,5 45,16 

Южная Корея 122 6,3 25,72 

Франция 105,1 5,4 23,75 

Великобритания 68,9 3,6 21,31 

Нидерланды 67,1 3,5 19,81 

Малайзия 61,1 3,2 43,39 

 

На сегодняшний день экономические соревнования за лидерство на мировых 

рынках связано, прежде всего, с инновациями. Большинство индустриально развитых 

стран строят свою стратегию долгосрочного роста, преимущественно на основе 

перехода на инновационный путь развития. 

В настоящее время в развитых странах показатель прироста ВВП за счѐт 

внедрения новых технологий составляет 60-90%, в то время, как в Украине он 

составляет менее 1%. Большинство существующих предприятий не проявляют 

необходимой инновационной активности и занимаются преимущественно добычей и 

обработкой сырья. 

Согласно статистическим данным, количественный показатель инноваций 

снижается. Так в 2006 году инновационной деятельностью в промышленности 

занималось 1118 предприятий (11,2 % от всех промышленных предприятий). Для 

сравнения, в 2005 году действовало 1193 предприятия промышленности, занимающихся 

инновационной деятельностью (11,9 % от всех промышленных предприятий). 

На данный момент преобладающим направлением инновационной активности 

по видам экономической деятельности является производство кокса и продуктов 

нефтепереработки (треть предприятий занимается инновационной деятельностью), 

после неѐ идут машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность 

(пятая часть занимается инновационной деятельностью), металлургическое 

производство (12,9 %), производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 

(9,4 %). Наименьшее количество инноваций наблюдается в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды (3,6 % от всех предприятий занимаются 

инновациями). 

По индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума Украина занимает 78 место из 125 стран. Ученые нашей страны выделяют 

следующие перспективы современной инновационной перестройки: 
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 завершение формирования стабильной нормативно-правовой базы, которая 

будет равной для всех инвесторов и инноваторов; 

 концентрация финансовых и интеллектуальных ресурсов для развития 

перспективных технологических направлений и инновационных проектов, которые 

обеспечат значительное влияние на конкурентоспособность и увеличат эффективность 

экономики; 

 развитие инновационной инфраструктуры; 

 построение системы взаимодействия науки, образования, производства, 

финансово-кредитной сферы в развитии инновационной деятельности; 

 создание системы инновационных программ для реализации приоритетов 

инновационного развития; 

 формирование внебюджетных источников поддержки инновационной 

деятельности, за счѐт более прибыльных предприятий или кредитных ресурсов с 

финансового рынка; 

 коммерциализация результатов различного рода научных исследований, 

создание в институтах НАН Украины  подразделений, отвечающих за трансферт 

технологий; 

 формирование достаточно эффективного внутреннего рынка высоких 

технологий. 

Решение данных проблем имеет важное значение как для экономики Украины в 

целом, так и для предприятий, внедряющих в своей хозяйственной деятельности 

инновации. Решение этих проблем возможно благодаря развитию науки, расширению 

инфраструктуры системы государственного управления инновациями, накопленному 

опыту и знаниям, опыту инновационного развития соседних государств. 

Наши исследования показывают, что главным препятствием в развитии 

инновационной деятельности является недостаточное финансирование. Украина имеет 

достаточный интеллектуальный потенциал для технологического прорыва на внешние 

рынки, для кардинального инновационного развития собственной экономики. 

Например, изменение числа выданных патентов и поданных заявок на изобретения 

также определяет будущее производственного проектирования. Необходимость 

радикального повышения конкурентоспособности украинских изделий на мировом 

уровне, коммерциализации инноваций (особенно технологического направления) и в 

кратчайшие сроки получение и максимизация прибыли способствую росту 

финансирования инновационной деятельности. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Научный сотрудник Косенко А.А. 

ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси» 

 

В настоящее время одним из основных трендов современной экономики 

является создание оптимальных условий для развития малого инновационного 

предпринимательства. Обладая большей мобильностью и гибкостью по сравнению с 

крупными бизнес-структурами, малые инновационные предприятия оказываются более 

адаптивными к требованиям рынка. 

В настоящее время развитие малого инновационного предпринимательства в 

Республике Беларусь характеризуется недооценкой значения и роли малого 

инновационного предпринимательства в общем контексте социально-экономического 

развития страны, и, как следствие, отсутствием четко сформулированной 

государственной политики по отношению к данному сегменту предпринимательства, 

предполагающей наличие инструментария для достоверных статистических 

наблюдений, а также систему прозрачных мер и механизмов государственной 

поддержки малых инновационных предприятий. 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 01.07.2010 «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства», максимальная численность 

работников микроорганизаций составляет 15 человек. 

Малыми организациями являются зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год 

от 16 до 100 человек включительно. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в 

Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников 

за календарный год от 101 до 250 человек включительно. 

Согласно Рекомендации Европейского Союза 2003/361 от 6 мая 2003 года по 

определению критериев микропредприятий, а также малых и средних предприятий, 

максимальное число работников микроорганизации составляет 10 человек, малого 

предприятия – 50, среднего предприятия – 250человек[1].  

Таким образом, сравнение белорусского и европейского подходов к 

определению численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства показывает, что максимальное число работников белорусских 

микроорганизаций и малых предприятий превышает соответственно в полтора и два 

раза максимальное число работников указанных субъектов хозяйствования в странах 

Евросоюза. 

Другими важнейшими критериями для определения субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые установлены упомянутой Рекомендацией, 

являются предельное значение годового оборота или предельное значение годового 

баланса. Для микропредприятий пороговым значением данных показателей являются 2 

млн. евро, для малых предприятий – 10 млн. евро, для средних предприятий – 50 млн. 

евро и 43 млн. евро соответственно. 

По белорусскому законодательству данные показатели для целей определения 

субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрены. 

Согласно европейской практике, в целях оказания эффективной и адресной 

государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

существует неформализованное деление малого и среднего предпринимательства на 

массовый сектор и высокотехнологичный сектор, ориентированный на производство 

высокотехнологичных товаров, как самостоятельно, так и посредством участия в 

кооперационных цепочках крупных компаний. 
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Подобное разделение обеспечивает возможность разработки для 

высокотехнологичного сектора МСП эффективных и рациональных мер и механизмов 

государственной адресной поддержки малых инновационных предприятий, 

стимулирующих рост и развитие указанных предприятий.. 

Характерной особенностью развития в Республике Беларусь малого 

инновационного предпринимательства на сегодняшний день является его правовая 

неопределенность в силу несовершенства законодательства в сфере научно-

технической и инновационной деятельности. 

Поскольку Закон Республики Беларусь от 19.01.1993 «Об основах 

государственной научно-технической политики» и Закон Республики Беларусь от 

10.07.2012 «О государственной инновационной политике и инновационной 

деятельности Республики Беларусь» направлены на обслуживание интересов и 

потребностей, прежде всего, госсектора национальной экономики, развитие и 

деятельность субъектов малого инновационного предпринимательства осуществляется 

в рамках научно-технологических парков, зарегистрированных в установленном 

порядке в качестве субъектов инновационной инфраструктуры Республики Беларусь.  

В настоящее время в Перечне субъектов инновационной инфраструктуры 

Республики Беларусь в установленном порядке зарегистрировано 14 научно-

технологических парков [2] (из них 4 зарегистрировано в 2017 году).  

Основными направлениями деятельности белорусских технопарков являются: 

приборостроение, в том числе разработка и производство высокотехнологичной 

продукции; разработка программного обеспечения и оказание IT-услуг; выполнение 

НИОК(Т)Р; оказание консалтинговых, образовательных и информационных услуг; 

деятельность в области архитектуры и строительства. 

Для построения эффективной и рациональной системы государственной 

поддержки малого инновационного предпринимательства в настоящее время требуется 

реализовать ряд практических мер, на осуществление которых не потребуется 

дополнительных бюджетных ассигнований, но реализация которых позволит 

нормативно закрепить основные «видовые признаки» малого инновационного 

предпринимательства: 

1. определение высокотехнологичного сектора национальной экономики в 
качестве приоритетного для осуществления деятельности малых инновационных 

предприятий 

2. определение значительного развития малого инновационного 

предпринимательства в качестве стратегической цели и нормативное закрепление 

конкретных целевых показателей, в частности для поддержки малых инновационных 

предприятий, основанных на технологиях start-up и spin-off. 

3. определение численности малого и среднего предприятия (в том числе малого 
инновационного) в соответствии с практикой стран ОЭСР; 

4. создание при государственных научных учреждениях малых инновационных 
предприятий в целях практической апробации и коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности с наделением их функциями посредников в научно-

технологической сфере. 

В противном случае, как справедливо отмечают отечественные исследователи, в 

ближайшее время без принятия достаточных и научно обоснованных решений, а также 

нормативного обеспечения инновационной деятельности, в том числе становления и 

развития малого инновационного предпринимательства, выход из стагнации 

инновационной активности и восприимчивости невозможен. 

Литература: 1.   COMMISSION RECOMMENDATION of 6 May 2003 concerning 

the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number 

C(2003) 1422) (Text with EEA relevance) (2003/361/EC). [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041: 
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Abstract. The paper presents the results of research based on analysis of the 

advantages for Ukraine from the businesses of Ukrainian ex-Labor migrants in the country 

and the remittances of current Labor migrants sent into the country, according to the data of 

the World Bank during period 2000-2016. 

Ukraine has had four mass waves of emigration since 1870-1880. Migration to other 

countries continues today with different goals in each country: for permanent emigration, 

migrants choose to go to Israel, USA and Canada, for study and labor migration to the 

European Union member states, and for marriage to Turkey. 

Today recipient countries of Ukrainian labor migrants include Poland, Czech 

Republic, Germany, USA, Greece, UK, Canada, Austria, Sweden, Israel, Belgium, Ireland, 

Norway, Latvia, Lithuania, Turkey, Italy, Spain, and Portugal.   

The majority of Ukrainian labor migrants work in the following areas: construction, 

agriculture, domestic service, trade, industry, transport, food service, hotel industry, and 

manufacturing, etc. 

According to surveys conducted among Ukrainian ex-Labor migrants [1-2], they 

decided to go abroad for various reasons: to pay for the education of children at universities; 

to pay for medical treatment of members of their families; to pay for land purchase and house 

construction among other reasons.  

Businesses of Ukrainian ex-Labor migrants as advantages for Ukraine 

The results of the survey [1-2], show that 8% of Ukrainian ex-Labor migrants are 

ready to invest in small or medium-size businesses in Ukraine to lay the foundation for their 

own business in the following areas: 

- construction,  

- trade,  

- industry,  

- transport,  

- food service,  

- hotel industry.  

Thus, investments to facilitate the opening of small and medium-size businesses in 

Ukraine have been already been used successfully within the country. This can be considered 

a great advantage but the state should better support these small and medium-size businesses.  

Advantages for Ukraine from entrepreneurship of Ukrainian ex-Labor migrants in the 

country 

Firstly, entrepreneurship by Ukrainian ex-Labor migrants facilitates an increase in the 

number of small and medium-size enterprises in Ukraine as well as the level of 

competitiveness among the regions and within the country in general [3-4]; 

Secondly, entrepreneurship by Ukrainian ex-Labor migrants increases the number of 

new and additional jobs available in both the regions and the capital;  
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Thirdly, entrepreneurship by Ukrainian ex-Labor migrants assists the development and 

stability of the Ukrainian economy and experience brought back from abroad will ensure that 

this development continues. 

Fourthly, Ukrainian ex-Labor migrants are able to invest money in new and 

progressive directions within the Ukrainian economy, using their own experience gained from 

working abroad. Examples of this progressiveness and innovation can be seen in the solar 

panel industry, the green economy and the economy of waste [5]. 

Ukrainian current and ex-Labor migrants are the biggest investors in economy of the 

country  

According to data from the World Bank, remittances from Ukrainian current labor 

migrants received in Ukraine during the period 2000-2016, increased from 33,000.00 

thousand US$ in 2000 to 6,160,630.07 thousand US$ in 2016 [6]. 

The amount of personal remittances to Ukraine was 1.34% of GDP in 2000, in 2002 - 

2.812%, in 2004 - 2.887%, in 2006 - 2.879%, in 2008 - 3.768%, in 2010 - 4.805%, in 2012 - 

4.807%, in 2014 - 5.508%, and in 2016 - 6.589%. This also shows that personal remittances 

to Ukraine amount to a significant part of the country's GDP, rising from 1.34% in 2000 to 

6.6% in 2016 [6]. In 2017, this index has increased up to 10% of GDP of Ukraine. 

These figures show that Ukrainian current and ex-Labor migrants really are the biggest 

investors in the economy of Ukraine [7]. 

Conclusions  

The paper presents the results of research based on analysis of the advantages for 

Ukraine from the businesses of Ukrainian ex-Labor migrants in the country and remittances 

from current Labor migrants sent into the country, according to the data of the World Bank 

during period 2000-2016.  

According to data from the results of the surveys among Ukrainian labor migrants, 

described in the previous papers [1-2], 8% of Ukrainian ex-Labor migrants are ready to invest 

in small and medium-size businesses in Ukraine to lay the foundation for their own businesses 

in the following areas: construction, trade, industry, transport, food service, hotel industry. 

These investments may bring Ukraine the following advantages:  

- Entrepreneurship by Ukrainian ex-Labor migrants facilitates an increase the 

number of small and medium-size enterprises in Ukraine, as well as the level of 

competitiveness among the regions and within the country in general. 

- Entrepreneurship by Ukrainian ex-Labor migrants increases the number of new and 

additional jobs in the regions and in the capital;  

- Entrepreneurship by Ukrainian ex-Labor migrants assists the development and 

stability of the Ukrainian economy.  

- Ukrainian ex-Labor migrants are able to invest money in new and progressive 

directions of the Ukrainian economy using their own experience received abroad. Examples 

of this can be seen in the solar panel industries, the green economy and the economy of waste.  

- Investment to open small and medium-size businesses in Ukraine brings great 

advantages for Ukraine. However, the Ukrainian state should better support these small and 

medium-size businesses in Ukraine.  
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Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

Занятость трудоспособного населения – это один из важнейших факторов, 

который учитывают при разработке стратегии социально-экономического развития 

страны. В России, как и других странах,  безработными считаются  люди, которые в 

течение нескольких месяцев искали место работы и готовы были приступить к работе в 

течение недели после получения предложения. В число безработных не входят те, кто 

работу не искал, например, потому что отчаялся. То есть, учитываются исключительно 

трудоспособные граждане - экономически активное население. 

Выделяют четыре основные теоретические  модели политики занятости, которые 

применяются в мировой практике: американская; скандинавская; европейская; 

японская.  

Суть американской модели состоит в предоставлении большого количества 

рабочих мест с минимальным уровнем оплаты и с низкой производительностью. 

Сокращение безработицы в стране, рост количества населения с небольшими доходами 

- основные достижения данной модели. Децентрализация законодательства в сфере 

занятости и помощи безработным - это отличительная черта американской модели.  

Суть скандинавской модели состоит в создании рабочих мест в государственном 

секторе. При этом уровень заработной планы находится на среднем уровне. Цель 

данной модели – минимальный уровень безработицы. Государственная политика 

стремится предупредить безработицу, а не оказывать помощь безработным гражданам.  

Суть третьей модели состоит в сокращении числа занятых при постоянном 

повышении производительности труда и рост уровня доходов работающих граждан. 

Такая система пособий дает возможность гражданину в течение длительного времени 

быть безработным и искать наиболее подходящую работу.  

И последняя модель – японская. Вся суть этой системы заключается в 

пожизненном найме. Размер заработной платы полностью зависит от стажа работника. 

Пожизненный найм обеспечивает занятостью постоянного работника до 55-60 лет. 

Карьерный рост идет по определенному плану, который включает в себя курсы по 

повышению квалификации. Такие меры увеличивают ответственность работников 

японских фирм за качество работы. У сотрудников формируются забота о престиже 

предприятия, его бренде и внутрифирменный патриотизм. В случае если становится 

необходимым сократить производство, это происходит за счет уменьшения рабочего 

времени. 

http://ampua.org/novyny/pres-reliz-ukrainski-trudovi-migran-4/
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT
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Что касается российской политики занятости, то кроме своих особенностей она 

использует и зарубежный опыт. 

Современная статистика свидетельствует о том, что в стране более 900 тысяч 

официально зарегистрированных безработных. Минимум третья часть из этого 

количества попросту пользуется щедростью властей, так как имеет неофициальные 

подработки. Ещѐ третья часть – это люди, не желающие работать, лентяи и лодыри. 

Прогноз роста числа безработных за 2017 год составлял порядка 6%. Это 

приблизительно полмиллиона человек. В то же время наблюдается тенденция к 

сокращению безработицы. 

Например, в Белгородской области, по состоянию на 1 августа 2017 года в банк 

вакансий службы занятости населения области поступили сведения на замещение 23,1 

тысячи свободных рабочих мест (вакантных должностей).  

В течение января-июля 2017 года в органы службы занятости населения 

Белгородской области обратилось 47,3 тыс. граждан и 7,3 тысяч работодателей. 

Граждан на 24,0% меньше, чем в отчетном периоде 2016 года, и работодателей на 

70,0% больше, чем в январе-июле 2016 года. Следовательно, напряженность на рынке 

труда области за отчетный период уменьшилась, и на одного гражданина, ищущего 

работу, приходится почти 5 вакансий. 

Учитывая большие масштабы скрытой безработицы в России, превышение 

спроса над предложением рабочих мест, сложность ситуации на рынке труда, важно 

сосредоточить внимание на решении следующих первостепенных задач:  

- разработать четкую программу и политику реструктуризации экономики, 

-определить приоритетные инвестиционные направления ее развития и на этой 

основе создать концепцию профессиональной подготовки и профессиональной 

занятости  кадров на продолжительное время.  

Эта задача должна быть признана приоритетной, поскольку является 

основополагающей. Положение, при котором подготовка специалистов и рабочих 

кадров высокой квалификации очень слабо увязана с ситуацией на рынке труда, и 

выпускники учебных заведений сразу оказываются в положении безработных, надо 

постараться исправить. Важно при этом учесть половой и возрастной состав 

работающих специалистов различных направлений, чтобы отчетливее просматривались 

масштабы возможного замещения и потребности в нем в целом.  

Процесс подготовки высоко квалифицированных специалистов достаточно 

длителен, а кроме того требует больших финансовых затрат. Поэтому необходимо 

выделить приоритетные направления государственного значения, по которым в 

первоочередном порядке будут формироваться кадровые резервы. Такие проекты 

необходимо определить и на региональном (областном), и местном уровнях.  

Требует поиска решений процесс «выхода» молодежи на рынок труда, развитие 

у нее «предпринимательского чувства». Другими словами, необходимо значительное 

улучшение профессионального ориентирования молодежи на выбор будущей 

профессии, осознание ею того, что, может быть, на протяжении трудового пути 

придется менять профессию не один раз.  

В современных условиях принцип достижения и поддержания эффективной 

занятости, допускающий безработицу в социально приемлемых пределах, должен стать 

исходным в стратегии занятости в российском обществе. Оптимальное сочетание 

экономической эффективности и социальных результатов, которое будет разным в 

российских регионах, отличающихся экономическим потенциалом, 

ресурсообеспеченностью и структурой хозяйства, может способствовать реализации 

этого принципа. 

Чтобы реализуемая политика занятости становилась активной, должны в полной 

мере использоваться средства Государственного фонда занятости населения, а в 

структуре расходов должно преобладать финансирование затрат на сохранение рабочих 
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мест и создание дополнительных, на покрытие расходов на переподготовку и 

профессиональное обучение, на предоставление субсидий для организации 

собственного дела. 

Литература: 1. Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица. М: 

Издательство МГУ, 2014. 368 с. 2. Шевченко М.В., Сиридина С.С. К вопросу о 

бедности и неравенстве в современной России // Белгородский экономический вестник. 

2016. № 4 (84). С. 42-47. 3. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной 

статистики. 
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ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 

 

Канд. екон. наук, доц. Красномовець В.А. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Розвиток нових технологій, прискорення темпу життя обумовило появу 

тенденції збільшення потреби сучасної людини в якісному і різноманітному відпочинку 

та рекреації. Людина перестає бачити в закладах гостинності тільки їх конкретне 

призначення, вона хоче розваг, видовищ, у людей змінилися погляди на можливості 

провести час, саме тому вони почали більше витрачати на відпочинок. Важливою 

частиною багатопланової діяльності туристичних підприємств, вираженням високого 

ступеня їх професіоналізму є організація анімації. 

Успішні менеджери індустрії гостинності давно зрозуміли, що саме ця 

нематеріальна складова в сучасних умовах є тим інструментом і запорукою, за рахунок 

чого можна завоювати та утримати лідируючі позиції на ринку. І саме унікальність, 

оригінальність та специфічність анімаційної програми вирізняє туристичне 

підприємство та створює його особливий стиль. Водночас, сучасні анімаційні програми 

мають бути ще досконаліші та креативні, щоб задовольнити вибагливого споживача.  

Креативність (лат. creatio - створення) – творча, новаторська діяльність; новітній 

термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю 

до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як 

незалежний фактор» [2, с. 60]. Здавалося б креативність, у своєму розумінні і так є 

складовою будь-якої анімаційної програми. Раніше у літературі використовувався 

термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням з 

англійської мови (creativity, creative). Але в загальному розумінні, відповідно до вимог 

часу, поділяємо існуючу думку вчених [5, с. 531] щодо того, що креативність є 

інноваційним способом виразу творчих здібностей. В російській мові, на думку 

професора І. Мілославського, терміном «креативний» позначається творчість, що «не 

тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату. А слово 

«творчий» залишається зі своїм вихідним значенням, що не розрізняє діяльність 

результативну й, навпаки, безрезультатну» [3]. 

Відтак, креативність анімаційних програм передбачає не лише ідейне 

осмислення та пропонування сценарію, а головне – його втілення в діяльність закладів 

гостинності. Тому в концепції анімації особливо важливу роль відіграє кваліфікація 

аніматорів, їх готовність та здатність до продукування нового. 

У літературі представлені критерії, згідно з якими оцінюються ефективність 

співробітника служби анімації:  

1) рівень знань (знання, отримані під час навчання у навчальному закладі і в 

результаті підвищення кваліфікації);  

2) практичні навички (які не стосуються безпосередніх посадових обов‘язків, 

наприклад володіння автомобілем);  

3) відповідна фізична форма;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4) енергійність;  

5) стресостійкість;  

6) репутація [1, с. 53].  

Так, у Туреччині існують такі вимоги стосовно навичок та вмінь аніматора:  

- більшість складу команди володіє трьома і більше іноземними мовами, що 

спрощує і покращує контакт і взаєморозуміння між аніматором і гостем;  

- креативний і нестандартний підхід методистів і хореографів до створення 

заходів з урахуванням індивідуальних потреб гостей готелю;  

- у складі команди – професійні спортсмени та танцюристи;  

- дружня атмосфера в колективі протягом усього робочого часу за рахунок 

грамотного керівництва професійного анімаційного менеджера (зустрічі поза роботою 

для команди).  

Натомість аніматорам готелів України необхідні: 

- наявність гарної фізичної форми;  

- володіння українською, російською, англійською мовами;  

- наявність відповідних особистісних якостей (комунікабельності, добро-

зичливості, гостинності, дисциплінованості, стресостійкості тощо);  

- спілкування з гостями виключно в робочий час [5, с. 532] 

Майстерність менеджера індустрії дозвілля визначається наявністю 

різноманітних знань, вмінь та навичок, серед яких пріоритетними є:  

- здатність розробити дозвіллєву програму з урахуванням потреб і запитів 

споживача;  

- здатність забезпечити індивідуальний, диференційований підхід, врахувавши 

вікові, психологічні, естетичні, етичні, релігійні та інші особливості відпочиваючих;  

- вміння вибудовувати комунікативний процес на гуманних, демократичних 

засадах;  

- вміння використовувати у своїй роботі новітні наукові та практичні 

досягнення;  

- вміння урізноманітнювати дозвіллєві програми, уникаючи шаблонності в їхній 

організації.  

Кожна із зарубіжних країн має свою концепцію підготовки менеджерів індустрії 

дозвілля, яка враховує особливості національної культури, традиції, досвід суспільно-

історичного розвитку. Водночас, здійснений аналіз професійної підготовки фахівців 

сфери дозвілля дав можливість виявити кілька спільних тенденцій:  

- система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для дозвіллєвої сфери 

охоплює два типи навчання: набуття нової спеціальності й підвищення кваліфікації. 

Навчальні плани навчальних закладів містять загальноосвітні, спеціальні та елективні 

дисципліни. У навчальному процесі поєднується практична і теоретична підготовка;  

- зважаючи на те, що менеджер індустрії дозвілля працює з різними категоріями 

населення і має вміти задовольняти їхні потреби в умовах дозвілля, створюються 

додаткові спеціалізовані курси з удосконалення фахової підготовки спеціалістів 

дозвіллєвої сфери. Ступінь бакалавра становить початковий рівень, більшість закладів 

сфери дозвілля висувають до претендента на посаду додаткові правила (спеціальні 

навчальні курси, практичний досвід роботи), що змушує фахівця набувати відповідних 

вмінь і навичок для виконання своїх обов'язків (зокрема, через дистанційну форму 

навчання);  

- професійна підготовка менеджера індустрії дозвілля ґрунтується на двох 

фундаментальних засадах: дотримання прав людини та професіоналізму фахівця [4, с. 

124]. 

Таким чином, креативність сучасних анімаційних програм є фактором 

активності, самовідданості та лояльності, перш за все, самих працівників даної сфери. 

Від того, наскільки вони прагнуть створювати та втілювати інноваційні підходи у своїй 
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роботі, новітні та нестандартні напрямки розваг гостей, залежить і загальна репутація 

та рівень закладу гостинності. 

Література: 1. Власова Т.И. Анимационный менеджмент в туризме : [учеб. 
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Останнім часом особливого розвитку набуває сфера туризму. В багатьох країнах 

і регіонах туризм є основним джерелом прибутків. Кількість туристів збільшується, а 

отже і попит на засоби розміщення збільшується. Разом з цим зростає конкуренція в 

сфері готельних комплексів. Тому інноваційний підхід до організації готельного 

комплексу є дуже важливим для залучення нових клієнтів в умовах жорсткої 

конкуренції. 

Метою статті є дослідження інноваційних форм організації готельних 

комплексів. 

В законі України про туризм зазначається що турист це особа що перебуває поза 

межами свого постійного місця проживання  не менше 24 годин. Вирушаючи в 

подорож людина прагне до нових відчуттів, нових емоцій та зміни обставин. Тому й 

номер готелю не повинен повертати мандрівника у звичну обстановку.  

На даний момент вибір незвичайного готелю не відбирає багато часу, адже зараз 

існує багато різновидів готелів  таких як: ботелі, крижані готелі, готелі модних брендів, 

бутік готелі, готелі на маяках та багато інших. 

Ботель - готель на кораблі. Ботелі зустрічаються там, де є великі річки і 

розвинене судноплавство. Ботель зазвичай відкривають у великих містах, а також 

поблизу від жвавих туристичних маршрутів. Німеччина, Франція, Голландія, 

Словаччина, Угорщина і Чехія - ось країни в Європі, де сьогодні можна знайти ботелі. 

Ботелі, як правило, обладнають на відживших свій термін круїзних судах. В силу того, 

що під ботелі перепрофільовують старі кораблі, клас таких готелів на воді рідко 

перевищує три зірки. Це пояснюється в першу чергу тіснотою каютних приміщень, які 

не дають можливості розширити простір номерів для необхідних у готелях більш 

високого класу розмірів. При цьому, ботелі користуються популярністю не тільки у 

туристів, що здійснюють недорогі тури, але і у вельми заможних мандрівників. Крім 

«водної» екзотики, у готелів на кораблях є і ще одна перевага - вони нерідко 

розташовані в безпосередній близькості від історичного центру того чи іншого міста. 

Так, що ставший знаменитим амстердамський готель на воді Amstelbotel 3 *, який 

знаходиться на одній з центральних набережних столиці Голландії, в п'яти хвилинах 

ходьби від головного міського вокзалу. Ботель Грація в Братиславі розташований 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%96%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673585
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_7
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673529:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.,%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.,%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673529:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.,%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.,%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_9_17
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прямо навпроти Національної Художньої Галереї Словаччини, в парі хвилин ходьби від 

Старого міста. Admiral Botel в Празі знаходиться в 15 хвилинах від Вацлавської площі 

Праги.  

Крижані готелі або готелі голку вперше з'явилися в Скандинавії. Ноу-хау у 

винаході нового способу туристського проживання належить Швеції. Саме у Швеції, а 

точніше в Лапландії, в містечку Юккас'ярві, що розташоване в двохстах кілометрах за 

Полярним колом, був створений перший у світі крижаний готель Icehotel. Сталося це в 

1991 році. З тих пір крижані готелі стали однією з визначних пам'яток не тільки в 

країнах Скандинавії, а й на багатьох гірськолижних курортах світу. Екзотика півночі 

розкривається в них повною мірою. Крижані помости, застелені шкурами, в якості 

ліжок, крижана меблі, крижані картини і статуї. Як правило, з теплого в готелях голку 

тільки гостинність і глінтвейн. Середня температура в номері готелю голку - близько - 

4 С. Складені з крижаних блоків, готелі голку недовговічні. Вони функціонують 

протягом сезону холодів. Однак подібна недовговічність надає крижаним готелям 

додатковий шарм і унікальність. Серед найвідоміших крижаних готелів світу, крім 

шведського Icehotel, Тel De Glace в канадській провінції Квебек, готель Kakslauttanen у 

фінській Лапландії, готель Whitepod у швейцарських Альпах і відкритий недавно голку 

в Андоррі на піренейському курорті Грандваліра[4].  

Модні готелі або ж готелі модних брендів - продукт «брендової» лихоманки, що 

охопила в останні десятиліття всю планету. Мода вже давно вийшла за звичні рамки 

одягу та аксесуарів. Зайвим підтвердженням тому стали нові готелі від Армані, Булгарі 

та інших відомих компаній, які раніше не брали участь безпосередньо в готельному 

бізнесі. Спочатку продавати готельні інтер'єри цілком під власною маркою придумав 

будинок моди Версаче. Перший бренд-готель, який називався Palazzo Versace, був 

відкритий в Австралії. Внутрішнє оформлення готелю розроблялося за участю глави 

дому, Донателли Версаче. Ще один відомий модельний дім - Armani - спільно з 

будівельною компанією з Дубаїв також займається створенням нової готельної мережі 

Armani Hotels and Resorts. Ювелірний дім Bulgari співпрацює в області дизайну з 

провідними готелями планети, такими як Ritz-Carlton. Під власною маркою Bulgari 

вийшов на готельний ринок в 2004 році в Мілані [3]. 

Бутік-готель - вид готелів, спочатку з'явилися в Північній Америці і 

Великобританії; являє собою невеликий готель зазвичай від 10 до 100 номерів в 

унікальному оформленні кожного з номерів. Бутік-готелі стали з'являтися в 1980-х 

роках у великих містах, таких як Лондон, Нью-Йорк і Сан-Франциско.  

Готелі на маяках як особливий спосіб відпочинку існують вже досить давно. 

Готелі, розташовані в будівлях маяків, безумовно, не підходять під опис розкішних. 

Тим не менш, ореол романтизму, який присутній тут, приваблює багатьох. Більшість 

готелів на маяках знаходяться у віддалених місцях, на високих кручах і невеликих 

островах. Такі готелі розраховані, як правило, на невелику кількість гостей. При цьому 

бувають і зовсім екзотичні випадки. Готель-маяк в Харлінгені здається як один номер. 

Готелі-маяки сьогодні поширені в США, країнах Скандинавії, на Британських 

островах, в Австралії, а також у регіоні Середземномор'я, на островах Хорватії та 

Греції. При цьому у кожної країни свій власний підхід до організації відпочинку в 

готелі на маяку. Так, приміром, на хорватському острові Листів послуги проживання 

надаються в колишніх будиночках доглядачів маяка, а в самому маяку, який 

називається Струга, розташований затишний ресторанчик. Відірваність від зовнішнього 

світу відрізняє готелі маяки від інших готелів. На багато з них можна потрапити лише 

по воді. При цьому є й унікальні в своєму роді готелі, дістатися до яких - вже само по 

собі велика подія [4].  

Dog Bark Park Inn - Це група готелів, яка стилізована під собак. Так виглядають і 

будівлі готелів, і всередині все пов‘язано з цими чотирилапими братами. Наприклад, 
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багато елементів декору теж стилізовані під собак, включаючи килимки, фігурки на 

стінах, картини та інше. 

Hamster Hotel - це вже зовсім неймовірний готель, який побудований нібито для 

величезного хом‘ячка. Знаходиться він у Франції. Постояльці можуть відчути себе 

хом‘ячками, покружлявши в колесі. До речі, цей готель був побудований на базі будівлі 

18 століття, який змінили до невпізнання.  

9h Hotel - У 1979 році в Японії був побудований перший капсульний готель, де 

немає номерів, а є капсули, які і являються кімнатами. В даний час в Японії кілька 

таких готелів, і найбільш сучасним є 9h. Не дивлячись на розміри, відпочивати в номері 

досить зручно, як стверджують постояльці. 

Pavillon des Lettres Hotel - Готель, розташований у Франції, є першим у світі 

готелем, стилізованим під літературний стиль. Архітектори, які його створили, 

збираються побудувати кілька таких будівель по всьому світу. Варто відзначити, що 

дизайн готелів легкий, можна сказати, навіть ―повітряний‖. Всі номери мають звукову 

ізоляцію, для того, щоб можна було спокійно почитати, ні на що не відволікаючись [3]. 

The Salt Hotel -  готель цілком створений з солі – соляні ―цеглини‖, соляний дах 

та інше. Побудований цей готель в Болівії, і розташований на відомій соляній  долині. 

Навіть підлога вкрита соляними гранулами. У Болівії є сезон дощів, після чого 

доводиться перебудовувати готель, адже частина будівельного матеріалу з солі 

розмивається. 

Отже, можна зробити висновок що багато власників готельного бізнесу 

намагаються будувати готелі, які є унікальними – по дизайну, стилю обслуговування, 

харчуванню або того й іншого разом. Існує безліч готелів що здатні задовольнити 

смаки найвибагливіших туристів.  Індустрія  готельних комплексів постійно 

розвивається і вдосконалюється, пропонуючи нові й незвичайні послуги туристам. 

Література: 1.Бабкін А.В. Спеціальні види туризму- Р/на-Дону: Фенікс, 2008. 2. 

Гуляєв В.Г. Організація туристичної діяльності: навчальний посібник - 2-е видання - М 

.: Нолидж, 2008. 3. Зав'ялова В. Г., Башкірова В. Р. Кращі готелі світу; Видавець: 

Коммерсант, Ексмо, 2008. 4. Кролс Б. Найнеймовірніші готелі світу; Про видання: Пер. 

з англ.А.Левченко Видавець/Виробник: Ексмо, 2009 

 

ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГІРСЬКОЛИЖНОМУ ТУРИЗМІ  
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Невпинний розвиток туризму та організація масового відпочинку 

гірськолижників, забезпечення необхідного при цьому комфорту та безпеки призвели 

до  виникнення цілої індустрії зимового відпочинку. Сучасні гірськолижні курорти 

включають готельні комплекси систему маятникових, канатно-крісельних і 

буксирувальних доріг - підйомників, траси спусків різної протяжності і складності, 

навчальні схили, службу трас і контрольно рятувальну службу, спортивні організації та 

споруди, магазини, пункти прокату спортивного спорядження, гірськолижні школи. 

В даний час гірськолижний туризм став одним з найважливіших соціально-

економічних явищ, які впливають на розвиток територій, країн і регіонів. При 

ефективному розвитку даного виду туризму є можливість позитивно  вплинути на  

соціально-економічному розвиток території. Але на даний момент, в Україні поки не 

приділяється належної уваги розвитку гірськолижного туризму, хоча його економічна 

вигода визнана у всьому світі.  За різними оцінками сьогодні у країні налічується лише 

любителів гірськолижного спорту більш 3 млн з щорічним приростом їх числа 

приблизно на 8% в рік. Але вітчизняні гірськолижні центри поки що розвинені 

недостатньо і не можуть надати необхідний рівень якості послуг.  [5] 
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Система якості гірськолижних курортів України складає сукупність 

взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів інфраструктури та природних умов. Серед 

різних видів активного відпочинку гірськолижне катання найбільше залежить від 

природних умов. Першорядне значення має наявність протягом чотирьох п'яти місяців 

в році щільного снігового покриву. Іншими факторами, зумовлюють зручності і 

привабливість гірськолижного відпочинку, є: висота місцевості, особливості рельєфу, 

погодні умови гірськолижного сезону, характер рослинності, відсутність лавинної і 

селевої небезпеки і, безумовно, різноманітність і унікальність ландшафтів [1]. 

Взагалі, гірськолижний туризм - один із видів активного туризму, основною 

метою якого є катання, швидкісні спуски по гірським склонам. Майже в будь-якому 

гірськолижному курорті є спуски, як для професіоналів, так і для новачків, пункти 

прокату спорядження та гірськолижні школи з досвідченими інструкторами, численні 

заклади харчування і розваг. Тому для організації гірськолижного виду туризму та 

надання послуг необхідно впроваджувати якісну інфраструктуру [4]. 

До складу інфраструктури гірськолижного курорту входить: спеціально 

обладнані траси для гірськолижного спорту і сноуборду, гірськолижні підіймачі, 

пункти прокату спортивного спорядження й інвентарю, гірськолижні школи, готелі й 

інші місця розміщення, заклади харчування, культурно-масові заклади для анімаційної  

діяльності. Невід‘ємною складовою інфраструктури будь-якого гірськолижного 

курорту є підйомник – технічна споруда в гірській місцевості, призначена для підйому 

гірськолижників і сноубордистів до місця початку спуску. Розрізняють два основних 

класи гірськолижних підйомників: повітряні та наземні. Підйомник повинен 

відповідати усім стандартам якості задля забезпечення безпеки туристів [2].  

Гірськолижні траси залежно від протяжності і складності повинні поділяються 

на: зелені (для початківців, новачків), сині, червоні (для лижників середнього рівня), 

чорні (для професіоналів, лижників високого рівня, також вони повинні бути також 

навчальні схили.  При плануванні лижної території необхідно враховувати рівень 

навичок катання лижників. При проектуванні траси враховують наявність постійного і 

по можливості більш однорідного снігового покриття, висоту місцевості, панівні вітри, 

експозицію схилів. Трасу прокладають по схилах різної крутизни плавною звивистою 

стрічкою. Складні ділянки чергуються з простими, круті - з пологими, на яких лижник 

міг би трохи перепочити. Ширину полотна траси встановлюють у суворій відповідності 

з рельєфом, з урахуванням небезпечних місць і перешкод. Пропускна здатність трас 

обумовлює продуктивність канатних доріг гірського району, що в кінцевому рахунку 

зумовлює місткість гірськолижного центру.   

Найкращими умовами в Україні характеризується курорт Драгобрат, який 

знаходиться на висоті 1400 метрів, що є найкращим показником серед гірськолижних 

курортів країни. Однак за багатьма іншими показниками він значно поступається 

Буковелю. В останньому в 4 рази більше трас різної складності, удвічі більше 

підйомників, в 15 разів більший номерний фонд (за наявності 4-ох та 5-тизіркових 

номерів), наявність освітлювальних трас і можливість стати свідком спортивних 

змагань різного рівня тощо. До того ж Буковель дуже ефективно вирішує проблему 

сезонності. В літній період працює туристичний комплекс «Буковель-Артек», кращі 

умови в регіоні за технічною оснащеністю, місткістю бази проживання та 

різноманітністю послуг, що надаються відпочивальникам. Такі курорти вважаються 

кращими в Україні, тому що  володіють сучасними, якісними інфраструктурними 

компонентами, а саме 16 функціонуючими підйомниками і розвиненою 

інфраструктурою (готелі, багатоповерхові парковки, ресторани), також розташовано в 

цілому близько 60 км трас різних рівнів складності (сині, червоні та чорні). На всіх 

трасах є снігові гармати, працюють ратраки, кілька трас обладнані стаціонарним 

освітленням. Вище зазначені гірськолижні курорти надають якісні послуги, та 

відповідають стандартам надання якісних послуг [3]. 
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Але й існують різні проблеми в експлуатації гірськолижних трас, які необхідно 

вирішити, наприклад :  

1) технічні стандарти облаштування схилів трас на гірськолижних курортах не 

відповідають сучасним вимогам;  

2) часто на схилах встановлюють б/у канатні дороги, що викликає занепокоєння 

щодо їхньої безпеки ;  

3) надмірна кількість туристів і рекреантів у вихідні дні;  

4) діяльність гірськолижних трас у період надмірного сніготанення призводить 

до знищення ґрунтового покриву й утворення на схилових елементах  антропогенно-

гравітаційних мікроформ рельєфу. 

Отже, можна зробити висновок, шо найбільшою перепоною на шляху 

комплексного розвитку рекреаційної індустрії та надання якісних послуг 

Закарпатського регіону є недосконала інфраструктура. Так як  поступово у світі 

гірськолижний туризм починає перетворюватися на один з найпопулярніших видів 

активного відпочинку, необхідно впроваджувати інноваційні технології, для підтримки 

новітньої інфраструктури , що у майбутньому може задовольнити потреби сучасного 

клієнта, слідкувати за якістю надання послуг гірськолижних курортів, безпекою даного 

виду туризму.   

Література: 1. Бабкін О.В. Спеціальні види туризму : Гірськолижний туризм / 

О.В Бабкін. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 252 с.; 2. Гірськолижний  підйомник 

[Електронний  ресурс].; 3. – Режимдоступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93% 

D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%

D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%

D0%BA; 2. Історико-Географічні Особливості Розвитку Гірськолижного Туризму В 

Україні [Електронний  ресурс]. – Режим 

доступу:file:///C:/Users/User/Downloads/Nvidgu_2016_34_26%20(1).pdf; 3. Організація 

Туризму (Основи Туризмознавства)  [Електронний  ресурс]. – Режим 

доступу:http://eprints.kname.edu.ua/40608/1/2013%20печ.%20118Л%20КОНСПЕКТ_ОТ_

ОТ.pdf; 4. Роберт Крісті Мілл. Гірські курорти [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:  

http://tourlib.net/books_ukr/resort.htm 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ AIS В НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Канд. техн. наук Кудаир Абед Тамер,  

Иракский  университет «Аль-Мареф» , р. Ирак, г. Анбар 

(Al - Maarif  University College Iraq), кафедра компьютрных наук 

 

Рыночные отношения современного мира характеризуются нестабильностью, 

изменчивостью и частыми кризисами. Управление на базе Системы искусственного 

интеллекта AIS (Artificial Intelligence System) активно внедряется в различные сферы 

управления, и перспективно во многих областях экономики. Экономические решения 

могут выбираться из определенного набора предусмотренных действий, 

соответствующих текущей ситуации. Формализация процесса принятия решений 

возможна на принципах распознавания ситуаций или объектов экономической 

деятельности. Сфера экономических вопросов, в которых Системы искусственного 

интеллекта AIS может иметь результативный успех является: стратегические решения; 

оценка рабочей деятельности; оценка угрозы, рисков; оценка характеристик товаров и 

услуг и т.д. 

Теоретическое решение задач с помощью AIS происходит таким образом, что 

для каждого множества классов объектов требуется на первом этапе решить задачу 

выбора рабочей системы признаков, наиболее информативно описывающей объекты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%25%20D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%25%20D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%25%20D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%25%20D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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распознавания. Решение задачи выбора рабочей системы признаков включает в себя 

следующие шаги:  

1) Определение априорного словаря признаков, т.е. выбор номенклатуры 

показателей, характеризующих объекты распознавания, с целью их классификации.  

2) Выбор способа кодирования значений признаков и формирования описания 

объекта в виде кода – признакового слова, удобного для вычислительной системы.  

 3) Определение значений пороговых уровней в диапазоне изменения значения 

каждого признака с целью кодирования по принципу адаптивного квантования.  

4) Сравнительная оценка информативности признаков априорного словаря 

относительно цели распознавания с учетом выбранного способа кодирования и 

установленных порогов.  

5) Выбор рабочей системы признаков, достаточной и необходимой для полного 

распознавания всех объектов.  

На втором этапе построения AIS необходимо сформировать алгоритм 

распознавания объектов, представляемых в полученном на первом этапе пространстве 

признаков. Подсистема распознавания может использовать обучающийся алгоритм, 

построенный на основе теории распознавания образов, и заключается в вычислении 

значения решающей функции классифицируемого объекта по всем возможным классам 

принадлежности. В случае ошибки распознавания происходит процесс обучения, при 

котором соответствующим образом корректируются весовые коэффициенты. 

Практическое внедрение AIS в процесс принятие укправленческих решений в 

условиях малого бизнеса в естественной среде, характеризующейся нестабильной 

экономической ситуацией, на наш взгляд, поможет оценить еѐ эффективность и 

выявить ключевые недостатки. 

 

ВАГОНОБУДІВНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Асп. Кузуб А.В., студ. гр. 25-V-ЕП Хоменко К.В. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Завдання вагонобудівної галузі полягає у забезпеченні виробництва сучасного 

рухомого складу, у тому числі в перспективі для швидкісного та високошвидкісного 

залізничного транспорту. 

У розвинутих країнах світу саморозвиток вагонобудування розвивається за 

такими напрямками:  

- створення високими темпами нових моделей продукції;  

- ефективне застосування принципово нових машин, матеріалів, комплектуючих, 

технологічних систем; 

- здатність виробництва до широкого впровадження науково-технічних 

досягнень, високий рівень транснаціональної інтеграції науки, технологій і 

промислового виробництва, домінування наукоємних галузей; 

- раціональне впровадження ресурсозберігаючих і відновлювальних технологій; 

- досягнення оптимального співвідношення ефективного функціонування 

державного і приватного секторів промисловості. 

Державне регулювання підприємства це система правових, організаційних та 

регулятивно-контролюючих заходів держави, спрямованих на створення сприятливого 

підприємницького середовища і управління державним сектором економіки для 

забезпечення конкурентоздатності як підприємств вагонобудування так і національної 

економіки в цілому. 

Вагонобудівні підприємства являються важливою ланкою в структурі країни 

формування транспортного сектору, так як транспорт відіграє одну із ключових ролей у 
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стратегії розвитку держави, то стійкість економічного зростання може бути досягнута 

шляхом стабільної та чіткої взаємодії усіх ланок в сфері виробництва рухомого складу. 

На сьогоднішній день для ефективного розвитку транспортного сектору та 

національної економіки України необхідно піднімати на новий рівень вимоги щодо 

вітчизняного рухомого складу. До основних вимог якості рухомого складу, окрім 

різкого підвищення швидкості руху та комфортності, з метою збільшення його 

надійності та економічності і збереження, а також забезпечення безпеки руху при 

цьому, належать питання оновлення рухомого складу, який знаходиться вкрай 

зношеному робочому стані. (За даними різних офіційних джерел інформації, 

зношеність основних засобів досягла понад 90 % [1]). Виходячи з цього вагонобудівна 

галузь повинна відповідним чином перебудовуватися для задоволення нових потреб 

залізничного транспорту.  

На наш погляд основними принципами державної політики в вагонобудуванні є 

такі: 

- забезпечення національних інтересів; 

- соціальна та економічна спрямованість реформування вітчизняного 

вагонобудування; 

- поєднання державного регулювання з ринковими механізмами саморегуляції; 

- програмно-цільовий підхід до вирішення завдань щодо політики 

вагонобудування; 

- поглиблення процесів інтеграції у світову економіку.  

Реалізація викладених принципів полягає у створенні належних умов для 

розвитку вагонобудування на ринкових засадах з одночасним посиленням державного 

регулювання, де ринкові механізми діють неефективно. 

Вплив держави на діяльність вагонобудівних підприємств включає в себе:  

- формування нормативно-правового поля; 

- державну підтримку підприємств вагонобудування; 

- адміністративно-економічне регулювання; 

- організаційно-економічну та інформаційну допомогу. 

Як фундаментальний комплекс по забезпеченню відтворювальних процесів в 

економіці та відновлення її конкурентоспроможності, на сьогоднішній день вітчизняне 

вагонобудування майже повністю втратило свій потенціал та не сприяє належним 

чином відтворенню активної частини основного капіталу країни. Особливості 

економічної та господарської діяльності вітчизняних підприємств вагонобудування 

вказують на відсутність ознак стійкості їх функціонування, що підтверджується 

існуючою ситуацією в сфері вагонобудівного виробництва. 

Попит на транспортні послуги з боку вітчизняних та іноземних користувачів не 

може бути повністю задоволений без кардинального оновлення рухомого складу.  

Дослідивши рухомий склад ПАТ «Укрзалізниця» ми можемо сказати, що 

вантажних вагонів в приватній власності знаходиться менша частина (36,1%), тобто 

ПАТ «Укрзалізниця» має 63,9%, а знос рухомого складу ПАТ «Укрзалізниці» 93,37%. 

Можна припустити, що через кілька років може закінчиться термін служби 

практично в більшості наявного рухомого складу.  

Не зважаючи на проблеми, розвиток вітчизняних вагонобудівних підприємств 

все ж таки спостерігається, так вагонобудівна галузь у 2017 році показала зростання в 

2.4 рази відносно попереднього року, українські підприємства виробили понад 6800 

вантажних вагонів. Вже другий рік поспіль вагонобудівна галузь показує стабільну 

динаміку зростання. Згідно з даними Державної служби статистики України, за 2017 рік 

вагонобудівні підприємства виробили 6831 вагон, що в 2,4 рази більше, ніж в 2016 році. 

При цьому в 2016 році, коли було вироблено 2811 вагонів, зростання склало 2,5 рази в 

порівнянні з 2015 роком [2]. 
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У січні 2018 року парк ПАТ «Укрзалізниці» поповнено 525 нових піввагонів. 250 

од. збудували філії ПАТ «Укрзалізниці». Це у 5 разів більше, ніж у січні 2017 року (було 

збудовано лише 54 одиниці). Окрім того, виробники поставили 275 піввагонів: 125 од. 

ПАТ «Попаснянський ВРЗ» та 150 од. ПАТ «Крюківський ВБЗ», серед власних заводів 

ПАТ «Укрзалізниця» найбільше піввагонів збудував ПАТ «Панютинський ВРЗ» – 110 

од., ПАТ «Дарницький ВРЗ» виготовив 100 од., а ПАТ «Стрийський ВРЗ» – 40 од. [3]. 

Дефіцит рухомого залізничного складу в Україні сьогодні стимулює розвиток 

галузі вагонобудування і сприяє запуску нових виробництв. В 2018 році планується 

запуск піввагонів, найбільш затребуваних на ринку сьогодні, так як по залізниці з їх 

допомогою перевозиться 70% вантажів. 

Державне регулювання дає змогу розвитку вітчизняним вагонобудівним 

підприємствам здатного в умовах інтеграції та глобалізації розв'язувати завдання щодо 

забезпечення основних секторів реальної економіки інноваційно-ефективною 

продукцією власного виробництва, а також збільшення обсягу її експорту.  

Основним інструментом підвищення ефективності державного регулювання 

діяльності вітчизняних вагонобудівних підприємств, як показує зарубіжний досвід, є 

формування стратегії діяльності органів державної влади. 

Стратегічний підхід включає розробку політики розвиту вагонобудування на 

довгостроковий період, що інтегрована з програмними документами розвитку країни, з 

міжнародними стандартами, та включає: визначення пріоритетів розвитку, дієвих 

методів регулювання, удосконалення законодавчої бази, створення механізмів 

відповідальності за ефективність управлінських процесів на основі покращення 

мотивації, моніторингу та їх оцінки.  

До пріоритетних напрямків стратегічних дій необхідно віднести наступні:  

- сприяння ефективної спеціалізації вітчизняних підприємств вагонобудування; 

- забезпечення впровадження інновацій; 

- удосконалення механізмів інтеграції між підприємствами та виробничими 

комплексами; 

- стимулювання високотехнологічних і експортно-орієнтованих виробництв з 

метою диверсифікації структури експорту; 

Реалізація перерахованих вище пріоритетів передбачає широке використання 

методів державного регулювання, серед яких особливого значення набувають методи 

державної підтримки вітчизняного вагонобудування (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Методи державного підтримки вітчизняних вагонобудівних підприємств 
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Фактори які впливають на  рівень мобільності робочої сили: динаміка розвитку 

підприємства; рівень інвестицій; науково-технічний прогрес; зміна показників інфляції; 

світові інтеграційні процеси; диференціація в умовах оплати праці. 

Амортизаційна політика спрямована на ефективне управління формування і 

використанням амортизаційних ресурсів з метою реалізації інвестиційного процесу для 

ефективної діяльності підприємств вагонобудування. 

На сучасному етапі формування амортизаційної політики відбувається в 

основному при використанні таких інструментів: класифікація об'єктів, які відносяться 

до майна, що амортизується; його оцінка та переоцінка майна строк корисного 

використання; методи обчислення амортизації; підвищувальні (прискорені) та 

знижувальні коефіцієнти; амортизаційна премія. 

Під державно-приватним партнерством слід розуміти інституціональний і 

організаційний альянс між державою і підприємствами з метою реалізації суспільно 

значущих проектів і програм. Залежно від характеру розв'язуваних завдань у рамках 

державно-приватного партнерства розрізняють окремі моделі такого партнерства: 

організаційні моделі (не припускають істотного вторгнення у відносини власності), 

моделі фінансування (комерційний найм, оренда, всі види  лізингу, попереднє та 

інтегроване проектне фінансування) і кооперації (форми об'єднання зусиль партнерів, 

що відповідають за окремі стадії загального процесу створення нової споживчої 

вартості). 

Таким чином, для забезпечення розвитку вагонобудування України необхідним є 

вдосконалення державного управління на основі стратегічного підходу. Ефективність 

реалізації державної політики розвитку вагонобудування забезпечується при 

переважному використанні методів державної підтримки, серед яких одним із 

перспективних слід визначити державно-приватне партнерство. 

Література: 1. Рухомий склад «Укрзалізниці» зношений на понад 90% 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/podvizhnoy-sostav-

ukrzaliznytsi-iznoshen-1507819873.html; 2. Випустити парк: що заважає 

вантажовідправникам розвивати власний парк вагонів [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://mind.ua/publications/20176732-vipustiti-park-shcho-zavazhae-

vantazhovidpravnikam-rozvivati-vlasnij-park-vagoniv; 3. У січні 2018 року Укрзалізниця 

отримала 525 нових напіввагонів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://uprom.info/news/cars/u-sichni-2018-roku-ukrzaliznitsya-otrimala-525-novih-

napivvagoniv/ 
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Суттєве скорочення обсягів перевезень і відповідне погіршення фінансового і 

техніко-технологічного стану ПАТ «Українська залізниця» негативно вплинуло на 

діяльність вітчизняних вагонобудівних підприємств, через зменшення кількості 

замовлення продукції від вітчизняних підприємств залізничного транспорту. 

У цих умовах, пошук дієвих шляхів забезпечення конкурентоспроможності 

вагонобудівних підприємств є життєво важливим завданням, адже підприємства 

вагонобудівної галузі у взаємодії з підприємствами залізничного транспорту України 

можуть стати ключовою ланкою в процесі забезпечення сталого розвитку всієї 

економіки країни, так як вагонобудівні підприємства і залізничний транспорт 

знаходяться в єдиному виробничо-технологічному циклі.  
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На даний час ринок вагонобудівної галузі нашої країни представлений такими 

підприємствами:  

- ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» - виробляє вантажні та пасажирські 

вагони, швидкісні міжрегіональні поїзди, вагони метро, автогрейдери;  

- ПАТ «Дніпровагонмаш» - виробляє вантажні вагони та їх комплектуючі;  

- ПАТ «Азовмаш» - виробляє залізничні вагони, підйомно-транспортне 

обладнання, спеціалізоване залізничне обладнання;  

- ДП «Укрспецвагон» - виконує різні види регламентного ремонту вантажного 

рухомого складу, виробляє широкий спектр запасних частин до вантажних вагонів, 

займається експлуатацією, обслуговуванням і будівництвом вагонів;  

- ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» - випускає вантажні вагони 

різного призначення; 

- ТОВ "Дарницький вагоноремонтний завод" – займається будівництвом 

піввагонів моделі 12-9745; капітальним, деповським ремонтами та модернізацією 

вантажних вагонів; формуванням та ремонтом колісних пар; виготовленням запасних 

частин; 

- ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» - високотехнологічне 

підприємство з виробництва і ремонту вантажного рухомого складу для залізниці; 

- ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» - виробляє та проводить капітально-

відновлювальний ремонт вагонів та їх комплектуючих. 

Але на сьогоднішній день виробництвом вагонів займається всього три 

підприємства: ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ), ПАТ «Азовмаш» і 

ПАТ «Дніпровагонмаш». ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» знаходиться на 

непідконтрольною Україні території. 

Щодо вимог до вагонобудівних підприємств залізничного транспорту, то слід 

зазначити, що основи експлуатаційної сумісності залізниць країн Європейського Союзу 

які вступили, в дію, розкрито в Технічних умовах інтероперабельності (TSI). Ці умови 

набрали чинності рішенням Європейської комісії від 30.05.2002 р. та охоплюють такі 

підсистеми: інфраструктуру, енергетику, управління (системи СЦБ, системи з 

трансмісією колійно-транспортний засіб), рухомий склад, експлуатацію, рух. З 2008 

року ці умови актуалізовано рішенням Європейської Комісії. 

Специфікації TSI охоплюють тільки основні вимоги щодо рухомого складу, які 

мають певне значення для досягнення експлуатаційної сумісності Європейської 

залізничної системи. Це стосується як транспортних засобів, так і їх частин. Галузі, 

неохоплені вимогами специфікацій TSI, становлять поле, на якому можуть бути 

використані національні норми [7]. 

Крім європейського та російського ринків, наші вагонобудівники як і раніше 

можуть завоювати ринок на поставки своєї продукції на ринки країн "простору 1520», 

тобто із залізничною колією однієї ширини. В першу чергу це: Казахстан, Білорусь, 

Узбекистан, і країни Прибалтики. Оскільки Казахстан і Білорусь входять в Митний 

Союз, то поставки вітчизняних вагонів в ці країни можуть бути обмежені. Близько 2-3 

тис. вагонів можна продавати в країни Прибалтики, яка також знаходиться в «просторі 

1520». Однак, в 2013 році поставки українських вагонів в цей регіон також знизилися.  

Скоротилися і поставки вантажних вагонів в Середню Азію. На експорт в 2013 

році в ці країни було відправлено 3,6 тис. одиниць, що на 60% менше, ніж в 2012 р 

Крім того, змінився тренд поставок - піввагони поступися першість наливному парку.  

Ринки таких країн як Кенія, де немає налагодженого власного виробництва 

вагонів, є для українського вагонобудування перспективними, оскільки продукція 

українських підприємств вагонобудування значно дешевше, ніж у англійських і 

японських компаній, де вартість вагонів приблизно на 30% вище. 

Рівень технологічного розвитку в вагонобудівній галузі різних країн сильно 

розрізняється. У цій галузі лідируючі позиції займають підприємства США, Західної 
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Європи і Японії. Лідерами світового залізничного машинобудування є компанії 

Bombardier (Канада), Alstom (Франція), Siemens (Німеччина), AnsaldoBreda (Італія), 

General Motors (США) і General Electric (США). Вони охоплюють 82 % світового ринку 

залізничного машинобудування. Більшість цих компаній працює на світовому ринку, 

поставляючи свою продукцію в Австралію, Канаду, країни Латинської Америки і 

Європи.  

Слід зазначити, що на сьогоднішній день діяльність ПАТ «Українська 

залізниця», яка являється головним споживачем вітчизняних вагонобудівних 

підприємств, є не значно ефективною. В умовах реформування та нестабільності 

економіки України, глобалізації світової економіки і торгівлі залізничному транспорту 

доводиться вирішувати складні питання адаптації до роботи в ринкових умовах 

господарювання.  

Сконцентруємо увагу на існуючому економічному потенціалі та визначимо 

загрози і перспективні можливості забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах виходу підприємств на нові 

ринки. 

У сучасних умовах при завоюванні нових ринків, підприємства особливо часто 

стикаються з невизначеністю і ризиками, непередбачуваними ситуаціями, коли 

еволюційні підходи, побудова екстраполяційних прогнозів і планів за «прирістними» 

методами, не можуть забезпечити правильну орієнтацію розвитку в майбутньому, а 

отже, і можливості забезпечення ефективності діяльності. Для успішної інтеграції 

України до системи європейської економіки необхідно визначення шляху розвитку 

через стимулювання впровадження власних нових технологій. 

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних вагонобудівних 

підприємств потрібно включати в себе: 

- поставки вагонів в країни «простору 1520»; 

- виробництво вантажних вагонів під конкретні цілі, наприклад для створення 

українського приватного оператора вантажних перевезень; 

- виробництво комплектуючих для інших вагонобудівних підприємств, в тому 

числі для Європейського Союзу та країн «простору 1520». 

Необхідно зазначити, для перспективи подальшого завоювання нових ринків, 

слід визначати з урахуванням можливостей потужного конкурентоспроможного 

національного інноваційного потенціалу та його взаємодії з європейським і світовим 

інноваційним простором на взаємовигідних умовах. При цих умовах на перший план 

виходить завдання забезпечення зростання потенціалу кожного господарюючого 

суб'єкта. 

Підприємства вагонобудування володіють великою кількістю ноу-хау, патентів і 

технічних рішень, що відносяться до конструктивних рішень випускаємої та 

розробляємої продукції. 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств вагонобудівної галузі може 

досягатися за підтримки зв'язків з провідними науково-дослідними інститутами які 

забезпечують високий рівень розробок. 

Для завоювання нових ринків збуту вітчизняним вагонобудівним 

підприємствам, з урахуванням сучасних умов господарювання в світі потрібно 

удосконалювати соціальну відповідальність, яка є відображенням складних процесів 

трансформації всієї соціально-економічної системи країни.  

Враховуючи значний вплив соціальних факторів у розвитку вагонобудівних 

підприємств, необхідно: впроваджувати нові технології, сформувати культ інженерно-

технічного працівника, звичаї, традиції та трудову етику колективу підприємства, 

підвищення тарифних ставок забезпечуючи підприємства висококваліфікованими 

кадрами, мотивація працівників до якісного виконання роботи; заснувати службу 

соціально-психологічної підтримки. 
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Так вагонобудівні підприємства можуть стати ключовою ланкою в процесі 

забезпечення сталого розвитку всієї економіки країни. 
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 ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  

 

Студ. факультету фінансів, 4 курс, Кузьменко І. В., Вегера Л. О.  

Науковий керівник:  канд. екон. наук, доц. Урванцева С. В. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Малий і середній бізнес є важливим елементом ринкової економіки, без якого 

держава не може гармонійно розвиватися. Малі та середні підприємства багато в чому 

визначають темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного 

продукту. Крім того їх роль визначається класичними завданнями, які вирішує цей 

бізнес в розвинених країнах – це, в першу чергу, згладжування коливань економічної 

кон'юнктури за допомогою особливого механізму збалансування попиту і пропозиції; 

диверсифікація та насиченні місцевих ринків; розвиток здорового конкурентного 

середовища, що створює систему сильних мотиваційних стимулів для більш повного 

використання знань та умінь населення.  

За класифікацією ЄС, до малих і середніх підприємств належать ті фірми, що 

ведуть бізнес із менш ніж 250 найманими працівниками. В Україні, крім вище названої 

норми, згідно ст. 55 Господарського кодексу, до них відносять суб‘єкти 

господарювання річний дохід яких не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам 

євро, визначену за середньорічним курсом НБУ [1].  

У західних країнах малий бізнес становить основу для забезпечення населення 

робочими місцями. Наприклад, у 2015 році в малому і середньому бізнесі в державах 

Євросоюзу було зайнято близько 70% активного населення працездатного віку, а в 

Японії - близько 80%. При цьому частка МСБ у ВВП розвинених країн світу сягає 60% 

[2]. В нашій державі ще недавно цей показник, за різними оцінками, становив лише 7-

12%. 

Зарубіжний досвід говорить про доцільність комплексного підхід у формуванні 

державної політики підтримки МСБ. Так, у країнах ЄС ця сфера регулюється 

міністерствами економіки, промисловості і торгівлі. У Німеччині та Нідерландах, 

створені відповідні відділи при Міністерствах економіки; у Великобританії навіть існує 

Міністерство малого бізнесу [3].  

В Україні питанням розвитку малого і середнього підприємництва займається 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Підкреслимо, що  станом на 01.01.2017 

року по всій території країни функціонувало 310 бізнес-центрів, 55 бізнес-інкубаторів, 

161 фондів підтримки підприємництва, більше 2000 інвестиційних фондів і компаній. 

Але значна частика цих установ є приватними об‘єднаннями, а не державними.  

Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні дуже ускладнений економічною 

та політичною ситуацією. Крім того, ризики мають більший ступень впливу саме на 

такі підприємства, ніж на великі компанії. Також, в країні недостатньо розвиненою є 

інфраструктура підтримки малого і середньо підприємництва й відсутнє ефективне 

фінансово-кредитне забезпечення. Все це зумовлює необхідність формування дієвого 

механізму стимулювання малого і середнього бізнесу. Для розробки такого механізму 

необхідно враховувати стан бюджетної, фінансово-кредитної системи, а також 

загальний соціально-політичний рівень в державі, що дасть можливість ефективно і 

своєчасно застосовувати заходи прямого і непрямого впливу на розвиток 

підприємництва.  
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До прямого впливу можна віднести, наприклад, безпосереднє введення 

податкових пільг для МСБ, виділення бюджетних коштів для пільгового фінансування 

їх перспективних інвестиційних проектів, надання у безоплатне користування або 

оренду державного майна [4]. Непряма підтримка малих підприємств здійснюється 

державою опосередковано, тобто через стимулювання корпорацій, банків, страхових 

компаній, громадських організацій, а також залучення елементів інфраструктури 

малого бізнесу, які забезпечують загальні умови його розвитку (навчальних центрів, 

бізнес-інкубаторів, технопарків, лізингових, консалтингових, аудиторських, юридичних 

фірм). 

На державному рівні наразі діє декілька програм підтримки малого і середнього 

бізнесу. Однією з найбільш широких є програма за підтримки Міністерства аграрної 

політики та продовольства, зміст якої полягає у надані бюджетних дотацій для 

розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції, а також у частковій компенсація вартості с/г техніки 

та обладнання. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

надає податкові та митні пільги для підприємств, що працюють у сфері використання 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Також державна 

фінансова підтримка в Україні здійснюється через державні банки, в яких діють низка 

фінансових та консалтингових продуктів для малого і середнього підприємництва. 

Підтримка МСБ також здійснюється на регіональному рівні. Так, з метою 

сприяння регіональному розвитку Вінницької області та її окремих територій за 

рахунок залучення інвестиційних та додаткових ресурсів та розвиток бізнес-

середовища у 2016 році було утворено небюджетну організацію «Агенція 

регіонального розвитку Вінницької області» [5]. Агенція здійснює організаційне 

забезпечення конкурсного відбору інвестиційних проектів для часткового 

відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими 

суб'єктами малого і середнього підприємництва. 

Також у багатьох регіонах України на сьогодні на підставі рішень місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування розроблено низку програм 

фінансової підтримки підприємців, назвемо деякі з них: 

- часткове відшкодування суми кредиту (тіла кредиту) без урахування відсотків 
за умови створення нових робочих місць – Полтавська область; 

- фінансово-кредитна підтримка суб‘єктам малого і середнього підприємництва 

– Івано-Франківська область; 

- відшкодування плати за користування позиками (у тому числі фінансовими 
кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими 

суб‘єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів 

– Рівненська область; 

- часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, залученими у 

державних банках для реалізації інвестиційних проектів – Сумська область. 

Важливою є фінансова підтримка МСБ й на рівні міжнародних організацій. Так, 

Німецько-український фонд (НУФ) надає кредити вибраним українським банкам-

партнерам для подальшого кредитування мікро-, малих і середніх підприємств, що 

відповідають вимогам, які висуваються в рамках Програм та Проектів НУФ. Основним 

інструментом діяльності НУФ є кредитні програми. НУФ впроваджує свої програми за 

принципом фінансової установи ―другого рівня‖, надаючи фінансові ресурси ММСП 

через відібрані банки-партнери, які відповідають певним вимогам. Банки-партнери 

надають кредити цільовим групам ММСП, які описані у програмах НУФ. Такий 

принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між банками-партнерами та НУФ і 

охопити всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків-партнерів 

[6]. 
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В Україні також реалізовується програма ЄС "Конкурентоспроможність 

підприємств малого і середнього бізнесу» (COSME) - період 2014-2020 рр. В її рамках 

малі і середні підприємства мають можливість вийти на ринок ЄС та ринки партнерів 

програми (через Європейську мережу підприємств), пройти бізнес-стажування за 

кордоном на діючому підприємстві, а також державні органи можуть взяти участь у 

спеціальних конкурсах з метою забезпечення кращого бізнес-клімату в країні [7]. 

Також за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в 

Україні діє Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Програма має на 

меті покращення ділового клімату шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі 

МСБ на центральному і на регіональному рівнях. Крім того, USAID «ЛЕВ» сприяє 

розвитку бізнес-асоціацій як рушійної сили на шляху впровадження прогресивних 

реформ. 

Для подальшої підтримки МСБ важливим є впровадження плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період 

до 2020 року [8]. Загалом стратегія має комплексний характер, і для її виконання 

планується підвищити рівень інформаційного забезпечення (створити офіційний сайт, 

готувати й оприлюднювати звіти та публікації), удосконалити ліцензійну та дозвільну 

систему, розширити кредитування через уповноважені банки, й активізувати підтримку 

з боку небанківськими фінансовими установами.  

Отже, МСБ займає важливе місце в економіці розвинутих країн. В Україні також 

зростає усвідомленість щодо його ролі в суспільстві, але через політичну та економічну 

нестабільність його розвиток гальмується. Цю ситуація намагаються виправити як 

державні органи влади, так і приватні організації комерційного та благодійного типу (за 

підтримки міжнародних організацій відбувається просвітницька робота, що впливає на 

рівень обізнаності та проінформованості підприємств). Водночас важливим є 

координація роботи вищезазначених суб‘єктів з метою реалізація Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні.  

Література: 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

1. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до 
розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання 

розвитку малого та середнього підприємництва шляхом встановлення податкових 

канікул (застосування нульової ставки податку) на період до 31 грудня 2021 року» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60196&pf35401=402479; 2. 

Шайдюк І. Є. Європейський досвід державного регулювання та підтримки малого 

підприємництва. Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: матеріали 

ІІІ Всеукр. наук. конф. Київ, Одеса, Стамбул, 17-22 травня 2010 р. – С. 246–252.; 3. 

Мамикіна І.О. Сучасні реалії малого підприємництва в Україні: проблеми та 

перспективи / І.О. Мамикіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://conference.spkneu.org.; 4. Офіційний сайт Агенції регіонального розвитку 

Вінницької області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ardvin.org.ua/; 5. 

Офіційний сайт Німецько-український фонд (НУФ) [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://guf.gov.ua/uk; 6. Програма ЄС "Конкурентоспроможність підприємств 

малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)" [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://cosme.me.gov.ua/; 7. «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 

року» Проект розпорядження Кабінету Міністрів України  [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=8f41e65c-b329-4f96-

b141-3891c91e1c09 
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ВИДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ  

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів Кукурудз О.М.,  

студ. 4 курсу факультету фінансів та банківської справи Лиса К.І. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Трaнсформaцією контрольних функцій суб‘єктів контролю зaвжди 

супроводжується перехід від однієї формaції до іншої: змінюються зaвдaння і зміст 

контролю, його методи й оргaнізaційні форми внaслідок причин політичного тa 

економічного хaрaктеру. Це дозволяє стверджувaти, що різні види фінaнсового 

контролю та його цілісна системa, до якої ці види входять, не є стaтичними, остaточно 

визнaченими. Характеристики та сутність державних фінансів їх внутрішня глибока 

суперечливість, умови переходу від економіки одного типу до економіки іншого типу 

найсуттєвіше проявляються у фінансовому контролі.  

Значних фінансових ресурсів потребують перетворення, які відбуваються 

сьогодні в Україні, Вони повинні забезпечити своєчасне і повне виконання функцій і 

завдань держави. Своєчасність та повнота надходження фінансових ресурсів до 

держфондів, дотримання законодавства під час розподілу та використання коштів 

залежать від чіткої організації і здійснення фінансового контролю.  

Від здійснення контролю за виконанням законів, рішень, розпоряджень, від 

чіткої організації їх виконання великою мірою залежить ефективність роботи органів 

місцевого самоврядування і виконавчої влади. Систематичний і всезагальний контроль 

сприяє забезпеченню повної обґрунтованості рішень, положень та інших нормативних 

документів, вчасної їх реалізації [1, с. 51]. 

Контроль є самостійною функцією (етапом) управління і особливим видом 

діяльності, якій притаманна цільова спрямованість, конкретний зміст та способи її 

здійснення. У загальному вигляді контроль – це одна із функцій управління у вигляді 

моніторингу процесу діяльності об‘єкта управління з метою оцінювання 

обґрунтованості та ефективності прийнятих управлінських рішень, виявлення 

відхилень від цих рішень та здійснення коригуючих дій.  

Зміст фінансового контролю зводиться до наступного:  

− перевірка виконання юридичними і фізичними особами фінансових 

зобов‘язань перед державою і органами місцевого самоврядування;  

− перевірка законності використання державними і муніципальними 

підприємствами, установами і організаціями коштів, що перебувають у їх 

господарському віданні чи оперативному управлінні;  

− перевірка дотримання правил проведення фінансових операцій, розрахунків і 

зберігання грошових коштів підприємствами, установами і організаціями на рахунках в 

кредитних установах;  

− виявлення внутрішніх резервів можливостей підвищення продуктивності 

праці, рентабельності, економії грошових і матеріальних ресурсів і т.д.;  

− попередження і усунення виявлених порушень фінансової дисципліни. У 

випадку їх виявлення у встановленому порядку притягаються до відповідальності 

організації, посадові особи і громадяни, забезпечується відшкодування матеріальної 

шкоди державі, організаціям, громадянам [2, с. 98].  

Фінансовий контроль, в залежності від підходів, взятих за основу, ділиться на 

декілька видів. Найпоширенішим підходом класифікації фінансового контролю на види 

береться фактор часу проведення контролю і на його підставі виділяють попередній, 

поточний і наступний фінансовий контроль. Усім контролюючим органам притаманні 

ці види контролю [3, с. 152].  
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Попередній фінансовий контроль відноситься до процесу визначення обсягу 

фінансових ресурсів держави на плановий період та їх основної частини, яка 

акумулюється в Державному бюджеті, а також їх розподілу між окремими суспільними 

потребами та одержувачами державних фінансових ресурсів. 

Поточний фінансовий контроль - це контроль за оперативною фінансовою 

діяльністю, тобто, за саме фінансовим процесом. Він полягає в дотриманні вимог 

фінансових норм і нормативів, тобто, систематичній перевірці дотримання фінансової 

дисципліни, насамперед дотримання встановлених показників з обов‘язкових платежів 

до бюджету і державних позабюджетних фондів. 

Наступний фінансовий контроль здійснюється після проведення фінансових 

операцій (виконання фінансових зобов‘язань перед державою, одержання і 

використання коштів від держави для виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери і т. д.) і, як правило, після завершення певних стадій діяльності з метою 

з‘ясування її ефективності. Наступний фінансовий контроль є базою для аналізу й 

оцінки ефективності використання фінансових ресурсів. На підставі багатьох інших 

чинників виділяють обов‘язковий та ініціативний фінансовий контроль. Обов‘язковий 

здійснюється:  

а) в силу вимог нормативних актів (наприклад, контроль Рахункової палати 

Верховної Ради України за виконанням бюджету по підсумках року, що завершився); 

б) за рішенням компетентних органів держави (наприклад, податкової 

адміністрації з метою з‘ясування повноти виконання платниками податків їх 

фінансових обов‘язків перед державою), прокуратури (з метою з‘ясування дотримання 

законності в країні), суду (з метою встановлення істини в ході розгляду конкретної 

судової справи) і т. д. [6, с. 69].  

Застосовуються і інші критерії класифікації видів фінансового контролю, 

наприклад за суб‘єктним складом органів, що здійснюють фінансовий контроль.  

Фінансовий контроль здійснюється різними методами. Вони дуже різноманітні і 

обираються не довільно, а в залежності від сукупності факторів, насамперед від: 1) 

суб‘єкта контролю. Тут важливу роль відіграє правовий статус та особливості 

діяльності органа, що здійснює контроль; 2) від об‘єкта контролю, 3) від мети і завдань, 

що стоять перед суб‘єктом контролю; 4) від підстав виникнення контрольних 

правовідносин та ряду інших обставин [7, с. 74]. 

В Україні на сьогоднішній день основними методами фінансового контролю є 

ревізія й перевірка. Зміст цих методів визначено законодавством. Зокрема, в статті 2 

Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 

1993 року встановлено:  

Зa сьогоднішніх умoв основнa увaгa y фінaнсовому кoнтролі приділяється 

повнoті тa вчaснoсті залучення коштів у фінaнсові ресурси, зaконності нaдходжень тa 

видaтків у всіх лaнкaх фінaнсової системи, дoтримaнню прaвил oбліку і звітнoсті. 

Фінaнсовий кoнтроль охoплює не лише прoцес формувaння і виконaння Держбюджету, 

aле й місцевих бюджетів, oскільки держaва пoвинна здійснювaти контрoль при: 

розприділенні регіонaльним і місцевим бюджетaм дотaцій (субсидій) і кредитів з 

Держбюджету нa фінaнсувaння їх поточних тa кaпітальних видaтків; затвердженні 

випуску місцевих пoзик, гaрaнтовaних урядoм; реaлізaції урядoвих прoгрaм. 

Література: 1. Бречко О.В. Удосконалення контролю в системі управління 

фінансовими ресурсами регіону // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 51-54.4 2. 

Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології / Н.М. Пархоменко. – 

К.: ТОВ Вид-во «Юрид. думка», 2008. – 336 с.; 3. Нестеренко А.С. Фінансова система 

України як частина міжнародної фінансової системи в умовах світової фінансово-

економічної кризи / А.С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави і права. Збірник 

наукових праць. Вип.62. – Одесса, «Юридична література», 2011. – С. 151-158.; 4. 

Дрозд І.К. Державний фінансовий контроль: навч. посібник / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук – 
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К.: ТОВ – Імекс-ЛТД, 2007. – 304 с.; 5. Ісмаїлов А.Б. Шляхи удосконалення 

фінансового контролю / Ісмаїлов А.Б. // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 24-27.; 6. 

Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та відчизняна практика): навчальний посібник. – 

Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 243 с.; 7. Петришин О.В. Право як соціальне 

явище: особливості юридичного підходу / О.В. Петришин // Проблеми філософії права. 

– Т. IV-V, 2006-2007. – С. 74.; 8. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль [Текст]: 

навч. посіб. для студентів ВНЗ / О.А Шевчук; Нац. банк України, Ун-т банківської 

справи. – Київ: УБС НБУ, 2014. 418 с. 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
  

Канд. екон. наук, доц. Кулинич М.Б., студ. Яровенко М. М.  

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Відомо, що успішне функціонування підприємств, в умовах сьогодення, 

потребує значного підвищення ефективності фінансово – господарської діяльності, за 

допомогою покращення управління виробництвом, залучення інвестицій та створення 

такої продукції, яка буде створювати конкуренцію серед різних підприємств. Саме 

тому, необхідно створити таку інформаційну систему, яка зможе зацікавити 

користувачів та задовольнити їх потреби, а також підштовхнути до прийняття 

правильних управлінських рішень. 

Одним із основних інструментів надання інформації користувачам є фінансова 

звітність. Оскільки, її функцією є надання повної та достовірної інформації про 

поточний стан і результати роботи підприємства. Також, вона повинна бути надійним 

джерелом формування аналітичних висновків, в процесі подальшого розвитку та 

визначення економічного потенціалу підприємства. Взагалі, всі удосконалення 

інформаційного забезпечення процесів управління, на основі фінансової звітності, 

завжди були і будуть головними та пріоритетними у наукових дослідженнях, оскільки 

правильне ведення обліку та єдиний порядок його підготовки, будуть сприяти 

розумінню усіх звітних показників. Дослідження аспектів складання фінансової 

звітності займалися такі вчені: В. А. Кулик, Г. М. Курило, І. В. Буфатіна, О. В. Будько, 

О. М. Коробко. 

Оскільки, кожен обліковий процес завершується складанням фінансової 

звітності про господарську діяльність підприємства, то всі її  правові основи 

регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», а також  Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

НП (С) БО 1 [1]. Фінансова звітність повинна повністю висвітлювати всі напрямки 

діяльності підприємства, а також містити достовірну інформацію, яка матиме вплив на 

ухвалення рішень користувачами.  

Нині, багато власників підприємств самі почали користуватися фінансовою 

звітністю для того, щоб вести контроль за виконанням договірних зобов'язань, а також 

для аналізу діяльності, що забезпечить складання планів на майбутнє. При аналізі 

бухгалтерської фінансової звітності, можуть виникати різні проблеми, однією з яких є 

отримання таких показників, які є  придатними для порівняння. 

Після того, як в Україні впровадили можливість вибору принципів, методів та 

прийомів ведення бухгалтерського обліку, під час формування фінансової звітності, це 

дозволило забезпечити відповідність звітних даних умовам, задачам та функціональній 

структурі кожного окремого суб‘єкта господарювання, що сприяє найбільш повному 

використанню показників бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні 

рішень [2]. Окрім цього, фінансова звітність не забезпечує користувачів інформацією 
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про так званий інтелектуальний капітал, вплив якого на ринкову вартість підприємства 

є дуже суттєвим.  

  Останнім часом почала виникати необхідність у забезпеченні бухгалтерської 

звітності більш надійною інформацією про такі активи, як людський капітал [3]. Саме у 

таких умовах доречним буде перехід до інтегрованої звітності, яка мусить містити 

показники, які характеризують фінансовий стан і фінансові результати підприємства. 

Завдяки такій звітності, можна буде забезпечити отримання користувачами висновків 

про ефективність використання людських ресурсів, рівень соціальної відповідальності 

її власників і керівниківНа сьогодні, розвиток бухгалтерської фінансової звітності 

передбачає посилення значного акценту на примітках та поясненнях звітності, оскільки 

їх мета полягає у розкритті, уточненні, доповненні, внесенні корективів. Саме 

удосконалення приміток і пояснень, у їх більшій прив'язці до основних форм, дасть 

поштовх до підвищення їх аналітичної цінності. Також, ефективність управління 

діяльністю підприємства, в першу чергу залежить від якості його інформаційного 

забезпечення. Нині, кожному суб'єкту господарювання, необхідна інформація про 

конкурентів у відповідній сфері діяльності. Тому, важливу роль необхідно приділяти 

саме інформаційному забезпеченню в процесі управління. Це забезпечить підвищену 

увагу до фінансової звітності, як основного джерела інформації. Також, необхідно 

здійснювати удосконалення принципів складання змісту та форм фінансової звітності, 

що забезпечить можливість додаткового розкриття інформативності та її значення. 

Необхідно також удосконалювати та розробляти шляхи розширення інформаційного 

змісту фінансової звітності та можливостей її застосування зовнішніми та внутрішніми 

користувачами, а також удосконалення форм, через їх зближення з іншими видами 

звітності, що забезпечить підвищення ефективності управлінських рішень. 

Література: 1.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.buh24.com.ua/zakon-ukrayini-pro-buhgalterskiy-oblik-ta-finansovu-zvitnist-v-

ukrayini/; 2. Стельмащук А. М. Методичне забезпечення аналізу і прогнозування 

показників бухгалтерської фінансо- вої звітності / А. М. Стельмащук // Інноваційна 

економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал [електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_2/86.pdf.; 3. Давидюк Т. В. 

Конвергенція бухгалтерської та соціальної звітності в частині людського капіталу: 

розвиток існуючих підходів [Електронний ресурс] / Т. В. Давидюк // Економіка: реалії 

часу. Науковий журнал.– 2012. – № 2 (3). – С. 123–129. – Режим доступу: http:// 

www.economics.opu.ua/n3.html    
 

ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 

 

Канд. екон. наук, доц. Кулинич М.Б., 

студ. спеціальності облік та оподаткування Мельнічук К.О. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Значний вплив на бухгалтерський облік в Україні має його нормативне 

регулювання. Воно передбачає забезпечення всім зацікавленим користувачам 

відповідного доступу до інформації, яка характеризує фінансовий стан і 

результати діяльності суб'єктів господарювання. 

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку є правовою 

базою для організації обліку витрат на підприємствах різних форм власності та 

сфер діяльності. Таке забезпечення формувалось протягом двох останніх 

десятирічь, і воно перебуває у процесі постійних змін, які супроводжуються 

політичними, економічними, інтеграційними, соціальними та іншими чинниками 

[5]. 

https://www.buh24.com.ua/zakon-ukrayini-pro-buhgalterskiy-oblik-ta-finansovu-zvitnist-v-ukrayini/
https://www.buh24.com.ua/zakon-ukrayini-pro-buhgalterskiy-oblik-ta-finansovu-zvitnist-v-ukrayini/
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_2/86.pdf
http://www.economics.opu.ua/n3.html
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Дослідженнями проблеми нормативно-правового забезпечення обліку та 

аудиту витрат в Україні займались вчені В.М. Жук, Л.К. Сук, Л.В, Гуцаленко, 

І.Л. Бондарюк та інші. Дані вчені зробили вагомий внесок при розробці і 

розвитку Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», «Про аудиторську діяльність», національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності, Плану 

рахунків бухгалтерського обліку.  Проте, значна кількість проблем залишилася 

невирішеними. Недостатня увага науковців приділяється аналізу діючого нині 

нормативно- правового забезпечення обліку витрат і його порівняння з 

міжнародними стандартами. 

Нормативно- правове регулювання обліку витрат можна представити у 

вигляді моделі, яка складається з чотирьох рівнів (рис1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Рівні нормативно-правового регулювання обліку витрат в Україні 

 

Основним документом з регулювання бухгалтерського обліку в Україні є 

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(далі 

ЗУ), який визначає правові засади регулювання, організації, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Для обліку витрат ЗУ 

надає можливість на підприємствах впроваджувати управлінський облік. 

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система збору, обробки та 

підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів 

у процесі управління підприємством [1]. 

В Україні відображення в бухгалтерському обліку інформації про витрати 

підприємства та розкриття такої інформації у фінансовій звітності також 

регулює П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [2;3]. 

В порівнянні з вітчизняними нормами в МСФЗ немає жодного 

спеціального стандарту, який би регулював облік і порядок відображення у 

звітності витрат. Це частково відображено в окремих стандартах. Наприклад, 

МСФЗ 2 «Запаси» регулюють оцінку витрат за матеріалами, МСФЗ 16 «Основні 

засоби» – витрати по амортизації, МСФЗ 19 «Виплати працівникам»  – витрати з 

оплати праці. 

Рівні нормативно-правового 

регулювання обліку витрат 

Міжнародний 

• МСФЗ визначає 

питання оцінювання, 

визнання та класи-

фікації витрат (МСФЗ 

1 «Подання фінан-

сових звітів», МСФЗ 

2 «Запаси», МСФЗ 16 

«Основні засоби», 

МСБО 23 «Витрати 

на позики»). 

Загальнодержавний 

(національний) 

 Закон України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність Україні» 

 Наказ МФУ «Про 

затвердження плану рахунків 

бухгалтерського обліку» 

 «Інструкція про 

використання плану рахунків 

бухгалтерського обліку» 

 Закон України «Про 

оплату праці» 

 

Державний 

• П(С)БО 16 

«Витрати» 

• П(С)БО 9 

«Запаси» 

  

Підприємн-

ицький 

Наказ 

(Положення) 

про облікову 

політику 

підприємства 



180 

 

В МСФЗ 2 «Запаси» відокремлюють дві категорії витрат: 

– затрати на продукт; 

– витрати періоду . 

У П(С)БО 16 «Витрати»  не передбачено вищенаведеного розмежування, 

а виокремлють тільки категорією «витрати». Проте, категорії «витрати» і 

«затрати» мають різне значення. Так, під «витратами» слід розуміти вартісну 

оцінку ресурсів, які підприємство використовує в процесі здійснення своєї 

господарської діяльності. Затрати на продукт – це частина витрат, яка 

безпосередньо пов‘язана з придбанням і (або) виготовленням активів, що 

визначає їх вартість і приймає участь у формуванні прибутку підприємства в 

процесі реалізації цих активів [5]. 

Визначення терміну «витрати» є аналогічним як у  П(С)БО, так і в МСФЗ, 

але поняття витрат,  в національних стандартах представлене більш детальніше. 

Визначення витрат за національними стандартами в цілому відповідає 

визначенню витрат за міжнародними стандартами. 

В НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» надано 

визначення витрат. Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення 

власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу між власниками). 

Отже, за МСФЗ витрати визнаються на основі безпосереднього 

зіставлення між понесеними витратами і прибутками за конкретними статтями 

доходів, що припускає одночасне визнання прибутків та витрат, що виникають 

безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або інших подій . Згідно з 

П(С)БО 16 витрати визнаються у звітності в момент вибуття активу або 

збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу 

підприємства, на основі систематичного та раціонального їх розподілу протягом 

тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди [5]. 

Дослідження показали, що одним із напрямів державного регулювання є 

вдосконалення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку виробничих 

витрат, тому що вітчизняні підприємства використовують застарілі інструктивні 

матеріали. Отже, питання розробки рекомендацій з питань обліку, контролю 

витрат та їх калькулювання відповідно до вимог Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та Податкового кодексу України з врахуванням 

галузевої специфіки формування виробничих витрат і собівартості продукції є 

постійно актуальним. 

Необхідність дослідження і удосконалення нормативно-правового 

регулювання доходів та витрат зумовлюється постійними нововведеннями в 

законодавчо-нормативну обліку витрат. Напрями подальших досліджень 

повинні бути спрямовані на розроблення пропозицій щодо удосконалення або 

розширення конкретних нормативних актів. 

Література: 1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні‖ від 16.07.1999 р., № 996 ХІV (зі змінами та доповненнями).; 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний 

ресурс] : Наказ Мі- ністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua.; 3. Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 

[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.; 4. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності від 12.03.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_010.; 5. Бондарюк І. Л. Нормативно-

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_010
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правові аспекти дослідження витрат торговельних підприємств [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/6495/1/3.pdf. 

 

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Канд. екон. наук, доц. Кулиняк І.Я., студ. Пересунько М.І. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

У наш час агропромисловий комплекс, а також його базова галузь – сільське 

господарство – виступає однією із провідних сфер української економіки, одним із 

найважливіших завдань якого є – забезпечення продовольчої безпеки нашої держави.  

Головною метою європейського вектору розвитку агропромислових господарств 

України є недопущення помилок та прорахунків, які були допущення іншими країнами 

членами Європейського союзу. Насамперед, до них можна віднести націленість 

агропромислової політики Європейського союзу на підтримку цін і виробництва, яка 

водночас не стимулювала сільських господарств до здорової конкуренції, що з часом 

призвело до підриву фіскальної стійкості сільських господарств Європейського союзу 

та виникнення міждержавних торгівельних конфліктів, що врешті-решт призвело до 

відмови від даної політики країнами Європейського союзу [1]. 

Орієнтація України на Європейський вектор розвитку та інтеграція її аграрної 

політики в загальноєвропейську сільськогосподарську політику не тільки створить нові 

можливості для її розвитку, а й призведе до виникнення значних трудностей. 

З одного боку, відкриття аграрного ринку призведе до втрати українськими 

виробниками своїх позицій на користь поставок з ЄС, з іншого – зробить можливим 

більш широкий доступ до ринків ЄС. 

Продовольчий сектор України постане під впливом гострої конкуренції, яку не 

витримає більшість економічно слабких господарств. Жителі сільської місцевості 

будуть змушені шукати побічні джерела доходів, не пов‘язані із сільським 

господарством, або ж будуть змушені миритися із значним зменшенням даного доходу, 

що в свою чергу призведе до зменшення рівня життя у сільській місцевості, який і без 

того знаходиться на низькому рівні [2].  Крім того, ціни на продовольчу продукцію 

можуть зрости в порівнянні з теперішнім рівнем і перевищити ціни світового ринку. 

При цьому вони будуть відповідати цінам в інших країнах ЄС.  

Деякі фахівці ЄС бачать перешкоди для інтегрування українського сільського 

господарства в рамки загальноєвропейської аграрної політики в тому, що роль 

сільського господарства в створенні ВВП в Україні є істотно вищою, ніж в країнах ЄС, 

аграрна структура відрізняється значною роздробленістю, а частка зайнятих в 

сільському господарстві набагато більше. 

Однак окрім перешкод існують і деякі переваги. Основна перевага сільського 

господарства України – значно менша собівартість продукції, ніж в країнах 

Європейського союзу. Тому ЄС перед відкриттям свого ринку для української аграрної 

продукції може почати використовувати в якості захисту такі інструменти, як митні 

збори, квоти, "вхідні" та мінімальні ціни, як от сталося із інтеграцією українського 

сільського господарства у агробізнес ЄС [3]. 

Також не варто забувати і про власників дрібних господарств. Щоб уникнути 

масового збанкрутіння, необхідно при нормальній конкуренції створювати сприятливі 

для них умови там, де це можливо, особливо в тих областях, де потрібні великі затрати 

праці. 

З процесом реструктуризації пов'язана доля мільйонів жителів села (перш за все 

це 14,3 млн. осіб, для яких потрібно знайти робочі місця поза сільським 

господарством). Частка зайнятих в даній галузі надмірно висока. В останні роки вона 

http://eprints.oa.edu.ua/6495/1/3.pdf
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зросла (на 13%) внаслідок поглинання аграрним сектором безробітних, вимушених 

покинути великі промислові підприємства (перш за все так званих селян-робітників). У 

даний час питома вага зайнятих в сільському і лісовому господарстві, а також 

рибальстві становить 28,6% загальної чисельності зайнятих і близько до показника в 

Греції, де він досягає 25,3% (в Португалії – 12,2%, Іспанії – 9,2%, Італії – 9,1%, Франції 

– 6,7%, Данії – 5%, Голландії – 3,7%, Німеччині – 3,3%) [4]. 

Зменшення частки населення, зайнятого в аграрному секторі, важлива умова 

розвитку всієї економіки. Створення нових робочих місць поза сільським 

господарством для вивільненої частини населення є основною передумовою 

покращення аграрної структури, без чого неможлива модернізація виробничих процесів 

в цій галузі. Йдеться про збільшення можливості використання селянськими 

господарствами біологічного і технічного прогресу, підвищення продуктивності праці, 

створення умов партнерства із споживачами сільськогосподарської продукції. Однак 

останнє стане можливим тільки після формування сучасної структури аграрного ринку. 

Це може статися шляхом розвитку бірж і оптових ринків, систем ринкової інформації, 

розширення експорту [5]. 

За роки незалежності в АПК України дійсно здійснено глибокі структурні 

реформи, докорінно перебудовано земельні й майнові відносини, створено 

організаційно-правові структури ринкового спрямування. Агропромисловий комплекс 

став осередком підвищеної економічної активності, зросла його інвестиційна 

привабливість [6]. Але поряд із цим залишається також низка невирішених питань, 

таких як: неефективне використання земель сільськогосподарського призначення, 

недосконалість, а в деяких випадках і повна відсутність механізмів інвестиційного 

забезпечення підприємств сільського господарства 

Література: 1. Присяжнюк М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної 

реформи / М. Присяжнюк, П. Каблук, М. Кропивко // Економіка України. – 2011. – № 6. 

– С. 14-16.; 2. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / 

НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, 

І. В. Яковюк. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – Вип. 15. – 336 с.; 3. 

Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М. В. 

Кордон. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 172 с.; 4. Спільна аграрна політика 

Європейського Союзу: можливості та виклики для України: Аналітична доповідь / І.В. 

Клименко, М.Г. Бугрій, І.В. Ус. – К. : НІСД, 2011. – 19 с.; 5. Збаразький В.К. Державна 

підтримка сільського господарства / В.К. Збаразький, В.П. Горьовий // Економіка АПК. 

– 2010. – № 4. – С. 74-80.; 6. Сільське господарство України у 2011 році – Держстат 
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На сучасному етапі в Україні відбувається ряд реформ, які стосуються 

кожного громадянина: медична, судова, пенсійна, реформа з децентралізації та у 

сфері освіти. Поряд з цим  назріла нагальна необхідність у проведенні реформи 

трудового законодавства. Незважаючи на прийняття багатьох законодавчих актів, 

проблеми правового регулювання трудових відносин на сучасному етапі потребують 

свого вирішення. Більшість положень чинного Кодексу законів про працю України, 

http://agroua.net/news/news_38766.html
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який набув чинності ще у 1972 році, є вже застарілими. Прийняття чергового 

проекту Трудового кодексу України відкладено на невизначений строк. Перед 

наукою трудового права стоїть цілий комплекс нових проблем, породжених 

сучасними умовами суспільного розвитку на ринку праці.  

Великий внесок у становлення та розвиток трудових відносин зробили такі 

відомі вчені, як М.Г.Александров, С.С. Алексєєв, Л.Я. Гінцбург, В.М. Догадов, Ф.М. 

Левіант, Л.І.Левітін, М.О. Александров, І.Я. Кисельов, Р.З.Лівшиць, А.Є. 

Пашерстник, українські вчені - М.Й. Бару, О.Т. Барабаш, Я.Л. Безугла, В.С. Венедик-

тов, Г.С. Гончарова, П.І. Жигалкін, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, Л.І. 

Лазор, Р.І. Кондратьєв, А.Р. Мацюк,  О.І. Процевський, В.І. Прокопенко, П.Д. 

Пилипенко, В.Г. Ротань, З.К. Симорот, П.Р. Стависький, М.П. Стадник, Б.С. 

Стичинський, Н.І. Титова, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева та інші. 

Не применшуючи цінності та важливості праць видатних науковців слід 

відмітити, що на ринку праці сьогодні існує ряд проблем, які потребують  свого 

врегулювання на законодавчому рівні. Серед них, найважливішими та не 

врегульованими є: робота в інтернеті, фріланс, підміна трудових правовідносин 

підприємницькою діяльністю самого працівника, приховані трудові правовідносини. 

На жаль, не завжди самі працівники, які виконують роботу в таких умовах 

розуміють ризики, що притаманні для такої специфічної діяльності. 

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх 

працівників [1]. 

При цьому постає серйозне запитання: «Чи регулює трудове законодавство 

працю специфічних категорій осіб  на ринку праці, які виконують роботу вдома, 

віддалено, на замовлення через мережу інтернет. Досить популярним в нашому 

суспільстві стало слово «фріланс», яке походить від англійського freelance (вільний 

спис). Фрілансерами є ті люди, які вважають привабливою та прийнятною для себе 

саме вільну форму організації трудового процесу та відносин. Вони займаються 

роботою тоді, коли їм зручно, виконуючи ту роботу, яка їм подобається та 

отримують за неї відповідну винагороду, тобто плату. Фрілансерами стають 

програмісти, дизайнери, копірайтери, перекладачі; фахівці 3D-моделювання; фахівці 

Flesh - технологій; верстальники поліграфічної продукції. Зустрічаються 

непоодинокі випадки  виконання таких робіт і юристами.  

Аналіз законодавчих актів показує, що така робота, як фріланс, не 

врегульована нормами чинного трудового законодавства. Юридично, виконання 

таких робіт підпадає під дію Цивільного кодексу України, а саме ст.ст. 626-654. [2]. 

У таких правовідносинах відсутня класична схема: «найманий працівник – 

роботодавець». Тут ми чітко бачимо схему: «виконавець робіт, послуг (фрілансер) – 

замовник робіт, послуг». Наявні всі істотні умови цивільно-правового договору: 

предмет договору, сторони,  строк договору, ціна. 

Досить часто на ринку праці виникають випадки, коли при працевлаштуванні 

на роботу, особі, яка претендує на відповідну посаду, пропонується спочатку 

зареєструватися фізичною особою-підприємцем, а потім,  можуть бути оформлені 

трудові правовідносини. 

Крім того, не поодинокими є варіанти, коли трудові правовідносини є 

прихованими. У цьому випадку з найманими працівниками укладаються цивільно-

правові договори на виконання робіт, а особи фактично перебувають у трудових 

правовідносинах. При цьому такі роботодавці, економлячи кошти на податках, 

наражають себе на серйозні штрафні санкції від однієї до ста мінімальних заробітних 

плат, розміри яких передбачені у ст. 265 Кодексу законів про працю. 

При цьому, статтею 21 Кодексу законів про працю України визначено 

поняття трудового договору як угоди між працівником і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 
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працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні 

для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін [1]. 

Дефініцію, викладену в ч.1 цієї статті, у зв‘язку з її перенасиченістю 

структурними елементами та застарілістю понять, пропонується викласти в новій 

редакції такого змісту: «Трудовий договір - це угода між найманим працівником і 

роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією 

угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець 

зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови 

праці, необхідні для виконання роботи, передбачені трудовим законодавством, 

колективним  та трудовим договорами.»  

Визначення понять «Роботодавець» та «найманий працівник» слід  викласти в 

окремих стаття нового проекту Трудового кодексу України. 

Статтею 22  Кодексу законів про працю визначені гарантії при укладенні, 

зміні та припиненні трудового договору. Забороняється необгрунтована відмова у 

прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції України[3] будь-яке пряме або 

непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при 

укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, 

політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи 

іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не 

допускається. 

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть 

встановлюватись законодавством України.[1] 

Характеризуючи дану норму, слід відмітити її позитивне соціальне 

спрямування. Та при цьому, слід звернути увагу, що на практиці ця норма 

порушується роботодавцями як в бюджетних так і приватних структурах. 

Визначальними факторами у цьому процесі є те, що самі працівники чи особи, які 

претендують на відповідні посади не мають бажання захищати свої інтереси в 

судовому порядку. Як наслідок, з одного боку, це призводить до того, що чинні 

норми законодавства не реалізуються громадянами і працівниками на практиці та 

стають не ефективними. З іншого боку, така «мовчазна» згода однієї сторони 

трудових правовідносин призводить до масовості різних порушень роботодавцями 

норм чинного трудового законодавства та негативних наслідків у вигляді значних 

штрафних санкцій згодом. 

 Цікавою з цього приводу є судова практика за останні два роки. Наприклад, у 

Постанові Харківського окружного адміністративного суду від 06.02.2017 р. № 

820/3227/16 зазначено, що у випадку, коли фізичні особи не надавали замовнику 

трудових книжок, вони не входять до штату підприємства, не підлягають правилам 

внутрішнього трудового розпорядку, облік їхнього робочого часу замовником не 

здійснюється, заробіток осіб, з якими укладені договори, залежить виключно від 

кількісних показників виконання договору - кількості виконаних заявок замовника, а 

відносини між товариством  та виконавцем не передбачають заздалегідь 

встановлених норм виконання робіт, мінімальної плати за договором, то вказані 

відносини відповідають ознакам договору про надання послуг. 

Поряд з цим, у вищезазначеному договорі не зафіксовано особистий графік 

роботи ОСОБА_3, а відповідно до п. 5.1 договору виконавець приступає до надання 

послуг на підставі заявки замовника. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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Тобто, у даному випадку передбачена періодичність надання послуг 

виконавцем, без фіксації конкретного графіку роботи з погодинною організацією 

праці, з обліком робочого часу та необхідністю дотримання виконавцем певного 

трудового розпорядку»[4]. 

Вказана правова позиція узгоджується з позицією Вищого адміністративного 

суду України, яка викладена в ухвалі від 15.11.2012 року по справі № К-32239/10.[5]  

У Постанові Чернігівського окружного адміністративного суду  від 07.02.2017  

р.  № 750/12494/16-а (штраф у розмірі 304 500,00  (Верховний суд передав на новий 

розгляд) зазначається: «З даних договорів вбачається, що виконавці не 

підпорядковуються правилам внутрішнього трудового розпорядку, а самі 

організовують процес виконання робіт, у тому числі використовують власні засоби 

для виконання робіт та самостійно несуть відповідальність за невиконання вимог 

безпеки по охороні праці. 

Факт виконання робіт з боку виконавців буде засвідчуватися актами прийому-

передачі виконаних робіт, а винагорода за виконані роботи буде виплачуватися 

виконавцям після підписання сторонами акту-приймання виконаних робіт. 

Досліджуючи вказані вище договори, суд приходить до висновку, що за своїм 

предметом та умовами вони є цивільно-правовими» [6]. 

 Вище приведена судова практика показує, що недосконалість чинного 

трудового законодавства  призводить до того, що: по-1) на підприємства 

накладаються значні штрафні санкції за неправильне оформлення трудових 

правовідносин; по - 2) роботодавці змушені захищати свої права у судах, 

витрачаючи при цьому значні кошти та час; по-3) суди перевантажені судовими 

справами; по-4) самі працівники, погоджуючись на такі умови праці, залишаються 

без державних гарантій, передбачених чинним трудовим законодавством. 

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити такі висновки. 1.Ринок праці 

сьогодні характеризується різноманітними видами трудової діяльності. Нові її 

форми потребують законодавчого врегулювання. 2. Є необхідність у визначенні 

відповідного правового статусу тих осіб, які здійснюють свою трудову діяльність у 

певних формах, наприклад таких, як фріланс.  Слід передбачити у законодавстві 

норму, яка б надавала таким особам державні гарантії їхнього захисту на ринку 

праці. 3. Низька правову свідомість як працівників так і роботодавців з піднятої 

проблематики вже має негативні наслідки для обох сторін правовідносин. Тому 

доцільно на рівні держави проводити роз‘яснювальну роботу серед населення, в 

тому числі і серед молоді, з питань офіційного працевлаштування, негативних 

наслідків при порушеннях трудового законодавства, ризиків при здійсненні трудової 

діяльності вдома чи то в мережі інтернет. У навчальних закладах виділяти більше 

годин для вивчення основ правознавства, застосовувати інтерактивні методики для 

формування відповідних вмінь та навичок з питань захисту власних інтересів, 

зокрема на ринку праці. Ефективними будуть круглі столи та фахові дискусії з 

питань правового регулювання трудових відносин. Адже лише спільними зусиллями 

з боку держави, роботодавців, найманих працівників, громадських організацій та 

самих громадян можна досягти збалансованого ефекту та захисту всіх учасників на 

ринку праці. 

Література: 1. Кодекс законів про працю України: Закон, Кодекс України від 

 10.12.1971 № 322-VIII  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08; 2. Цивільний кодекс України: Закон, 

Кодекс від  16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15; 3. Конституція України: Закон 

від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр; 4. Постанова Харківського окружного 

адміністративного суду від 06.02.2017 р. № 820/3227/16 [Електронний ресурс] – 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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адміністративного суду України від 15.11.2012 року по справі № К-32239/10 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1; 6. 

Постанова Чернігівського окружного адміністративного суду  від 07.02.2017  р.  № 

750/12494/16-а [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1 
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Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Інвестування має важливе значення для економічного розвитку. Залучення 

коштів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, 

розвитку малого і середнього бізнесу та зростанню інвестиційного потенціалу 

підприємств, територій та країни в цілому. В умовах єдиної цілісної держави 

регіональне регулювання інвестиційної діяльності є необхідним у зв‘язку із 

можливістю диференціації економічних та інших ключових характеристик регіонів, які 

є визначальними для інвестиційних процесів. 

Питання залучення інвестиційних ресурсів до регіону та їх регулювання набули 

розвитку у дослідженнях Н. Андрєєвої, І. Бланка, А. Буряк, О. Герасименко, У. Гладкої, 

Г. Купалової, В. Марцин, О. Носової, Т. Уманець, С. Харічкова, Ю. Хвесик та ін. 

Соціально-економічна криза останніх років погіршила становище із залучення 

інвестиційних ресурсів до регіонів: низька інвестиційна привабливість, велика кількість 

податків і зборів, політична нестабільність, зумовили погіршення показників 

інвестиційної діяльності по Україні в цілому та по регіонах (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Розмір інвестицій в економіку України [3] 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Прямі 

інвестиції, 

млн. дол. США 

38992,9 45370,0 48197,6 51705,3 53704,0 40725,4 36154,5 

Капітальні 

інвестиції, 

млн. грн 

189061 259932 293692 267728 219420 273116 359216 

 

Аналізуючи розмір прямих інвестицій, слід зазначити, що показники в період з 

2010 року по 2014 рік мають позитивну динаміку, а починаючи з 2015 року 

прослідковується зменшення інвестицій. Щодо показників капітальних інвестицій, то 

маємо нестабільну ситуацію: з 2010 року по 2012 рік відбувається зростання, потім 

2013 та 2014 роки характеризуються спаданням, а вже у 2015 та 2016 роках дані 

показники знову зростають. На дану ситуацію впливають як зовнішні, так і внутрішні 

фактори, які слід враховувати для залучення потенційних інвесторів та інвестицій. 

Необхідність регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні в 

Україні обумовлена дією трьох факторів: диференціацією в рівні розвитку та 

спеціалізації регіонів; різними обсягами залучення інвестицій, що обумовлені різними 

рівнями інвестиційної привабливості регіонів; значною диференціацією характеристик 

галузей, що формують інвестиційну привабливість регіонів. 

На сьогоднішній день одними із інструментів, що активно використовуються, є 

програми залучення інвестицій до регіонів. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FPage%2F1&h=ATOeGe2Lz4uvhOGMByoaMvBaKNA7t4FX3XvwpWSoezqkSNEMlaYK7-bS2ycM9Iit2G1R6CLum7IsMd__zzwgsvn7AusBdUYX87Lw3aIUjKGfQJUTRkUF
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FPage%2F1&h=ATOeGe2Lz4uvhOGMByoaMvBaKNA7t4FX3XvwpWSoezqkSNEMlaYK7-bS2ycM9Iit2G1R6CLum7IsMd__zzwgsvn7AusBdUYX87Lw3aIUjKGfQJUTRkUF
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FPage%2F1&h=ATOeGe2Lz4uvhOGMByoaMvBaKNA7t4FX3XvwpWSoezqkSNEMlaYK7-bS2ycM9Iit2G1R6CLum7IsMd__zzwgsvn7AusBdUYX87Lw3aIUjKGfQJUTRkUF
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В Сумській області, зокрема, на кінець 2017 року були прийняті такі програми. 

1) Програма зайнятості населення Сумської області на 2018-2020 роки, метою 

якої є розширення можливостей реалізації громадян на гідну працю, підвищення рівня 

доходів у результаті залучення інвестицій. 

2) Меморандум про співпрацю між Сумською міською радою та Сумським 

державним університетом. За ним науковці ВНЗ розроблятимуть концепцію «Smart city 

Sumy». Це буде стратегія розвитку міста на період до 2027 року. Загалом місто Суми 

вже 5 років живе без Стратегії розвитку, попередня діяла до 2012 року [4]. 

За підсумками виконання Програми соціально-економічного розвитку станом на 

01.07.2017 року в економіку Сумської області залучено прямих іноземних інвестицій 

194,7 млн. дол. США, що на 2,4 % менше, ніж за аналогічний період у 2016 році. 

Можливості регіону є досить обмеженими і це спонукає як державу, так і 

окремих економічних суб‘єктів до пошуку джерел інвестування, і ключовим завданням 

є створення сприятливої інвестиційної привабливості. Потреба регіону в інвестиціях та 

стимулювання їх залучення в економіку зумовлює необхідність розроблення заходів, 

спрямованих на покращання результатів господарської діяльності. 

Важливим інструментом, що є в розпорядженні влади на регіональному рівні, 

виступає система надання дозволів різного характеру щодо ведення бізнесу. 

Необхідними, проте недостатньо розвиненими на сьогодні характеристиками даного 

процесу є максимальна зрозумілість для інвесторів, відсутність корупційної складової, 

зменшення бюрократичної складової. Формування інформаційного ресурсу для 

потенційних інвесторів – це ще один інструмент в системі організаційно-економічного 

механізму залучення інвестицій на регіональному рівні. Дані про особливості 

географічного розташування, характеристики регіону, об‘єкти інвестування повинні 

розміщуватися на офіційних сайтах органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також на спеціально створених інтернет-сторінках для потенційних 

інвесторів [2]. 

Під час розроблення організаційно-економічного механізму залучення 

інвестицій до регіону нами виділено сфери регулювання: організаційну, правову, 

економічну, інформаційну. Також виокремлено такі блоки організаційно-економічних 

інструментів. 

1) Організаційні заходи: інформаційна та консультативна підтримка інвесторів; 

посилення зв‘язків між науковими дослідженнями/розробками та сферою виробництва; 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників інвестиційної 

сфери; формування позитивного іміджу соціально- і екологовідповідальних інвесторів. 

2) Програми, плани: сприяння експорту продукції, виготовленої в рамках 

інвестиційних проектів; розвитку малого і середнього бізнесу; розвитку інноваційних 

технологій; розвитку біоекономіки; удосконалення регіональної рентної політики; 

заохочення використання економічними суб'єктами процедур екоаудиту, еколізингу, 

екострахування; державної підтримки при залученні інвестицій у прибуткові сфери 

господарської діяльності; державної підтримки виробництва екологічної продукції; 

механізмів держзакупівель, споживання, захисту інвестицій та співфінансування. 

3) Гарантії: надання держгарантій під іноземні кредити та страхування ризиків 

комбанками; надання держгарантій при залученні інвестицій у прибуткові сфери 

господарської діяльності. 

4) Податки: зниження рівня оподаткування прибутку підприємств із іноземними 

інвестиціями за умови створення нових робочих місць; відтермінування сплати 

податків за умови пріоритетного для даного регіону інвестування; зниження митних 

зборів на імпорт новітніх машин та обладнання, ноу-хау, технологій; спеціальний 

режим оподаткування для підприємств з іноземними інвестиціями, які здійснюють 

свою діяльність у СЕЗ, ТПР, технопарках. 

5) Субсидії: запровадження облігаційних програм регіонального розвитку; 
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екологічні субсидії та дотації. 

6) Пільги: податкові пільги на купівлю енергозберігаючого, ресурсозберігаючого 

та екологобезпечного обладнання; пільгове кредитування підприємств із новітніми та 

ресурсоощадними технологіями виробництва. 

7) Нормативи: прискорена амортизація; регулювання ставок банківського 

позикового відсотка; екологічні ліцензії/квоти; штрафи за викиди/скиди; стандарти на 

викиди. 

8) Тарифи, ціни: стимулювання регіональних і галузевих ринків через цінові й 

тарифні механізми; цінова підтримка пріоритетних для економічного розвитку галузей; 

цінове регулювання ринків екодеструктивної продукції; використання торгових 

механізмів екологічного захисту; угоди про розподіл продукції; проекти торгівлі 

квотами на забруднення (у межах Кіотського протоколу) [1]. 

Механізм залучення інвестицій на регіональному рівні, що реалізується в рамках 

регіонального регулювання, відрізняється від загальнодержавних механізмів. Він має 

свої інструменти активної позитивної дії на процеси залучення інвестицій в економіку 

регіону.  

Таким чином, на сьогодні актуальними є як питання розробки програм, так і 

забезпечення їх виконання. Програма залучення інвестицій є важливою з точки зору 

визначення орієнтиру, якого потрібно досягти за певний період. 

Запропонований комплекс організаційно-економічних інструментів залучення 

інвестицій до регіону сприятиме розвитку галузевих і регіональних ринків, 

підвищенню ефективності взаємодій між агентами економічної діяльності й 

підвищенню ефективності регіональної інвестиційної політики. 

Література: 1. Sabadash V. V. Formation of the organizational and economic 

mechanism for attracting investment to the region / V. V. Sabadash, S. A. Petrovska, 

M. V. Petrovskyi // Mechanism of Economic Regulation. – 2017. – № 2. – P. 50–61.; 

2. Буряк А. А. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних 

інвестицій в промисловість регіонів України / А. А. Буряк // Вісник соціально-

економічних досліджень. – 2015. – Вип. 1. – № 56. – С. 188–195.; 3. Статистичний 

щорічник України за 2016 рік / [за ред. І. Є. Вернера]. – К., 2017. – 611 с.; 4. У Сумах 

розроблятимуть Стратегію розвитку міста на період до 2027 року [Електронний ресурс] 

/ Режим доступу : http://tv.sumy.ua/u-sumah-rozroblyatymut-ctrategiyu-rozvytku-mista-na-

period-2027-roku. 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Д-р. экон. наук, проф. Посохов И.М., асист. Жадан Ю.В, 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

Масложировая отрасль играет очень важную роль в экономике Украины. В этом 

секторе функционирует ряд крупнейших и наиболее прибыльных предприятий 

Украины. Выручка от экспорта продукции масложировых предприятий является одним 

из источников валютных поступлений в экономику и Украины. При этом управление 

рисками на предприятиях отрасли имеет характерные особенности, которые 

недостаточно исследованы в научных публикациях, что обуславливает актуальность 

темы статьи.  

На современном этапе развития, в условиях продолжающегося кризиса, 

экономика Украины и в частности, агропромышленный комплекс, частью которого 

является масложировая промышленность, функционируют в сложных экономических 

условиях. Нестабильность кредитно-финансовой системы страны в большой степени 

отражается на аграрной сфере, в том числе и на масложировом комплексе, в частности, 

http://tv.sumy.ua/u-sumah-rozroblyatymut-ctrategiyu-rozvytku-mista-na-period-2027-roku/
http://tv.sumy.ua/u-sumah-rozroblyatymut-ctrategiyu-rozvytku-mista-na-period-2027-roku/
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способствуя формированию рисков, связанных с покупательной способностью денег 

(инфляционных рисков), кредитных, рыночных, инвестиционных операционных 

рисков, рисков ликвидности. Вместе с тем наличие разнообразных опасных факторов 

риска компенсируется высоким уровнем прибыльности производства растительного 

масла, что обусловлено, в частности, достаточно стабильным спросом на продукцию 

масложировых предприятий на внутреннем рынке и наличием значительного 

экспортного потенциала, который имеет резервы роста благодаря продолжающейся 

интеграции Украины в  мировое хозяйство. 

Осуществление управленческого влияния на риск предполагает снижение его 

уровня и контроль рисков, то есть увеличение прибыльности и эффективности 

результатов деятельности предприятий масложировой отрасли. Таким образом, 

вышеизложенная информация, обусловливает научную и практическую значимость 

выбранного направления исследования. Исследованию отдельных видов рисков в 

деятельности предприятий пищевой промышленности посвящены работы Т. А. 

Береговой, Л. А. Бывшевой, И. Г. Власенко, М. А. Волкова, Ю. Ф. Гудзь, А. А. 

Левицкой, О. В. Лясковского. В настоящее время существует недостаточное 

количество научных исследований и публикаций, посвященных проблемам управления 

рисками  предприятий масложировой отрасли. 

В условиях рыночной экономики деятельность любого хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего предпринимательскую деятельность, независимо от формы 

собственности и сферы деятельности, подвержена влиянию множества факторов риска, 

как внутренних, проявляющиеся в процессе управления предприятием, так и внешних, 

обусловленных влиянием внешней среды на функционирование предприятия. 

Подвержены этому влиянию и предприятия масложировой отрасли Украины, которые в 

течение последних лет динамично развиваются. Например, объемы производства 

масличных культур за последние 15 лет выросли более чем в 7 раз, при этом 

производство семян подсолнечника увеличилось в 5,7 раза – с 2,25 млн. т. в 2001/2002 

маркетинговом году до 12,9 млн. т. в 2016 / 2017 маркетинговом году. Объемы 

производства и экспорта подсолнечного масла выросли в 5,7 и 11 раз соответственно. 

При этом география экспорта украинского подсолнечного масла расширилась с более 

30 стран в 2001/2002 маркетинговом году до более 100 стран в сезоне 2016/2017 г. 

Украина удерживает мировое лидерство среди экспортеров подсолнечного масла. За 

2016/2017 МГ украинские предприятия экспортировали 5,84 млн. тонн подсолнечного 

масла, что на 30,4% больше, чем за предыдущий МГ. За 9 месяцев 2017 года география 

экспорта украинского масла не изменилась по сравнению с прошлым годом. Основным 

покупателем остается Индия, которая импортировала этого продукта на $1,1 млрд. 

(34,4%). Продолжают наращивать свою долю страны ЕС. Как результат, Испания 

вышла на второе место по закупкам нашего подсолнечного масла — $342,3 млн. 

(10,6%). Третье место занимает Китай — $317 млн. (9,78%). [1]. 

Создание и развитие эффективного риск-менеджмента на отечественных 

масложировых предприятиях тормозится рядом проблем, среди которых можно 

выделить недостаточный уровень квалификации менеджеров и персонала по 

управлению рисками, несовершенство входной информации и методов ее обработки, 

отсутствие навыков работы со стандартами по управлению рисками [2; 3]. 

Наиболее опасными видами рисков в сложившихся условиях, являются 

природно-климатические, рыночные, финансовые (кредитные, операционные, 

валютные, инвестиционные), таможенные и юридические риски. Природно-

климатические риски в стране возникают из-за неблагоприятных природно-

климатические условий, что снижает урожайность масличных культур и приводит к 

удорожанию сырья для производителей. Рыночные риски для предприятия 

проявляются в увеличении выпуска конкурентами аналогичной продукции или 
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продукции лучшего качества, выходе на рынок новых производителей, применении 

ими агрессивной маркетинговой и ценовой политики[4]. 

Финансовые риски в отечественных условиях проявляются настолько часто, что 

уже начинают восприниматься как действительность. Цена на кредитные ресурсы и до 

финансового кризиса 2008 г. была намного выше среднемировых показателей, а в 

течение последних 10 лет она приводит к нерентабельности использования этого вида 

финансирования для большинства предприятий отрасли. Это же подтверждает и 

существование валютных рисков, что прекрасно демонстрирует динамика валютных 

курсов в Украине (снижение курса гривны к мировым валютам в более 5 раз с 2008 г. 

по 2018 г.). Низкий курс гривны предоставляет дополнительные преимущества 

производителям, экспортирующим подсолнечное масло за границу. Таможенные риски 

для предприятий масложировой отрасли заключаются в возможном непредсказуемом 

увеличении уровня таможенных платежей и применении ограничений (например, 

квот), что оказывает отрицательное влияние на прибыльность и ритмичность 

выполнения экспортно-импортных контрактов. Юридические риски могут иметь 

различную природу, в частности это изменение  законодательства, нарушение 

авторских прав на торговые марки, недостаточная юридическая защищенность бизнеса 

в Украине, коррумпированность судебной системы и другие.  

Совершенствование управления рисками на предприятиях масложировой 

отрасли предусматривает создание соответствующего организационного обеспечения, 

наличие методического и информационного обеспечения, а также квалифицированного 

персонала, обладающего специальными знаниями и навыками по управлению рисками.  

В целях повышения эффективности управления рисками на масложировом 

предприятии предложено провести определенные реорганизационные мероприятия. 

Во-первых, оправданным будет создание службы экономической и 

информационной безопасности, которая административно будет подчиняться 

директору по безопасности, а функционально – директору по экономике и финансам. 

Основными функциями этой службы будут: определение перечня информации со 

статусом коммерческой тайны, а также перечня лиц, которые несут ответственность за 

ее сохранность; защита информации на предприятии; установка определенных 

регламентов и правил информационной безопасности; контроль и проверка всех 

подразделений предприятия по выполнению этих правил. 

Во-вторых, целесообразно сформировать в организационной структуре 

специальное подразделение – отдел управления рисками, возглавляемый 

руководителем отдела по управлению рисками, который будет заниматься 

исключительно проблемами управления рисками, и координировать деятельность всех 

подразделений по сбору и анализу информации с целью регулирования рисковых 

событий и обеспечения компенсации возможных потерь и убытков. Отдел управления 

рисками должен подчиняться директору по экономике и финансам, собирать и 

анализировать информацию из всех подразделений и служб предприятия. Функции 

руководителя подразделения по управлению рисками на предприятии масложировой 

отрасли могут быть достаточно широкие. В его ведении должны находиться вопросы 

обеспечения безопасности и контроля рисков. Он будет формировать организационную 

структуру отдела и системы управления риском на предприятии, и разрабатывать 

основные положения и инструкции, связанные с этой деятельностью. С целью 

формирования более эффективной организационной структуры управления рисками на 

предприятии целесообразно введение элементов матричной организационной 

структуры, которая представляет собой сложную структуру, ориентированную на 

инновации, предъявляет особые требования к персоналу и уровню координации 

различных работ на предприятии. Основной задачей руководителя отдела управления 

рисками и его подразделения должна являться разработка стратегии и принципов 

управления риском на предприятии, изложенных во внутренних нормативных 
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документах, основным из которых является «Положение по управлению рисками». 

Основными функции отдела по управлению рисками на предприятии масложировой 

промышленности служат: выявление риска; сбор, анализ и статистическая обработка 

информации; разработка превентивных и корректирующих действий; разработка 

альтернативных вариантов принятия решений; предоставление информации о 

возможных рисках руководству; мониторинг и контроль уровня риска на предприятии. 

В-третьих, для получения синергетического эффекта от реализации процессов 

управления рисками необходимо совершенствовать взаимодействие между 

подразделениями предприятия. Для этого в каждом подразделении предприятия 

необходимо определить сотрудника, отвечающего за сбор и анализ информации для 

отдела управления рисками и прописать эти функции в его должностных инструкциях. 

Функционально он будет подчиняться начальнику отдела по управлению рисками, а 

административно непосредственно начальнику подразделения, в котором работает.  

Литература: 1.  Кто самый «жирный» на рынке подсолнечного масла. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://delo.ua/business/kto-samyj-zhirnyj-na-

rynke-podsolnechnogo-masla-337487/ 2. Посохов І. М. Дослідження методів оцінки 

ризиків корпорацій / І. М. Посохов // Європейський вектор економічного розвитку. – 

2013. – № 2(15). – С. 211-217. 3. Посохов І.М. Аналіз досліджень зарубіжних наукових 

шкіл ризик-менеджменту / І. М. Посохов // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013. – 

№4. – С. 164-172. 4. Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління 

ризиками корпорацій: моногр./ І. М. Посохов – Х. : ПВПП «СЛОВО», 2014. – 499 с. 
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Актуальність. Важливою складовою модернізації вітчизняної економіки є 

підприємства сфери середнього та малого бізнесу. Ця сфера є найбільш динамічною та 

креативною, в ній відбувається накопичення первинного капіталу для подальшого 

розвитку. Водночас підприємства середнього та малого бізнесу підлягають найбільшим 

ризикам та впливам турбулентного зовнішнього середовища. 

Прийняте у світовій практиці законодавство про підприємництво і 

підприємницьку діяльність визначає підприємництво як ініціативну, самостійну 

діяльність громадян та їхніх об'єднань, спрямовану на одержання прибутку, що 

здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність [1]. 

Наведені факти зумовлюють необхідність дослідження процесів управління 

підприємствами сфери середнього бізнесу в умовах неповноти інформації з залученням 

інструментарію математичного моделювання та засобів автоматизації. 

Ціль роботи полягає в розробці моделі прийняття багатоетапних управлінських 

рішень на виробничому підприємстві та її програмної реалізації для подальшого 

експериментування з моделлю з метою аналізу можливих сценаріїв розвитку 

функціонування підприємства в умовах невизначеності. Об‘єкт дослідження: 

підприємство вітражного виробництва сфери середнього бізнесу. Предмет: модель 

прийняття багатоетапних управлінських рішень в підприємницькій сфері. 

Досягнення цілі роботи передбачає вирішення наступних задач: визначення 

множини можливих станів зовнішнього середовища та проведення статистичного 

аналізу продажів за минулий період для визначення можливих ймовірностей настання 

певних станів зовнішнього середовища; формування множини альтернатив першого 

гравця, вибір кращої альтернативи за критерієм прийняття рішень в умовах ризику та 

визначення вартості досконалої інформації; проведення аналізу стійкості рішень; 

https://delo.ua/business/kto-samyj-zhirnyj-na-rynke-podsolnechnogo-masla-337487/
https://delo.ua/business/kto-samyj-zhirnyj-na-rynke-podsolnechnogo-masla-337487/
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побудова дерева рішень та вибір найкращої альтернативи за значенням чистої поточної 

вартості. 

Інструментальні засоби, які планується застосувати для вирішення поставлених 

задач: теоретико-ігрова модель прийняття рішень в умовах ризику, оптимізаційні 

багатоетапні задачі підвищення ефективності управління підприємством.  

Дослідження, проведені в даній роботі розглядають систему в критичній області 

життєвого циклу, коли органу управління слід прийняти одне з можливих рішень: 

модернізувати виробництво або продавати фірму. В рамках теоретико-ігрової моделі 

процес прийняття рішень в умовах ризику можна описати грою з природою, в даному 

випадку множина альтернатив першого гравця складається з двох елементів: 

«Розширювати виробництво» та «Продавати фірму». Вибір альтернативи значним 

чином залежить від рівня продажів продукції, тобто від стану зовнішнього середовища 

в майбутній період часу. В даній роботі для спрощення моделі виокремлено три 

варіанти стану зовнішнього середовища: низькі, середі та високі продажі. 

Визначення ймовірностей станів середовища відбувалося на підставі 

статистичної інформації про функціонування фірми «Діапазон» протягом 2010 – 2011 

років. Рішення даної задачі було автоматизовано в середовищі електронних таблиць 

пакету LibreOfficeCalc. 

 

 
 

Рисунок 1 – Визначення вартості досконалої інформації 

 

За наявності однієї множини альтернатив першого гравця, вибір найкращого 

рішення можна здійснити за значенням EMV – очікуваної монетарної цінності, яка 

розраховується для кожної альтернативи підприємства, як сума добутків виграшів при 

різних сценаріях майбутнього на ймовірності цих сценаріїв [2]. Після чого слід обрати 

ту альтернативу, для якої EMV буде максимальною. Вибір альтернативи з 

максимальною очікуваною цінністю не завжди гарантує виграш. Тому потрібно 

звернутися до критерію мінімуму очікуваних втрачених можливостей – EOL, що 
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визначаються як середньозважене від втрачених можливостей для кожного з 

розглянутих сценаріїв майбутнього з вагами, рівними імовірностям цих сценаріїв. 

З метою уточнення апріорних ймовірностей станів середовища можна провести 

дослідження ринку. Вартість досконалої інформації (EVPI) дозволить прийняти 

рішення щодо проводження додаткових маркетингових досліджень (відповідна екранна 

форма наведена на рисунку 1). Вартість досконалої інформації дорівнює мінімальному 

значенню втрачених можливостей, тому що в реальних умовах наявність стовідсоткової 

інформації неможлива, тому будь-яке дослідження щодо уточнення ймовірностей 

станів середовища не може коштувати більше за це значення [2]. 

Приймаючи відповідальне управлінське рішення, необхідно перевірити, 

наскільки чутливий зроблений вибір до зміни прогнозних параметрів та оцінок 

ймовірностей. Проведення аналізу стійкості рішень передбачає визначення відносних 

похибок у визначені ймовірностей станів середовища [3]. У випадку стану середовища 

«Низькі продажі» статична похибка становить 20 %. 

Результатом відхилення ймовірності стану «Низькі продажі» на величину, що 

дорівнює статистичній похибки є значне зниження очікуваної грошової оцінки стратегії 

«Розширювати виробництво». Тому слід брати до уваги можливість проведення 

додаткових маркетингових досліджень щодо уточнення ймовірностей станів 

середовища. За результатами аналізу отримуємо другу множину стратегій першого 

гравця, що складається з альтернатив: «Проводити додаткові дослідження», «Не 

проводити додаткових досліджень». 

Коли потрібно вибирати між альтернативами, кожна з яких є «багатокроковим» 

процесом прийняття рішень, а кроки рознесені в часі, причому на кожному кроці може 

виникати свій набір альтернатив та сценаріїв майбутнього, візуалізувати процес вибору 

кращої альтернативи зручно за допомогою дерева рішень. Початкова частина дерева 

альтернатив містить елементи другої множини рішень першого гравця: проводити чи 

не проводити додаткові дослідження, тому вихідними даними моделі є ланцюг рішень, 

який для числового прикладу цієї роботи має вигляд: «Проводити додаткові 

дослідження» → «Не розширювати виробництво» (за низьких продажів) «Розширювати 

виробництво» (за середніх бо високих продажів). Подальше розгалуження дерева 

рішень позначимо великими літерами: 

 дерево А відповідає альтернативі «Не проводити додаткових досліджень», за 
якої подальше прийняття рішення щодо розширення виробництва відбувається без 

уточнення апріорних імовірностей станів середовища; 

 дерево Б відповідає низьким продажам на другому етапі реалізації рішення, 
що призведе до зменшення грошового потоку і кращою альтернативою в цьому 

випадку буде «Не розширювати виробництво», подальше ж зменшення грошового 

потоку призводить до відповіді «Продаж фірми»; 

 дерево В відповідає середнім продажам на другому етапі реалізації рішення 
що призведе до незначного зменшення грошового потоку і кращою альтернативою в 

цьому випаду буде «Розширювати виробництво»; 

 дерево Г відповідає високим продажам на другому етапі реалізації рішення 
логічним є припущення про збільшення грошового потоку і кращою альтернативою в 

цьому випадку буде «Розширювати виробництво». 

Висновки. Результатом досліджень є модель прийняття багатоетапних рішень у 

сфері вітражного виробництва з урахуванням втрат, що можуть виникнути під час 

реалізації несприятливих подій. Модель подана в графічному вигляді, що дозволяє 

наочно показати залежність рішень від наступних показників функціонування фірми 

(вхідні змінні моделі): грошового потоку в перший рік реалізації рішення; грошового 

потоку в наступні роки реалізації рішення; ціни продажу фірми; розміру 

капіталовкладень на розширення виробництва; вартості додаткових досліджень. 

Вихідними даними моделі є ланцюг рішень, який для описаного числового прикладу 



194 

 

має вигляд: «Проводити додаткові дослідження» → «Не розширювати виробництво» 

(за низьких продажів), «Розширювати виробництво» (за середніх або високих 

продажів). 

Наведений результат є логічним, зі зміною вказаних вхідних показників та 

параметрів моделі можуть формуватися інші ланцюги рішень. За допомогою даної 

моделі може бути проведений аналіз стійкості рішення від зміни вхідних параметрів. 

Розроблена модель отримала програмну реалізацію засобами електронних таблиць. 

Програмна реалізація моделі може бути застосована на виробничих фірмах малого та 

середнього бізнесу з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень 

щодо розвитку підприємства. 

Література: 1. Лапуста М.Г Риски в предпринимательской деятельности / М.Г 

Лапуста., Л.Г. Шаршунова. – М.: ФиС, 2000. – 156 с. 2. Зайцев М.Г. Методы 

оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы: учебное 

пособие / М.Г. Зайцев, С.Е. Варюхин. – 2 –е изд., испр. –М.: Издательство «Дело» АНХ, 

2008. – 664 с. 3. О‘Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой: Пер. с 

англ. / Дж. О‘Шоннесси – М.: МТ Пресс, 2001.  – 296 с. 

 

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА:  

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 

Солодовник Л. М. 

Харьковский торгово-экономический институт КНТЕУ 

 

Креативная экономика - это отрасль экономики, которая в первую очередь 

связана с интеллектуальной деятельностью, с возможностью творческой реализации 

человеческого потенциала, креативными идеями. Термин «креативная экономика» был 

впервые использован журналом «BusinessWeek» в 2000 году для обозначения отраслей, 

чье развитие основано на использовании интеллектуальной собственности: реклама, 

СМИ, программное обеспечение, музыка, кинематограф, дизайн. 

Развитию креативной экономики способствуют коммуникационные и 

информационные технологии, формирование нового социального класса - класса 

креативно мыслящих людей, способных генерировать новые подходы к решению 

существующих задач, разрабатывать необычные и удивительные идеи, выходить за 

пределы традиционных систем мышления. Постоянный поиск новых путей получения 

прибыли приводит к тому, что успех экономики в целом все в большей мере зависит от 

креативности бизнеса, его способности подстраиваться под быстро меняющуюся 

хозяйственную среду. 

Креативная экономика становится одним из важнейших направлений 

инновационного развития, ведь сама «креативность» предполагает творческий подход с 

привлечением новых, ранее не использованных ресурсов и идей. Несомненная связь 

инноваций и креативных индустрий актуализирует исследования проблем и тенденций 

развития креативной экономики как драйвера инновационного развития страны. 

Постановки проблемы. Среди зарубежных и отечественных ученых, 

посвятивших свои исследования вопросам развития креативной экономики можно 

выделить Р. Флориду, О. І. Продиуса, П. Линднера, В. Куриляк, Т. Галахова, О. 

Дорошенко, А. Сережко, Б. Литовченко. 

Целью работы является анализ сущности и основных направлений 

формирования креативной экономики в мире и в Украине. 

Креативная экономика - это сектор производства, возникающий в информа-

ционную эпоху, когда приобретение товара или посещение культурного мероприятия 

приносит и новые знания, и новые эмоции, когда развлечение и образование идут бок о 

бок, и за это готовы платить. Началом эры креативной экономики можно считать эпоху 
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тэтчеризма, для которой характерно снижение затрат на все сферы, включая 

культурную. Культурные институты были вынуждены искать негосударственное 

финансирование, обращаясь за помощью к бизнесу и общественности. Такой союз 

культурных учреждений с бизнесом порождает современный феномен - прибыльную, а 

не дотационная культуру. 

Современные исследователи рассматривают креативность как создание новых 

практических форм на базе знаний, а основой развития креативной экономики - 

принцип «трех Т» экономического развития: «технологии, таланта и толерантности» [1, 

с. 23]. Сегодня креативность рассматривается как определяющий фактор формирования 

современной постиндустриальной цивилизации и необходимый атрибут успешного 

развития новой и сверхновой экономик, оттесняя традиционные факторы 

экономического развития и выводя на первый план выходят человеческие способности, 

талант, мотивации и отношения к культуре [2, с. 90]. 

Как свидетельствуют современные исследования, взаимодействие культуры, 

творчества, экономики и инновационных технологий для создания интеллектуальной 

собственности является перспективным источником дохода и новых рабочих мест, 

способствует социальному взаимодействию, межкультурному диалогу, профессиональ-

ному и личностному развития людей [3, с. 94]. В современной научной среде сформи-

ровались два общих подхода к креативной экономике как: 

1) к творческому сектору в условиях глобализации, где на первый план 

выдвигается неограниченный ресурс интеллектуального развития; 

2) к дальнейшему развитию «экономики знаний» и «тектонической экономики», 

когда решающим фактором развития становится человек, обогащенный знаниями и 

стремлением к изменениям. 

Можно предположить, что синергетическим эффектом обоих подходов в 

условиях экономической глобализации является достижение успеха в конкурентной 

борьбе на микро- и макроуровне.  

В Украине, как отмечают исследователи, есть значительный потенциал для 

развития как креативных индустрий, так и стимулирования креативных проектов в 

других отраслях экономики [6]. Однако на сегодня в Украине креативной экономики 

нет. Есть отдельные креативные люди, креативный класс не сформирован, есть 

небольшие организации, самозанятые люди, которых можно назвать игроками 

креативного сектора, однако самого сектора еще нет. В стране пока что не накоплено 

полноценной информации о креативных индустриях. Украинские исследователи 

предполагают, что серьезные трудности с формулировкой государственной политики в 

сфере культуры возникают из-за нехватки, а зачастую и полного отсутствия, 

необходимой информации о практических методах и стратегиях управления в условиях 

креативной экономики. Вместе с тем, проблемой является и само понимание культуры, 

ее значение в современном мире и той роли, которую она может играть в модернизации 

общества и экономики [3]. 

Кроме того, в Украине не хватает широкого взаимодействия креативных 

индустрий и не хватает кадрового обеспечения, несмотря на высокий 

интеллектуальный потенциал нации. Отсутствие специалистов по креативным 

проектам, арт-менеджеров, а также посредников между продуцентом креативных 

продуктов и потребителем (критиков, коллекционеров, знатоков искусства и ценителей 

моды и т.д.) не позволяет эффективно использовать потенциал креативного сектора. 

Преградой является и то, что вопросы защиты прав интеллектуальной собственности 

все еще не решены, что приводит к сложностям реализации авторского права: 

необходимые изменения на уровне психологии, социальной модели поведения, 

самозанятости, а инициатива должна идти снизу вверх. 

Развитие креативной экономики стимулируется как отдельными муници-

пальными программами, так и деятелшьностью международных организаций. Так, в 
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отчете ЮНЕСКО о состоянии креативной экономики за 2016 сказано, что мировая 

торговля в секторе составила 624 млрд. долларов, а ее ежегодный прирост составляет 

8%, в то время, как в других отраслях - около 3%. 

Сфера креативной экономики гарантирует широкую занятость населения. 

Согласно статистике Упсальского университета (Priority Sector Report: Creative and 

Cultural Industries. Europe Innova paper № 16), в европейских странах уровень занятости 

в креативном секторе варьируется от 3% в Польше, Болгарии и Румынии до 5% в 

Норвегии, Швейцарии и Великобритании и до 7% в Швеции. 

Самые высокие темпы роста занятости в креативных индустриях присущи 

небольшим экономикам: в 2013-2017 годах на Кипре этот показатель составил 26%, в 

Словакии 26%, в Эстонии 11%, в Латвии 10%. 

Для креативных проектов чрезвычайно важны начальные инвестиции, 

поскольку креативный бизнес очень рискованный, так как работает с неизвестностью. 

Креативным проектам очень важно уметь себя презентовать, коммуницировать с 

рынками, продуцентами креативных продуктов и с теми, кто творит мнение на этих 

рынках, привлекать инвестиции, становиться частью публичного пространства через 

креативные хабы и коворкинг. 

Выводы. С учетом сложного экономического состояния Украины использования 

и внедрения креативной экономики является рациональным и необходимым не только в 

масштабах всего общественного производства, но и в масштабах конкретной сферы. 

Ведь основной задачей креативной экономики является привлечение новых 

инвестиций, развитие социальной сферы, совершенствования образовательных услуг. 

Как уже отмечалось, одной из основных проблем внедрения креативной экономики 

является кадровая проблема, отсутствие квалифицированных и образованных 

работников, работников с нестандартным мышлением, креативным подходом, которые 

знают новейшие технологии и инновации. 

Литература: 1. Галахова Т. О. Креативні індустрії: теоретично-методологічні 

підходи вивчення / Т. О. Галахова// Науковий вісник Херсонського державного 

університету. – 2014. – №9. – С. 9–13.; 2. Дорошенко О. С. Креативна економіка в 

парадигмі глобального розвитку / О. С. Дорошенко // Вісник Тернопільського 

національного економічного університету. – 2010. – Вип. 5–2. – С. 76–82. – 
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І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління / О. І. 
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Креативна економіка як нова модель економічного розвитку / А. Серьожко; наук. кер.: 

В.А. Омельяненко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної 
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: Изд. дом«КлассикаXXI», 2007. – 432 с.; 8. Litovchenko B. Development of the Theory 
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http://www.hse.ru/


197 

 

КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Канд. екон. наук, доц. Філіпішина Л.М., маг. Золотарьова Ю.М. 

Первомайська філія Національного університету  

кораблебудування імені адмірала  Макарова, м. Первомайськ. Україна 

 

Перехід до ринкових відносин змінює задачі і характер управлінської діяльності 

підприємств. В Україні теорія і практика стратегічного управління ще не зайняли 

належного рівня. Проблема полягає, в тому, що вітчизняним і підприємствам важко 

застосовувати стратегічне управління через складні умови господарювання, брак 

коштів для впровадження інноваційних процесів, не цивілізовані форми боротьби. 

Таким чином, система стратегічного управління в Україні з погляду практики не 

завершена до кінця, оскільки опановано окремі елементи. 

Стратегічне управління ринковою діяльністю можна розглядати як стратегічний 

маркетинг. Провідні сучасні фірми використовують систему стратегічного управління, 

яка лежить в основі концепції маркетингу. 

Теоретичні основи щодо управління діяльності підприємства на основі концепцій 

маркетингу досить широко висвітлено у працях відомих зарубіжних авторів та 

вітчизняних науковців: Г. Армстронга, Ф. Котлера, Дж. Блайта, Е.П. Голубкова, 

С.С.Гаркавенко, А.Н. Ромакова, Ю.Ю. Корлючова, С.А. Красильникова, А.О. 

Старостіної, О.В. Зозульова, П.Ю. Буряка, Б.А. Карпатського, Я.Ю. Карпова, С.В. 

Скибінського та інших. 

На думку авторів Ю.Ю. Корлючова, С.А. Красильніксва, А.Н Романова, 

маркетингова діяльність підприємства з метою досягнення бажаного рівня збуту на 

різних ринках повинна досягатися в межах вибраної однієї концепції. Така концепція 

будується на визначенні потреб, реальних оцінок покупців асортименту і якості 

товарів, а також визнання необхідності пристосування виробництва і збуту до цих 

потреб і оцінок, при чому ефективніше ніж конкуренти. 

Аналіз літератури дозволив виділити п‘ять концепцій, за допомогою яких 

здійснюється управління підприємством. Зміна концепцій зумовлена змінами у 

співвідношенні попиту і пропозиції на ринку [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Доцільно розглянути: 

  1. Концепція вдосконалення виробництва ґрунтується на тому, що споживач 

буде надалі задоволений товаром, який вже є у продажі і ціна якого влаштовує. 

Управління спрямоване на вдосконалення виробництва, покращення форм і методів 

збуту. Актуальна дана концепція, коли попит на товар перевищує пропозицію тоді 

збільшують обсяг виробництва або коли собівартість товару надто висока, тоді для 

зниження підвищують продуктивність. 

2. Концепція вдосконалення товару полягає в тому, що споживач віддасть 

перевагу товару, який має найвищу якість, найкращі експлуатаційні якості і 

характеристик. Підприємства повинні спрямовувати  свої зусилля на постійне 

вдосконалення своєї продукції. 

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль ґрунтується на тому, що 

споживачі рідко купують достатньо багато товарів, щоб покрити пропозицію і тому їх 

потрібно переконувати купляти більше. 

4. Концепція маркетингу передбачає, що досягнення підприємством своїх цілей 

залежить від визначення потреб та запитів цільових ринків, а також забезпечення 

задоволення цих потреб більш ефективними методами ніж у конкурентів. Дана 

концепція орієнтується на потреби споживача. 

5. Концепція соціально - етичного маркетингу, полягає в тому, що підприємства 

визначають потреби, вимоги та інтереси цільових ринків і забезпечують клієнтам 

найвищу споживчу цінність шляхами, які підтримують добробут клієнта та суспільства. 

В даних концепціях спостерігається тенденція розвитку маркетингу, тобто 
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основним об‘єктам уваги є перехід  з виробництва товару на потреби споживача, 

досягнення мети здійснюється завдяки зусиллям маркетингу і одержання прибутку за 

рахунок задоволення потреб споживачів. Отже, увага зосереджена на споживачу, 

оскільки підприємства можуть досягти своїх цілей тільки задовольняючи потреби 

споживачів, Тому, задача полягає не тільки збільшувати попит, але і намагатися діяти 

на нього так, щоб він відповідав пропозиції. 

 Таким чином, автор вважає, що концепції маркетингу, які є основою управління 

діяльності підприємства, потребують стратегій. Такі стратегії повинні будуватися на 

розумінні потреб споживачів і намагатися задовольнити їх більш ніж вони очікують.  

Література: 1. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структура. - М.: Дело, 

2012. - 192с.; 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг, - К.: Лібра, 2016.-384 е; 3. Маркетинг: 

учебник / А.Н Романов, Ю.Ю. Корлючов, С.А. Красильников и др..; Под ред.А.Н. 

Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. - 560с.; 4. Армстронґ, Гарі, Котлер, 

Филип. Маркетинг. Загальний курс, 5 - те видання.: Пер. З Англ. м.: Уч. Пос. - 

М.:Видавничий дім «Вільямс», 2001. - 608с.; 5. Блайт Дж. Основні маркетинга: Пер. со 

2 - го англ. изд. - К.: знання - Прес, 2003. - 493с.; 6. Старостіна А.О., Зозульов 0.В. 

Маркетинг; Навч. посіб. - 2 - ге вид., переробці доп. - К.: Знання - Прес, 2003. - 326 с.; 7. 

Буряк П.Ю. Карпінський Б.А., Кардова Я.Ю., Маркетинг: Навчальний посібник. - К.: 

ВД «Профісіонал», 2005. - 320с.; 8. 8. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. - 

Львів, 2000, - 640с. 
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Стрімкий розвиток галузі інформаційних технологій та жорстка конкуренція 

потребує від компаній постійного вдосконалення маркетингових стратегій. Особливо, 

це стосується управління маркетинговими каналами, а також інноваційної діяльності 

компаній, які працюють на ринку інформаційних технологій. 

Комерційний успіх діяльності підприємства галузі інформаційних технологій, в 

першу чергу, залежить від його комплексу маркетингу. Інформаційні технології 

визначаються як технології, що пов'язані з інформаційним забезпеченням процесу 

управління компанією. Продукти галузі інформаційних технологій можуть виступати і 

як продукт споживання, і як засіб виробництва. 

Галузь інформаційних технологій є динамічною, оскільки швидкий розвиток 

інформаційних технологій став причиною скорочення життєвого циклу інформаційних 

продуктів (за останні 10 років життєвий цикл інформаційних продуктів скоротився в 

середньому в 4 рази (з 3-5 років до 1 року). Також, необхідно відмітити інноваційність, 

нових продуктів галузі інформаційних технологій.  

В галузі інформаційних технологій виділяють такі підгалузі: мікроелектронні 

компоненти, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, телекомунікації та 

електронний бізнес. Якщо розглядати галузь з точки, зору потреб в інвестиціях, то 

підгалузі можна розставити в такому порядку: мікроелектронні, компоненти, 

телекомунікації, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, електронний бізнес. 

Основними маркетинговими проблемами галузі можна назвати такі: 

  - ринок збуту обмежується тими споживачами, які не тільки потребують 

впровадження певних інформаційних технологій, але і розуміють їх суть; 

  - розгляд часу виводу на ринок інформаційних продуктів як найважливішого 

фактора в боротьбі з конкурентами; 
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  - неможливість точного прогнозування попиту потенційних користувачів; 

  - роздробленість ринків; 

  - необхідність уніфікації продукту до вимог споживача. 

Відповідно до цього, можна сформувати такі вимоги до маркетингової стратегії 

підприємства, яке працює на ринку інформаційних технологій: 

- управління всіма бізнес-процесами повинно бути динамічним; 

  - виробництво товарів і надання послуг повинно постійно вдосконалюватись; 

  - забезпечення зростання прибутку; 

  - розширення номенклатури продуктів і послуг; 

  - підвищення споживчої цінності товару. 

  Можна визначити такі сегменти ринку для продуктів інформаційних технологій: 

  1. Промисловий ринок - продукт використовується для подальшого виробництва 

інших товарів чи надання послуг. 

  2. Корпоративний ринок великих замовників - споживачі цього сегменту це 

великі підприємства. 

  3. Корпоративний ринок - споживачами виступають підприємства малого та 

середнього бізнесу. 

  4. Домашні користувачі - кінцеві споживачі продуктів інформаційних 

технологій. Значення стратегічного маркетингового планування зростає у зв'язку зі 

зміною ринкових умов, у тому числі таких, як посилення конкуренції, зниження цін, 

широке впровадження інновацій, ріст спеціалізації, скорочення термінів розробки 

програмних продуктів. У зв'язку з цим, основними критеріями ефективності 

стратегічного планування є ефективність, гнучкість і оптимальність організаційної 

структури фірми, системи планування і контролю, ступінь обліку діяльності фірми. 

Проблема сьогоднішнього періоду - це інновації, які ще не окупилися і вже є 

менш ефективними в порівнянні з сучасними розробками. Через цей фактор споживачі 

інформаційних продуктів відкладають терміни впровадження нових, більш ефективних 

технологій. 

Специфіка попиту у споживачів інформаційних продуктів полягає у 

необхідності отримання всіх рішень з одних рук. Це приводить до того, що 

підприємства- постачальники продуктів інформаційних технологій повинні весь час 

удосконалюватись та розширяти власне поле діяльності. В цій галузі, як ні в якій іншій, 

можлива втрата споживача через неможливість надання певних послуг, які він 

потребує. 

Можна виділити такі сучасні маркетингові стратегії: 

 1. Тільки розробка. Підприємство створює продукт і продає його повністю чи 

частково (ліцензування) іншим компаніям. Ця стратегія є виправданою коли ринок 

споживачів є обмеженим чи просування продукту силами підприємства неможливо 

через нестачу певних ресурсів чи відсутності доступу до маркетингових каналів. 

2. Спеціалізація. Компанія спеціалізується тільки на одному напрямку 

діяльності, при цьому забезпечується повний цикл послуг. 

 3. Вузька спеціалізація. Компанія займається тільки одним видом діяльності, без 

забезпечення повного циклу послуг. 

 4. Диверсифікація. Компанія спеціалізується на комплексному обслуговуванні 

певного сегмента кінцевих користувачів і забезпечує повний цикл надання послуг по 

кожному напрямку. Специфіка цієї стратегії полягає в необхідності компанії постійно 

розширяти асортимент для забезпечення конкурентноздатності.   

 5. Широка диверсифікація. Компанія займається не тільки обслуговуванням 

кінцевих споживачів, але і дистрибуцією. 

 Слід відмітити, що розвиток інформаційних технологій приводить до швидкого 

морального старіння інформаційних продуктів. З іншої сторони, необхідно звернути 

увагу на обмеженість терміну функціонування яку виробники закладають у продукцію. 



200 

 

Такі дії є диференціацією в окремих випадках. В інших випадках це є стимулом для 

майбутнього попиту.  

 Що стосується нових продуктів інформаційних технологій, то дуже часто вони 

мало чим відрізняються від попередніх моделей. Зміни вносяться або в дизайн, або 

незначне покращення за рахунок додаткових функцій. На сучасному
 
етапі зміна версій 

(поколінь) інформаційних продуктів відбувається майже щорічно. 

 При виводі нових продуктів на ринок, необхідно враховувати технологічну 

готовність кінцевих споживачів до впровадження, оскільки існує певна залежність від 

технологій.  

Як ми бачимо, ще одним фактором успіху є чітке позиціонування. Як наслідок 

виникають проблеми через географічну роздробленість ринків: проблема доставки та 

ціни на певному локальному ринку. Наприклад, в продукт можна внести певні 

обмеження щодо його використання в іншому регіоні і поставити відповідно для 

кожного ринку власну ціну. З іншої сторони, ті ринки на які виведення товару 

відбулося пізніше, можна буде "захоплювати‖, враховуючи попередній досвід. 

 На сьогоднішній день все більшу роль як маркетингового каналу та каналу 

розповсюдження відіграє Інтернет. В цершу чергу це має відношення до програмного 

забезпечення. За допомогою мережі Інтернет споживач має змогу швидше отримати 

програмний продукт безпосередньо від розробника, що в свою чергу, є джерелом 

додаткових прибутків останнього. Слід відмітити, що Інтернет дав поштовх до 

розвитку програмного забезпечення - оренди програмного забезпечення через Інтернет. 

 Роль посередників в маркетинговому каналі галузі інформаційних технологій 

полягає у виконанні наступних функцій: об'єднання (об‘єднання аналогічних товарних 

груп з різних джерел в широкий асортимент однорідних товарів), розподіл (дроблення 

партій), формування асортименту (формування асортименту для перепродажу), 

 Додатковими факторами що визначають структуру каналу можуть виступати: 

технологічні, фізичні, соціальні та правові фактори.  

 Підсумовуючи відмітимо наступне: сучасні маркетингові стратегії підприємств 

галузі інформаційних технологій передбачають керування маркетинговими каналами. 

Специфіка галузі полягає у відсутності часу на побудову власних маркетингових 

каналів і виправлення маркетингових помилок. Саме швидкий розвиток галузі спонукає 

компанії, які працюють на цьому ринку, якомога повніше використовувати 

маркетингові інструменти та будувати відносини зі споживачами на основі їх потреб та 

можливостей. 

Література: 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под ред. 

Ю.Н. Кантуревсхого.- СПб: Издатеяьство "Питер", 1999. - 416 с.; 2. Льюис 

Штерн, Адель Эдь-Ансари, Энн Кофлан, Маркетинговие канали, 5-е изд.: Пер. с анг. - 

М.: Издательекий дом "Вильямс", 2002. - 624 стр.: ил. – Парал. тит. англ.; 3. Шубін О.О. 

Економічна стратегія підприємств в умовах конкурентного середовища. Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.-Донецьк,- 

Інститут економіки промисловості НАН України. – 2004, 36 с. 
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Важливим фактором забезпечення сталого розвитку економіки країни та 

становлення її позитивного іміджу на світовій арені є інвестиційна привабливість 
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держави. На сьогоднішній день проблема низького рівня капіталовкладень та 

відсутності припливу інвестицій є актуальною для України та потребує негайного 

вирішення. 

Головною проблемою інвестування на сьогодні є скорочення попиту на 

продукцію, що виготовляться. Це спричинено як низькою платоспроможністю 

населення на внутрішньому ринку, так і зниженням експортних цін на світових 

товарних біржах. Основні ризики капіталовкладень в інституційних умовах: політична 

та економічна нестабільність, корупція на державному та побутовому рівні, 

неефективне державне управління, недосконала організаційно-правова база. Це все 

впливає на перспективу залучення інвестицій в країну загалом та в регіони зокрема. 

У статті Financial Times про прямі іноземні інвестиції в Україну прозвучали дві 

основні думки. [1] По-перше, нові прямі іноземні інвестиції в країну різко скоротились 

після початку війни. По-друге, попри деяке покращення бізнес-середовища в Україні, 

політичні проблеми та загрози безпеці запобігають відновленню інвестицій. Проте 

важливо розуміти, що значна частина довоєнних ПІІ потрапляла до України через 

офшорні компанії і насправді мала українське або російське походження. Звісно, 

невизначеність навколо військового конфлікту з Росією стримуватиме інвестиції в 

Україну. Щоб підвищити ймовірність залучення справжнього іноземного капіталу, 

необхідно усунути значні перешкоди на шляху ПІІ, що існували ще задовго до початку 

конфлікту. [1]  

За даними Держстату у січні-червні 2017 року в економіку України іноземними 

інвесторами з 75 країн світу вкладено 711,2 млн.дол. США прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу). [2]  

Слід відмітити, що за 8 місяців 2017 року в Україну залучено вдвічі більше 

інвестицій, ніж за аналогічний період 2016 року. 

Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій  спрямовані до установ та 

організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність і становлять 26,4%  та 

підприємств промисловості  відповідно  26,7 % (станом на 01.07.2017). [4] 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр –25,5%, Нідерланди – 16,2%, 

Російська Федерація – 11,4%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,5%, Віргінські 

Острови (Брит.) -4,3% та  Швейцарія – 3,9%.  

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у січні-червні 

2017 року складають 155,1  млрд. грн., що на 22,5 % більше від обсягу капітальних 

інвестицій за відповідний період 2016 року. 

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння капітальних 

інвестицій у січні-червні 2017 року залишаються: промисловість – 33,2%, будівництво 

– 13,9%, сільське, лісове та рибне господарство – 16,1%, інформація та телекомунікації 

– 5,0%, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7%, транспорт, складське 

господарство, поштова та кур‘єрська діяльність – 7,7%, обов`язкове соціальне  

страхування – 3,5%. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій як і раніше, 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні-червні 

2017 року освоєно 74,3 %  капіталовкладень.  

Щодо залучення коштів, то частка  кредитів банків та інших позик у загальних 

обсягах капіталовкладень становила 5,2 %. 

У НБУ поінформували, що чистий приплив капіталу зріс до 6,4 млрд 

доларів США(порівняно з 4,7 млрд доларів США у 2016 році). Державний сектор 

відігравав значну роль в надходженні капіталу , оскільки уряд активно залучав валютні 

ресурси як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.[5] 

Проте, рівень надходжень іноземних інвестицій в економіку України є низьким. 

Одним з чинників, що негативно впливають на активізацію інвестиційного процесу є  

збройний конфлікт.  Згідно з деякими  підрахунками, ПІІ починають відновлюватись в 

http://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1212&context=thes
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середньому через три роки після завершення масштабного (більше 1000 смертей) 

військового конфлікту. Інші дослідження наводять дані, що історія частих військових 

конфліктів у країні надовго підвищує ризикованість вкладень в цю країну в очах 

інвесторів. [3] Згідно з опитуванням MIGA, керівники мультинаціональних корпорацій 

у країнах із конфліктами більше турбуються непередбачуваними та безсистемними 

змінами державної політики щодо їхніх інвестицій, ніж питаннями безпеки. 62% 

опитаних визначили «регуляторні зміни» як основний політичний ризик, тоді як лише 

15% та 4% відповіли, що війна та тероризм є основними загрозами для їхніх інвестицій.  

В країнах, що розвиваються, найбільше інвесторів постраждало саме від 

втручання уряду – регуляторних змін, невиконання контрактів, обмежень на трансфер і 

конвертацію прибутків та активів або порушення суверенних гарантій – а не від 

військових дій.[1] 

Література: 1.  Аналітична платформа VoxUkraine Р. Аверчук «Прямі іноземні 

інвестиції в Україні: війна і мир» . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

voxukraine.org/uk/; 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/; 3.Науковий журнал 

«Бізнес Інформ» вип 4, 2017 с. 142 В.В.Червякова «Основні проблеми та перспективи  

підвищення інвестиційної привабливості України»; 4. Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.me.gov.ua/?lang=uk-UA; 5. Сайт Національний Банк України [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : www.bank.gov.ua/control/uk/index. 

 

АНАЛІЗ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ 

 

Канд. екон. наук Янковий В.О. 

 

У якості показника, що характеризує координацію виробничих ресурсів К та 

витрати на оплату праці L, застосовується фондоозброєність (ФО): 

 

.
L

K
ФО                                                       (1) 

 

Величина ФО показує, яка частина вартості основних виробничих фондів 

припадає на одного працівника основної діяльності (або на  одного робітника).  

Фондоозброєність – економічний показник, що характеризує рівень  оснащеності праці, 

величину виробничого фактора К, яка припадає на одиницю виробничого ресурсу L. 

Головною умовою зростання фондоозброєності на машинобудівних підприємствах є 

інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва: підвищення коефіцієнта змінності, 

впровадження автоматизованого виробництва, електронно-обчислювальної техніки, 

зменшення втрат робочого часу, механізація і автоматизація допоміжних робіт, 

застосування нових, більш якісних матеріалів, сировини тощо. 

Уважається, що зростання величини ФО – один із важливіших факторів 

підвищення ефективності суспільного виробництва. На основі впровадження 

інноваційно-інвестиційних заходів, зокрема, автоматизації виробничих процесів, 

технічного переоснащення підприємств фондоозброєність праці в будь-якій галузі 

повинна неухильно зростати. Розглянемо за даними Державної служби статистики 

України, як у дійсності відбуваються справи з динамікою фондоозброєності в 

машинобудуванні за останні роки (рис.) [1]. 

З графіка на рис. видно, що неухильний ріст досліджуваного показника 

спостерігався лише на начальному етапі 2007-2015 рр. Що стосується останніх двох 

років, то ми бачимо падіння фондоозброєності в машинобудуванні з 242,9 тис. грн. в 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0192512115582278
https://www.miga.org/documents/WIPR10ebook.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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2015 р. до 176,6 тис. грн. в 2017 р. Цю тенденцію досить точно і адекватно відображає 

параболічний (3-го ступеню) тренд, коефіцієнт детермінації якого перевищує 82 %. 
 

 
Рисунок 1 - Динаміка фондоозброєності (тис. грн. на 1 працівника) в машино-будуванні 

України за 2007-2017 рр. 
 
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території 

АРК, м. Севастополя, за 2014-2016 рр. – без зони проведення антитерористичної 

операції. Дані за 2017 р. сформовано за оцінками експертів. 
 

Наведена вище теза про неухильне підвищення фондоозброєності в 

машинобудуванні в значній мірі відображає сутність економічної політики держави в 

умовах жорсткого централізованого управління сталим виробництвом з високою 

часткою ручної і слабо механізованої праці, коли заходи з впровадження новітньої 

техніки й технології супроводжувались автоматичним зростанням попиту на 

додатковий випуск продукції підприємств галузі.  

У трансформаційній ринковій економіці, особливо в умовах перманентної 

економічної кризи, характерної для більшості галузей України, вказаний взаємозв‘язок 

проявляється не так чітко і функціонально: ріст фондоозброєності може не корелювати 

зі змінами попиту оптових та роздрібних споживачів на додаткову продукцію, оскільки 

обсяг чистого доходу від реалізації  багато в чому залежить від підвищення реальної 

оплати праці. В результаті на деяких вітчизняних підприємствах машинобудування 

спостерігається відносний надлишок основних виробничих фондів у порівнянні з 

чисельністю працівників, тобто надмірна фондоозброєність на тлі сталого чи 

спадаючого попиту на певну продукцію галузі. Хоча в цілому, і це визнається 

переважною більшістю вчених-економістів, фондоозброєність українських 

машинобудівних підприємств внаслідок високої зношеності основних засобів 

виробництва (на рівні 70-80 %) дуже далека від необхідної, наприклад, від світової. 

Тому, на наш погляд, в такій ситуації краще казати про оптимальну 

фондоозброєність в машинобудуванні в сенсі максимізації реалізованої продукції Y при 

заданих загальних витратах ресурсів К і L (або мінімізації загальних витрат виробничих 

факторів при заданому випуску продукції Y). 

Між показниками продуктивності праці (ПП), фондовіддачі (ФВ) і 

фондоозброєності існує очевидний взаємозв‘язок:  

 

.ФОФВ
L

K

K

Y

L

Y
ПП                                        (2) 
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Тобто продуктивність праці дорівнює добутку фондовіддачі на 

фондоозброєність. Детерміновану модель (2) можна застосовувати для факторного 

економічного аналізу динаміки продуктивності праці за допомогою будь-якого з 

відомих статистичних методів, наприклад, методом ланцюгових підстановок, методом 

виявлення ізольованого впливу факторів тощо. 

Із співвідношення (2) випливає, що зростання величини фондоозброєності є 

важливим чинником підвищення продуктивності праці, яка повинна зростати швидше, 

ніж рівень фондоозброєності. В протилежному випадку знижується фондовіддача – 

обсяг виробництва продукції на одиницю вартості основних виробничих фондів, а 

значить – погіршується їх використання. На основі співвідношення (2) проаналізуємо 

інші можливі варіанти сполучень динаміки показників ПП і ФО з метою виявлення 

умов виникнення неоптимальної фондоозброєності 

1. Показники продуктивності праці і фондоозброєності обидва зростають, 

однак підвищення ПП випереджає ріст ФО. Це означає, що фондовіддача теж 

підвищується, тобто покращується використання основних виробничих фондів. 

2. Показники продуктивності праці і фондоозброєності обидва зростають, 

однак підвищення ФО випереджає ріст ПП. Це означає, що фондовіддача знижується, 

тобто погіршується використання основних виробничих фондів. Для даного випадку, 

зазвичай, фондоозброєність неоптимальна. 

Випадки 1, 2 характерні для етапів становлення і росту життєвого циклу 

машинобудівного виробництва, коли бізнес стрімко розвивається.   

3. Показник продуктивності праці зростає, а показник фондоозброєності 

знижується. Це означає, що фондовіддача зростає дуже швидко, тобто різко 

покращується використання основних виробничих фондів. Даний випадок має місце 

при раптовому їх скороченні, наприклад, при реалізації або списанні основних 

виробничих фондів.  

4. Показник продуктивності праці знижується, а показник фондоозброєності 

зростає. Це означає, що фондовіддача знижується дуже швидко, тобто різко 

погіршується використання основних виробничих фондів. Даний випадок має місце 

при їх раптовому збільшенні, наприклад, при закупці основних виробничих фондів, 

коли вони ще не встановлені чи не освоєні. Для даного випадку, зазвичай, 

фондоозброєність неоптимальна.  

5. Показники продуктивності праці і фондоозброєності обидва спадають, 

при цьому зниження ФО випереджає падіння ПП. Це означає, що фондовіддача росте, 

тобто покращується використання основних фондів. 

6. Показники продуктивності праці і фондоозброєності обидва спадають, 

при цьому зниження ПП випереджає падіння ФО. Це означає, що фондовіддача теж 

падає, тобто погіршується використання основних виробничих фондів. Для даного 

випадку, зазвичай, фондоозброєність неоптимальна. 

Випадки 5, 6 характерні для етапів насичення і спаду життєвого циклу 

машинобудівного виробництва, коли бізнес фактично згортається. Очевидно, що 

економічні наслідки перших двох і останніх двох випадків повністю співпадають. 

Щодо 3-го і 4-го випадків, то вони по своєї суті дзеркально протилежні, причому 

зростання фондовіддачі (1, 3, 5 випадки) ще не означає її достатньо високого рівня: 

вона може бути суттєво занижена.  

З урахуванням наведеного вище, нам представляється, що проблема пошуку 

оптимальної фондоозброєності за критерієм максимуму реалізованої продукції при 

заданих загальних витратах  (або мінімуму загальних витрат при заданому випуску 

продукції) остається досить актуальною і мало вивченою. 

Наприклад, у теорії мікроекономіки широко відомий підхід до оптимізації 

фондоозброєності товаровиробника у випадку двох агрегованих виробничих факторів – 

основних виробничих фондів і праці, суть якого полягає у визначенні такої точки з 
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координатами К1, L1, що максимізує випуск продукції Y1 при заданих загальних 

витратах капіталу С1 = К1 + L1 (мінімізує загальні витрати С1 на певний  випуск 

продукції Y1). У якості основного підходу до вирішення даної задачі виступає апарат 

виробничих функцій (ВФ), зокрема їх геометричне тлумачення у вигляді ізоквант, 

ізокост тощо.  

ВФ – це економіко-математична модель кількісної залежності між величинами 

випуску продукції і факторами виробництва, такими як витрати ресурсів, рівень 

технологій тощо. Так, можна вказати, принаймні, декілька двофакторних ВФ, які 

найбільш популярні в економічних дослідженнях:              1) функція з постійною 

еластичністю заміщення, або СЕS-функція; 2) функція Кобба-Дугласа; 3) лінійна ВФ; 4) 

функція Леонтьева; 5) функція Аллена.  При цьому постає наступна проблема: як 

визначити оптимальне поєднання виробничих факторів у кожному конкретному 

випадку адекватного застосування певної ВФ, зокрема вказаних вище п‘яти функцій. 

Література: 1. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 

видами економічної діяльності у 2010-2016 роках / Державна служба статистики 

України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 

operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/%20operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/%20operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm
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СЕКЦІЯ 2  

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ИЗРАИЛЯ  

 

Канд. эконом. наук, доц. Янченко Н.В., студ. гр. АР-41 Агапов Г.H. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Пенсионеры всегда представляли один из самых незащищенных слоев социума. 

Утратив мощь тела, а вместе с ней и всякие силы отстаивать собственные интересы, 

люди преклонного возраста вынуждены надеяться на милость государства. Умение 

заботиться о тех, кто слабее демонстрирует уровень человечности и духовной зрелости 

народа. Жизнь пенсионеров и отношение к ним является ярчайшим мерилом качества 

общества. 

Израиль - держава, где защита прав и условий труда человека, его благополучие, 

находится на высочайшем уровне. И признаться, я полагал, что мне прийдется 

расписывать «золотые горы и лазурные берега», однако, пенсионная система оказалась 

весьма запутанной и не прозрачной. 

До 70-х годов приблизительно 70% израильтян работали в государственном 

секторе. Их пенсия зависела от стажа и за каждый год работы полагалось 2% от 

зарплаты. Максимальный процент пенсии равнялся 70%. Иными словами, при зарплате 

10000 шекелей  пенсия была 7000. С 70х работодателя обязали отчислять 

определенную часть в накопительные фонды, из которых потом формировалась пенсия. 

По достижении пенсионного возраста работник получал все деньги сразу. 

23 января 2008 года правительство Израиля одобрило одну из наиболее важных 

реформ в области пенсионного страхования, которая затронула каждого человека в 

стране. В результате их действий: в фонды начинают перечислять деньги не только 

работодатели, но и работники, а сами пенсии выдаются не одним чеком, а выплатами. 

На данный момент в Израиле существует два основных типа пенсии: 

1.Накопительная. 

2.Пособие по старости. 

Важно знать, что в Израиле и Украине отличается возраст, по достижении 

которого можно выйти на пенсию. В нашей стране работник вправе завершить 

трудовую деятельность в 60 лет, а Ближнем Востоке мужчина в 67 лет, женщина в 62 

года. Такое различие обусловленно разной средняй продолжительности жизни: на 

пенсию там граждане могут выходить позже, не теряя при этом возможности некоторое 

время просто отдыхать и получать удовольствие от жизни. Рассмотрим виды выплат 

более детально. 

Пособием по старости называют ежемесячную выплату, которая гарантируется 

каждому человеку, проживающему на Земле обетованной по достижении им 

пенсионного возраста. Если вы родились на Ближнем Востоке и мигрировали оттуда, 

значит, вы имеете полное право претендовать на получение полноценного пособия по 

старости. Аналогичная норма действует и если вы переехали  в Израиль в возрасте до 

60 лет. Если позже- при выполнении некоторых условий вы можете получать пособие 

по старости от Министерства финансов Израиля.  

Размер пособия по старости слегка колеблится, но на сегодняшний день размер 

выплат для лиц, не достигших 80-летнего возраста, составляет: 400 долларов США на 1 

гражданина; 600 долларов США на семейную пару. 

Пенсионеры находящиеся в браке, но при этом живущие  по отдельности, имеют  

право получать полноценную сумму выплат. Аналогичный механизм пособия по 
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старости действует в случае, если на иждивении получателя пенсии находится 

несовершеннолетний. 

При достижении 80-летнего возраста, размер пенсии немного повысится. В 

частности, она составит: 415 долларов США на 1 гражданина; 620 долларов США на 

семейную пару. 

Указанные суммы находятся ниже уровня прожиточного минимума в Израиле. 

Но если гражданин получаете пособие по старости и при этом не имеет никакого 

дополнительного заработка (либо он есть, но мизерный), государство обязано 

выровнять уровень пособия по старости до планки прожиточного минимума. По 

достижении того или иного возраста она будет составлять: 

От 62 (67) до 70 лет – 727 доллара на 1 лицо, 1083 доллара – на семейную пару. 

От 70 до 80 лет – 753  доллара на 1 лицо, 1116 доллара – на семейную пару. 

80 лет и старше – 784  доллара на 1 лицо, 1161 доллара – на семейную пару. 

Накопительная часть— это отчисления. Те самые отчисления, которые с 2008 

года Министерство финансов обязало делать.  На 2017 год они составляют 6,5% от 

зарплаты со стороны работодателя и 6% со стороны работника. Эту пенсию могут 

получать только те лица, которые проживали и работали на Ближнем Востоке не менее 

10 лет.   

Если гражданин отработал положенное количество времени и смог накопить 

необходимый стаж, он имеет право на получение разовой выплаты. Она вычисляется 

как средний размер заработка, умноженный на количество лет трудового стажа. Таким 

образом, если вы зарабатывали в стране условную тысячу шекелей и вышли на пенсию, 

имея минимальный стаж в 10 лет, размер выплаты составит 1 000 × 10 = 10 000 

шекелей. 

Что касается непосредственно получения пенсии в Израиле, следует обратить 

внимание, что больше всего средств будет выплачиваться работникам, которые 

провели на рабочем месте 30 и более лет. Если посчитать средний размер выплат таким 

гражданам в разных валютах, получится примерно 1 548 долларов. 

Если же вы смогли отработать на Ближнем Востоке менее 30, но свыше 10 лет, 

размер пенсионного обеспечения будет относительно небольшим. Ее размер в целом 

схож с пособием по старости, однако есть одно важное различие в порядке начисления. 

Если накопительная часть пенсии (вне зависимости от размера) может переводиться в 

любое государство планеты, то пособие по старости может быть выплачено только 

гражданам, непрерывно проживающим в Израиле (не менее 10 месяцев в году). Размер 

пенсии зависит от коэффициента, на который поделят все отчисления. Он зависит от 

средней продолжительности жизни.  

Раньше размер пенсии работника во многом зависел от того, какие программы 

выбрал для него работодатель, теперь речь идет об индивидуальном пенсионном 

планировании.  Сейчас вкладчик вынужден выбирать из 700 альтернативных 

пенсионных и финансовых программ.  

Пенсия в Израиле заставляет человека быть ответственным. Если пустить все на 

самотек то можно потерять внушительную еѐ долю. В критику можно сказать, что в 

2011 году результаты исследования показали: пенсия на 15% меньше, по сравнению с 

тем, что выплачивалось до 2008-го года. Стоит отметить, что активно действуют 

многочисленные благотворительные фонды. Престарелые люди окружены вниманием:  

помощью социальных работников, семейная опека, многочисленные клубы по 

интересам для пожилых, доставка бесплатной горячей пищи на дом, обеспеченность 

социальным жильем, многочисленные виды транспортных и медицинских услуг и т.д. 

Неизбежность проблематики ухода за пожилыми людьми кроется в еѐ 

неотвратимости для каждого из нас. Словно по розчерку пера фантаста, каждый день 

мы можем приоткрыть собственное будущее, лишь взглянув на тех, кто слабее и 

старше нас. Остается лишь понять, хотим ли мы такой же старости. Думаю, нет. 
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МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ. ОСОБЛИВОСТІ  

ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

 

Студ. 4 курсу Андріянова О.А., канд. екон. наук, доц. Колмакова О.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

У сучасному глобалізованому світі міжнародна міграція населення стала 

важливим чинником суспільного розвитку. Міграційні процеси сприяють гнучкості 

міжнародного ринку праці, залученню менш розвинених країн до світової культури 

виробництва, більш раціональному перерозподілу ресурсів, взаємодії та 

взаємозбагаченню культур. Економічний прогрес окремих країн стає дедалі більше 

залежним від світових тенденцій і закономірностей суспільного розвитку. Зростання 

обсягів транскордонного переміщення капіталу, розширення економічних, 

торгівельних, фінансових зв‘язків між країнами, бурхлива інтернаціоналізація 

виробництва супроводжуються поглибленням інтеграції національних ринків праці, 

активізацією міжнародної трудової міграції.  

У ХХІ столітті майже всі країни світу беруть участь у міжнародному обміні 

трудовими ресурсами як імпортерів, так і експортерів робочої сили. За даними 

Міжнародної організації з міграції, кількість трудових мігрантів у світі постійно 

зростає і офіційно наближується до 200 млн осіб (майже 3% населення планети). 

Міжнародний перерозподіл трудових ресурсів став невід‘ємною частиною сучасної 

системи світового господарства, нормою функціонування більшості країн. Наявність 

іноземної робочої сили в розвинених країнах світу перетворилась з тимчасового явища 

у важливий чинник економіки. 

Близькість країн ЄС та реалізація програми «Голуба карта» спричинять 

масштабний відтік високоякісних кваліфікованих трудових ресурсів з України. Що 

негативно вплине на професійно-кваліфікаційний склад робочої сили на вітчизняному 

ринку праці.  Крім того, слід зауважити, що зі зростанням міграційних потоків за 

кордон, збільшуються і доходи та трансферти грошових переказів на територію 

України від тих, хто працює закордоном.  

За оцінкою Національного баку України в 2006 років через банківську систему 

від трудових мігрантів надійшло 2 млрд дол. США, за період 2000-2006 роки 

надходження міграційного капіталу через банки збільшилось в 2,2 рази. Ще близько 1 

млрд дол. США надійшло через системи грошових переказів. Українські експерти 

вважають, що реальний розмір надходжень складає 2,5 - 3,5 млрд дол. США [1]. Якщо 

порівняти дані про надходження з розміром ВВП (в 2006 році його розмір склав 537,7 

млрд грн), то отримаємо 3,6%. Деякі експерти впевнені, що фактично в 2006 році 

відношення міграційного капіталу та ВВП склало близько 25%. За оцінкою Інституту 

демографії та соціальних досліджень НАН України мігранти заробляють від 4,7 до 7,5 

млрд дол. США (відповідно 7% від ВВП). Якщо порівняти розмір сукупної заробітної 

плати (основної та додаткової) за 2006 рік та розмір ВВП, то стає зрозуміло, що кожна 

гривня заробітної плати принесла 2,6  грн ВВП. Тобто Україна тільки в 2006 році 

втратила 98,5 млрд грн ВВП (18% від ВВП за 2006 рік) [2].  Відтік трудових ресурсів в 

Україні не спричиняє дефіцит пропозиції, бо український ринок праці поступово 

заповнюють мігранти з Китаю, Кореї, Грузії, Вірменії, країн Північної Африки. На 

жаль, якісний склад такої пропозиції доволі низький. Міграційний капітал в Україні 

вважають перш за все капітальними інвестиціями в розвиток економіки України, тобто 

досить позитивним економічним явищем [1]. Але автор не згоден з цим, бо перш ніж 

почати участь у відтворювальному процесі виробництва та його розширенні, ці кошти 

(3,6%-25%) спричиняють підвищення рівня інфляції (так як ці кошти не підкріплені 

ВВП). Інакше кажучи 3,6% або 25% грошових коштів на території України не 

забезпечені продукцією, товарами, послугами. Наступним негативними впливом від 
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надходження міграційного капіталу є те, що кошти, які надійшли з закордону не 

інвестуються в наукомісткі високотехнологічні сфери економіки країни, а 

витрачаються на придбання товарів народного споживання, більшість яких або 

імпортується, або збирається в Україні зі складових, що завозяться з-за кордону. На 

думку автора, надходження міграційного капіталу до України лише тимчасово 

покращує соціально-економічне становище в країні. Реальну вигоду від нього отримує 

країна, на території якої працюють українські мігранти, бо в економіці цієї країни 

задіяна дешева якісна робоча сила, відповідно збільшується реальний обсяг ВВП, 

збільшується державний бюджет та реалізуються програми соціально – економічного 

розвитку для покращення рівня життя громадян цієї країни. Думку автора підтверджує і 

той факт, що співвідношення надходження міграційного капіталу  та ВВП в 

пострадянських країнах досить високе, а  соціально-економічний розвиток не має 

високих темпів зростання: у 2006 році співвідношення склало у Молдові 46%, а темп 

приросту ВВП лише 4,6%, у Таджикистані – 23%,  а темп приросту ВВП лише 7,0% [2]. 

З огляду на це в Україні проблему надходження міграційного капіталу потрібно 

вирішувати на національному рівні і визнати його як важливу складову системи обліку, 

статистики, фінансового ринку тощо. Лише в цьому випадку міграційний капітал може 

стати справжнім генератором соціально-економічного розвитку нашої країни. Таким 

чином, чим довше продовжуватиметься процес перерозподілення доходів з офіційної 

економіки в тіньову, тим важче відновити ефективні макроструктурні відтворювальні 

процеси, забезпечити сталий розвиток економіки та зростання доходів у широких 

верств населення. Лише кардинальні зміни в економічному середовищі разом із 

посиленням контролю за правовим забезпеченням унеможливлення ухилення від 

податків може вплинути на легалізацію тіньового виробництва та зменшення тіньового 

сегмента ВВП, що в свою чергу гармонізує відтворювальні пропорції в економіці 

України. 

Література: 1. А. Гайдуцький Міграція капіталу в Україні: прихована 

реальність. // Дзеркало тижня. – 2007 – 21-24 квітня.; 2. Статистична інформація. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ  

ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Д-р. держ. упр., проф. Беззубко Л.В. 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

Скакун І.М. 

 ЦНАП Покровської міської ради  

 

На даний період в державі відбуваються демократичні перетворення. Дедалі 

більшої актуальності набуває вдосконалення системи надання адміністративних послуг 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в умовах здійснення 

децентралізації влади.  

На протязі останніх 16 років була проведена певна послідовна робота на всіх 

рівнях влади, щодо визначення самих адміністративних послуг та законодавчої 

підстави для плати за них. Була ухвалена Концепція розвитку систем надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади [1], яка спрямовувалась на 

вирішення існуючих проблем з надання адміністративних послуг, визначала певні 

критерії, а саме: результативність, своєчасність, доступність, зручність, відкритість, 

повагу до особи та професійність. У 2012 року був прийнятий Закон України «Про 

адміністративні послуги» [2], а також ухвалено близько 70 постанов та розпоряджень 

Кабінету Міністрів України, щодо затвердження переліків платних адміністративних 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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послуг та визначення заходів щодо упорядкування державних, у тому числі 

адміністративних послуг. 

На сьогоднішній день, в умовах проведення реформи децентралізації влади, 

діючі нормативно-правові акти потребують удосконалення. Так, з моменту прийняття 

законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг» [3] та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного 

контролю та удосконалення містобудівного законодавства» [4] місцевим органам влади 

було делеговано повноваження з надання низки найбільш затребуваних громадянами 

адміністративних послуг: у сфері архітектурно-будівельного контролю, реєстрації 

бізнесу, речових прав на нерухоме майно, місця проживання особи, а також надання 

відомостей з Державного земельного кадастру. Та при реалізації цих законів на 

практиці, було виявлено ряд недоліків. У зв'язку з цим впродовж 2016 року до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

[5], шістьма законами вносились зміни, до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [6], вносились 

зміни 3 рази.  

Не зважаючи на багато прогресивних положень Закону «Про адміністративні 

послуги», законодавство вимагає вдосконалення також в наступних напрямках: 

- затвердження переліку адміністративних послуг на рівні Закону (проект Закону 

України «Про перелік адміністративних послуг»);  

- запровадження дієвого механізму розгляду скарг та посилення відповідальності 

посадових осіб суб'єктів надання адміністративних послуг у цій сфері, у тому числі за 

строки надання адміністративних послуг (проект Адміністративно-процедурного 

кодексу);  

- продовження децентралізації на місцевий рівень найбільш популярних послуг, 

у тому числі повноважень з видачі паспортів громадян України та громадян України 

для виїзду за кордон та ін.; 

- приведення законів та підзаконних актів у відповідність до Закону України 

«Про адміністративні послуги», зокрема, в частині визначення основних вимог до 

адміністративних послуг.  

На розв‘язання першочергових проблем, що стоять перед системою державного 

управління, у тому числі щодо надання адміністративних послуг, спрямована Стратегія 

реформування державного управління в Україні на 2016-2020 роки, затверджена 

розпорядженням КМУ № 474-р від 24.06.2016 «Деякі питання реформування 

державного управління України» [7], для реалізації Стратегії затверджені відповідні 

заходи з запровадження необхідності подальшого розвитку центрів надання 

адміністративних послуг, запровадження автоматизованого обміну даними між 

електронними інформаційними ресурсами органів виконавчої влади, зменшенню 

надмірного адміністративного навантаження, забезпечення доступності 

адміністративних послуг та збільшення кількості адміністративних послуг, що 

надаються в електронному вигляді. 

В. Пальчук, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ відмітила, що «У зв‘язку з наявністю 

у європейській практиці організації роботи ЦНАПів місцеві органи влади в нашій 

країні мають можливість самостійно вирішувати, який саме досвід тієї чи іншої країни 

для їхньої території найбільш оптимальний» [8]. 

Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування є надважливим завданням у контексті 

реформи місцевого самоврядування та децентралізації в Україні. Адже основною 

метою цієї реформи є надання якісних та доступних публічних послуг. На мою думку, 

простіший та якісніший доступ до адміністративних послуг сприятиме реалізації 
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повноважень органами місцевого самоврядування, зменшенню проявів корупції, та 

призведе до економії бюджетних витрат.  

Література: 1. Про схвалення Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади / Розпорядження від 15.02.2006 № 

90-р / Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80.; 2. Про адміністративні послуги: 

Закон України від 06.09.2012 р. № 203- VI / Верховна Рада України // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.; 3. Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг : Закон 

України від 10.12.2015 № 888-VIII / Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/888-19.; 4. Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері 

архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства: 

Закон України від 09.04.2015 № 320-VIII / Верховна Рада України // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-19.; 5. Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від Закон 

від 01.07.2004р. № 1952-IV / Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1952-15.; 6. Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України 

від 15.05.2003р. № 755-VI / Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page.; 7. Деякі питання реформу-

вання державного управління України / Розпорядження від 24.06.2016 № 474-р / 

Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80.; 8. Пальчук В. Особливості 

розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг в Україні [Електронний 

ресурс] / В. Пальчук // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 9. – С. 36–45. – 

Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr9.pdf. 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ «МЕНЕДЖЕРА ДОСЛІДНИЦКОГО ТИПУ»  

У РОЗРІЗІ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Канд. екон. наук, доц. кафедри економіки та управління Борщ В.І. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

Сучасні світові тенденції в теорії та практиці управління (а саме інтенсифікація 

бізнес-процесів та залучення аналітичного менеджменту до їх реалізації, впровадження 

ERP-систем, тощо) диктують нові вимоги до компетенцій сучасного керівника 

підприємства. Так раніше була необхідність лише в менеджерах «виконавцях», які 

виконували поставлене перед ними завдання або інструкції, нормативи, і відповідали 

прийнятим у компанії типам ділової поведінки; також цінувались ініціативність та 

самостійність менеджерів. Сьогодні існує потреба в «менеджерах дослідницького 

типу», інакше їх називають «креативними менеджерами». 

Як було сказано вище, сучасна практика управління потребує проведення 

управлінських досліджень на всіх етапах реалізації стратегії розвитку організації. Ця 

потреба реалізується в різних проявах, а саме в процесах: (1) вдосконалення системи 

управління діючої організації; (2) розробки системи управління новоствореною 

організацією; (3) вдосконалення системи управління в період реконструкції, технічного 

переозброєння, реструктуризації; (4) вдосконалення системи управління внаслідок 

зміни форми власності, процесів злиття та поглинення; (5) вирішення інших питань, 

пов'язаних з функціонуванням систем та управлінням ними, тощо. «Менеджери 

дослідницького типу» долучаються у всі ці процеси в компанії.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80
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Отже, менеджер має приймати рішення в умовах високої динамічності, 

невизначеності або ризику [2, с. 82]. Їх особливість полягає у використанні 

дослідницького (аналітичного) підходу в оцінці зовнішніх і внутрішніх ситуацій, 

вирішенні всіх проблем і розробці управлінських рішень. 

Щодо рис, якими має володіти менеджер, у теорії управління було багато 

дискусій та значна кількість наукових робіт присвячена цьому питанню. Так наприклад, 

ще за часів класичних шкіл управління цьому питанню приділяли увагу Ф. Тейлор, А. 

Файоль і Г. Форд. Можна також зазначити таких дослідників, як М. Вудкок, Д. 

Френсис, І. Ансофф.  

Сучасна теорія управління визначає наступні риси «менеджера дослідницького 

типу», які виділяють його серед інших представників апарату управління. Так до них 

належать: 

1. Проблемне бачення світу, здатність побачити проблему там, де для інших 

все ясно; 

2. Уміння розпізнавати проблеми превентивно, тобто коли вони ще в зародку; 

3. Системне і панорамне сприйняття дійсності, процесів функціонування та 

розвитку керованого об'єкта; 

4. Антиномічність – вміння сприймати, розуміти, приймати і використовувати 

точки зору, відмінні від власних або навіть протилежні їм; 

5. Експрезентність – здатність робити вірні і вдалі висновку при дефіциті 

інформації; 

6. Розвинута психологічна саморегуляція, що визначає ставлення до проблем 

та їх оцінку; 

7. Здатність до імітації функцій різних членів колективу; 

8. Психологічна проникливість, що дозволяє визначити, чи здатна людина на 

щось більше, щодо тих якостей, які він виявляє в процесі своєї діяльності. 

Компенсатором проникливості є психодіагностика; 

9. Інноваційність мислення, здатність вийти за межі формального, звичного, 

перевіреного, традиційного; 

10. Атрактивність – здатність залучати людей до спільної діяльності, не 

вдаючись до засобів матеріального або адміністративного примусу; 

11. Здатність швидко перебудовуватися психологічно при зміні умов діяльності 
або переході до вирішення принципово нових завдань; 

12. Уміння делегувати не тільки владу і відповідальність, а й свій авторитет 
лідера; 

13. Здатність до латентного (прихованого) керівництва, що припускає 

включення людей до діяльність не на формальній субординаційній основі, а шляхом 

«відходу в тінь», умінням звернутися за порадою і допомогою [1]. 

Таким чином, «менеджер дослідницького типу» – це такий керівник, який не 

просто володіє владними повноваженнями, а той, хто робить «творчий» внесок у 

діяльність всієї організації і несе за її результати відповідальність. Він має обов‘язково 

володіти лідерськими якостями та технологіями розв‘язання конфліктів. Важливою 

ознакою має бути інноваційне і стратегічне мислення. Отже, головним чинником 

успішності такого типу менеджерів є їх креативність, тобто «форма творчої активності 

у проблемному пошуку» [2, с. 86].    

Аналізуючи перелік вище зазначених рис, ми можемо стверджувати, що вони 

мають бути включені у формування моделі наступних керівних кадрів: генеральний 

директор, менеджер з інноваційного розвитку, менеджер зі стратегічного управління та 

розвитку, менеджер антикризового управління, керівників різних рівнів, які 

координують діяльність різноманітних підрозділів інноваційної діяльності. 

Формування таких компетенцій має бути впроваджене як основа професіоналізації 

сучасних менеджерів, як на момент отримання ними вищої освіти, так і у процесі 
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професійного розвитку на підприємствах, оскільки розвиток креативної інтелектуальної 

активності у менеджера формує нові конкурентні переваги і забезпечує ринкове 

лідерство, а присутність творчої компоненти є обов‘язковою умовою інноваційної 

діяльності підприємства.  

Саме це визначає й велику популярність і необхідність у менеджерах-новаторах 

і креативних менеджерах, оскільки їхня творча, інтелектуальна й інноваційна діяльність 

формує нові стандарти для реалізації економічних відносин в країні.    

Література: 1. Коротков Э. М. Исследование систем управления : учебник и 

практикум / Э. М. Коротков. – 3-е изд. – Москва : Издательско-консалтинговая 

компания «ДеКА», 2000. – 130 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://stud.com.ua/22538/menedzhment/doslidzhennya_sistem_upravlinnya (дата 

20.03.2018). – Назва з екрану.; 2. Димченко М. С. Інноваційна поведінка менеджера та її 

роль в управлінській діяльності / М. С. Димченко // Вісник Східноєвропейського 

університету економіки і менеджменту. – Вип. 1 (16). – 2014. – С. 80-87. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

Канд. экон. наук, доц. Кравченко Л.Н., ст. преп. Шевченко М.В. 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

Современные исследования показывают, что в настоящее время для 

большинства мировых держав трудовая миграция является одним из основных 

факторов формирования населения и трудовых ресурсов.  

Миграция трудовых ресурсов – это общественный процесс, при котором субъект 

трудовой миграции перемещается по определенным причинам через границу внутри 

или вне постоянного места пребывания, заключив трудовой (гражданско-правовой) 

договор с нанимателем, для достижения собственных целей, в рамках процедур и на 

определенные сроки, установленные в принимающем государстве. 

Миграция населения представляет собой достоверный источник благополучия 

территориальных единиц страны. Она также формирует демографическую структуру 

населения государства, определяет состояние региональных и локальных рынков труда, 

поэтому для успешного проведения социально-экономической политики необходимо 

уметь прогнозировать величину и направление миграционных потоков.  

В целом, миграция населения носит неоднозначный характер и в некоторых 

случаях создает спектр проблем, приобретающих все более острый характер и 

проникающих во все сферы жизни общества. 

Следует отметить, что современный рынок труда - вид товарного рынка, 

который формируется при взаимодействии спроса и предложения на рабочую силу. Их 

изменение распределяет рабочую силу по секторам, отраслям, а также корректирует 

уровень заработной платы и безработицы. При поиске работы с более 

привлекательными условиями трудовые ресурсы становятся мобильными - они 

перемещаются в новые точки занятости, меняя ситуацию на рынке труда. Процесс 

глобализации позволил трудовым ресурсам двигаться не только по территории 

определенной страны, но и по всему миру.  

Современная миграция принимает самые разнообразные формы и имеет 

предпосылки, как внеэкономического, так и экономического характера. Основными 

неэкономическими причинами трудовой миграции выступают войны, политические и 

религиозные преследования, природные (стихийные бедствия), стремление к освоению 

нового пространства и др. К важнейшим экономическими факторам трудовой миграции 

необходимо отнести поиски новой работы при отсутствии возможности 

http://stud.com.ua/22538/menedzhment/doslidzhennya_sistem_upravlinnya
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трудоустроиться в собственной стране, поиски более высокооплачиваемой заработной 

платы и т.д.  

Как правило, причины экономического характера связаны с неравномерным 

развитием отдельных стран. Безусловно, более развитая страна создает больше рабочих 

мест, поэтому в ней легче найти работу. В развитой стране выше жизненный уровень и 

выше уровень оплаты труда, поэтому такая экономика способна обеспечить и более 

оплачиваемую работу. Обладая более высоким научно-техническим потенциалом, она 

предъявляет спрос на квалифицированную, способную к творчеству рабочую силу. 

Поэтому более квалифицированные кадры переходят на более развитый рынок. 

На мировом рынке страны и регионы с высоким уровнем развития 

производительных сил являются центрами притяжения, сосредоточения населения. В 

настоящее время в мире сложились и функционируют восемь мировых центров 

притяжения рабочей силы – страны Западной Европы, США, Австралия, страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, нефтедобывающие страны Ближнего Востока, 

страны Латинской Америки, страны Африки и Россия. 

Ниже представим данные Международной организации труда (МОТ) о 

численности работоспособного населения в 2016 году (табл. 1.) 

 

Таблица 1 - Рейтинг стран по общей численности населения и численности 

иммигрантов в 2016 году по методологии МОТ, человек 

Страна Численность 

иммигрантов 

(чел.) 

Численность 

населения 

страны(чел.) 

% от всего 

количества 

мигрантов в 

мире 

% от населения 

страны 

 США 46 627 102 321 773 631 19,13% 14,5% 

 Германия 12 005 690 80 688 545 4,93% 14,9% 

Россия 11 643 276 143 456 918 4,78% 8,1% 

Саудовская 

Аравия 

10 185 945 31 540 372 4,18% 32,3% 

 Великобритания 8 543 120 64 715 810 3,51% 13,2% 

 ОАЭ 8 095 126 9 156 963 3,32% 88,4% 

 Канада 7 835 502 35 939 927 3,22% 21,8% 

 Франция 7 784 418 64 395 345 3,19% 12,1% 

 Австралия 6 763 663 23 968 973 2,78% 28,2% 

 Испания 5 852 953 46 121 699 2,40% 12,7% 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что среди 

представленных мировых держав наиболее высокий уровень населения имеют США, 

Германия и Россия. Однако наибольшая доля мигрантов в общей численности 

населения в Арабских Эмиратах, она составляет 88,4 %, далее размешается Саудовская 

Аравия со значением в 32,4 %. В виду высоких доходов от продажи нефти, граждане 

этих государств получают многочисленные пособия и не предпочитают устраиваться 

на низкооплачиваемые должности. В результате более 90% рабочих мест занимают 

мигранты. 

Более 80% населения проживает в развивающихся странах, на них же 

приходится и основная доля трудовых ресурсов мира. Так, благодаря высокому уровню 

развития промышленности сформировались крупные сгустки населения в Западной 

Европе и в северо-восточной части США (район Рура в ФРГ и Лотарингии во Франции, 

район Аппалачей и Великих Озер в США). В этих промышленных районах мира 

плотность населения очень высокая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Как видно из выше представленной таблицы, более 19 % миграционного потока 

приходится на США, которые славятся большим количеством свободных вакансий, 

высоким уровнем социальных гарантий и заработной платы. После США в списке 

стоят Россия, Германия и Саудовская Аравия, они принимают на себя около 4 % 

общего миграционного потока. 

По данным статистики в 2015 г. число международных мигрантов в мире стало 

самым высоким за всю историю наблюдений, достигнув 244 млн человек, в то время 

как в 2013 г. этот показатель составлял 232 млн. человек. В 2017-2018 годах эксперты 

прогнозируют дальнейшее увеличение миграционных потоков. 

Кроме того, поскольку в настоящее время во многих регионах мира наблюдается 

тенденция к снижению рождаемости до крайне низкого уровня, не обеспечивающего 

простого воспроизводства населения, в этих условиях миграция становится все более 

важным фактором изменения численности населения Европы. 

Проблема трудовой миграции актуальна и для России, которая является 

полноценным участником глобальных экономических процессов, причем РФ выступает 

и в качестве донора, и в качестве реципиента.  

Согласно статистическим данным, в течение последних 20 лет обеспечение 

роста численности населения России происходит, в основном, за счет миграционного 

прироста. Так в среднем, начиная с 2011 года, ежегодно на территорию РФ прибывает 

269 тыс. человек. В тоже время в 2015 году 88,5% прироста российского населения 

было достигнуто благодаря иммиграционным потокам, на естественный прирост 

приходилось около 11,5%. Но уже к 2016 году вклад миграционного прироста в общее 

увеличение населения значительно вырос и составил 98,2 %, при естественном 

приросте в 1,8 %.  

При этом необходимо иметь в виду, что социально-экономическое развитие 

России диктует устойчивый внутренний спрос на труд мигрантов и формирует 

специфику тех ниш в структуре рабочих мест, которые могут заполняться 

преимущественно мигрантами, - например, по причине непривлекательности 

определенных видов деятельности для местного населения.  

География внешней миграции практически неизменна. Иммигранты, 

прибывающие в Российскую Федерацию из-за рубежа, являются в подавляющем 

большинстве выходцами из стран – бывших республик СССР.  

На сегодняшний день правительства практически всех мировых держав 

сталкиваются и с тем, что процесс миграции активно вносит изменения в социально-

экономическую жизнь общества. Ни для кого не секрет, что нелегальная трудовая 

миграция населения увеличивает размеры теневой экономики, что крайне 

неблагоприятно влияет на положение страны-реципиента.  

Безусловно, нельзя не отметить, что зачастую международная миграция 

оказывает колоссальное влияние и на социально-культурное развитие мирового 

сообщества. Многие эксперты обеспокоены проблемами, к которым могут привести 

интенсивные миграционные потоки, к ним относятся: факты социального неравенства, 

проявления этнической неприязни, проблемы сохранения национальной идентичности 

и культурных наследий. Однако, характерная черта данного процесса определяется его 

сложной измеримостью. Если на уровне отдельного государства можно 

приблизительно рассчитать масштабы теневой экономики, то с социальным устоем 

общества ситуация обстоит гораздо сложнее. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные проблемы, резюмируя, нельзя не 

упомянуть главный результат международной трудовой миграции – возрастание 

совокупного объема мирового производства вследствие более эффективного 

использования трудовых ресурсов за счет их межстранового перераспределения. 
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Розвиток економічних, соціальних та політичних відносин між країнами світу 

дає змогу державам, які ще розвиваються залучити до себе капітал, що прискорює 

розвиток економіки. Центральним елементом сучасної економіка є творчість, знання і 

доступ до інформації. Вони все частіше визнаються провідними галузями, що 

стимулюють економічне зростання і сприяють розвитку в глобалізованому світі. За 

допомогою творчих галузей відбувається стимулювання творчої та ділової активності. 

Так реклама, архітектура, дизайн, мода, розробка програмного забезпечення, індустрія 

кіно і відеоігор і багато інших розглядаються як творчі галузі. Всі вони є складовою 

«креативної економіки», вони характеризуються інноваціями, гуманітарною орієнта-

цією і цифровими каналами поширення. Слід зазначити, що креативні галузі відносять-

ся до числа секторів світової торгівлі, що найбільш динамічно розвиваються. Це також 

показує, що взаємовідносини між творчістю, культурою, економікою і технологією, 

виражена в здатності створювати і поширювати інтелектуальний капітал, який має 

потенціал для отримання доходів, робочих місць і експортних надходжень, в той же час 

сприяючи соціальній інтеграції, культурному різноманіттю і людському розвитку.  

Генеральний секретар ЮНКТАД нагадав, що зростання креативної економіки 

перевершила всі очікування. Зараз в країнах майже 50% глобального ринку креативних 

товарів. У відповідь на зростаюче значення творчої економіки деякі країни створюють 

міністерство з творчих галузях, яке іноді пов'язано з туризмом. В закінчення він 

підкреслив три моменти:  

1. Креативна економіка може стати вершиною інклюзивного розвитку. 

2. Креативна економіка – це «зелена» галузь, яка сприяє сталому розвитку. 

3. Творча економіка стимулює різноманітність в культурі, ідеях і мисленні 

демократичним шляхом [1]. 

Так для країн з економікою, що розвивається, зокрема для України, важливим 

питанням залишається поширення практики залучення людей з творчих спеціальностей 

до галузей не споріднених на пряму їх фаху. Україна відноситься до числа країн з 

високорозвиненим людським капіталом, добре професійно підготовленою робочою 

силою. Це було досягнуто значною мірою завдяки тому, що існувала в минулі роки 

добре налагоджена професійна підготовка кадрів, яка включала навчання трудовим 

навичкам в середній школі, розвинену регіональну систему початкової професійної 

освіти, а також системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

робітників безпосередньо на виробництві. Для країни це означає, що є добре 
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підготовлений людський капітал який слід використовувати для створення 

інноваційного продукту. На законодавчому рівні потрібно сприяти розвитку саме 

інноваційного продукту на ринку, адже Україна прагне ввійти до складу Європейського 

союзу, ринок якого орієнтований на інноваційну продукцію. З точки зору Європейської 

комісії, креативні галузі є визначальним та стратегічно важливим економічним 

фактором, про що свідчить стратегічний документ "Європа 2020". Передбачається, що 

творчі галузі будуть вносити 3% ВВП в Європі та пов'язані з досягненням стабільних 

результатів у сфері зайнятості, інновацій, освіти, скорочення масштабів бідності та 

досягнення цілей в області клімату / енергії. [2] 

Так для самих підприємств які зацікавленні в створенні нового продукту, 

впровадженню новітніх стандартів, розробці нових систем, потрібно створити 

сприятливий економічний клімат. З практики Європейського союзу в креативній галузі 

економіки більш ніж 80% підприємств є мікро- та макросуб‘єктами ринку. Тобто 

потрібно надавати пільги саме цим групам підприємств, для їх зацікавленості у 

розвитку креативної галузі ринку.  Креативна економіка це особливий сектор 

економіки, що базується на інтелектуальній діяльності людини, тобто для її розвитку 

достатньо людського капіталу, який і буде акумулювати інноваційні ідеї, та як 

результат інноваційний продукт, який буде мати конкурентоспроможність на ринку 

товарів. Для країн які мають великі людські ресурси, напрямок розвитку держави в 

сфері креативної економіки є можливістю залучення інвестицій до країни, що призведе 

до створення нових робочих місць, створення нової інфраструктури та позитивно 

вплине на експортну частину зовнішньо-торгівельного балансу держави.  

Творча економіка та її розвиток стали провідним компонентом економічного 

зростання, зайнятості, торгівлі, інновацій і соціальної згуртованості в більшості країн з 

розвиненою економікою. Однак, на жаль, переважна більшість країн, що розвиваються 

ще не в змозі використати свій творчий потенціал для розвитку. Це є відображенням 

слабких місць як у внутрішній політиці, так і в діловому середовищі, а також 

глобальних системних викривлення. Проте, креативна економіка пропонує країнам, що 

розвиваються можливий варіант і нові можливості для переходу в нові високорозвинені 

сфери світової економіки. 

Література: 1. Конференція О. О. Н. з торгівлі та розвитку ЮНКТАД 

[Електронний ресурс] // ООН.- Режим доступу:  http://unctad.org/ 

en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx — Назва з титул. 

екрану.; 2. Повідомлення Європейської Комісії: Європа 2020 - Стратегія 

інтелектуального, сталого і всеохоплюючого зростання (березень 2010р.) .- Режим 

доступу:  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/ 

framework/europe-2020-strategy_en  

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ПРИ ІМПОРТІ 

 

Старший кредитний фахівець групи цільового кредитування 

  ПАТ «ПУМБ» Киселюк В.А. 

Касир-операціоніст І категорії ТОВ «Партнер фінанс» Киселюк Ю.Є. 

 

Сьогодення трактує, що розрахунки із зовнішніми суб‘єктами господарювання 

щодо придбання товарів, робіт чи послуг впливають так чи інакше на фінансовий стан, 

та забезпечують безперервне функціонування підприємства. В умовах тотальної 

глобалізації та інтеграційних процесів особливого значення має зовнішньоекономічна 

діяльність суб‘єктів господарювання. Більшість розрахунків, які здійснюються між 

суб‘єктами господарювання так чи інакше потрапляють під оподаткування державою. 

Самі податки - ключ до наповнення бюджету. Тому всі країни намагаються 

http://unctad.org/%20en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx
http://unctad.org/%20en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/%20framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/%20framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/%20framework/europe-2020-strategy_en
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відредагувати ці відсотки таким чином, аби продуктивність від відсотків була 

максимальна і тінізація економіки при цьому була на мінімумі.  

Значну частину товарів, які продаються у вітчизняних магазинах, ввезено з-за 

кордону підприємствами-імпортерами. У зв‘язку з наявністю політичної та економічної 

кризи в Україні, яка впливає на стабільність роботи підприємств і невпевненість у 

майбутньому, у зв‘язку з відсутністю виробничої діяльності промислових підприємств, 

у суб‘єктів господарювання виникає необхідність придбання матеріальних цінностей, 

обладнання у нерезидентів.  

У січні 2018 р. імпорт товарів становив 4008,3 млн дол США. Порівняно із 

січнем 2017р імпорт збільшився на 31,4% (на 958,5 млн дол) (рис.1). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 191 країни світу.  

 

 
Рисунок 1 -Темпи зростання імпорту товарів у січні 2018 року 

(% до відповідного періоду попереднього року) 

Джерело: [1] 

 

Імпорт товарів можна розглядати як операцію з їх придбання, коли продавцем, 

як правило, виступає нерезидент, і розрахунки з ним проводяться в іноземній валюті і 

такий товар необхідно розмитнити для ввезення в Україну. Одночасно - це митний 

режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів та 

необхідних митних формальностей, встановлених законами України, випускаються для 

вільного обігу на митній території України.  

Умови постачання та оплати товарів сторони договору узгоджують між 

собою, але покупці-резиденти повинні враховувати, що без сплати пені при 

імпортних операціях на умовах передоплати, відстрочення поставки здійснюється у 

строк не більше 180 календарних днів з дня здійснення передоплати за такою 

операцією. 

Дуже важливим моментом при імпорті товарів та послуг є правильне визначення 

об‘єкту та бази оподаткування ПДВ, нарахування податкового кредиту і податкових 

зобов‘язань. При імпорті товару база оподаткування ПДВ визначається згідно з 

договірною ціною, але не нижче митної вартості з урахування мита та акцизного 

податку і застосовується офіційний курс валюти України до іноземної, встановлений 

НБУ. Але при подальшому продажі імпортного товару база оподаткування 

визначається виходячи з їх договірної вартості, але не нижче ціни придбання таких 

товарів. При цьому митна вартість не застосовується. 

Датою виникнення податкових зобов'язань, у разі ввезення товарів на митну 

територію України, є дата подання митної декларації для митного оформлення. А для 

операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум 

податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями. 

При цьому документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового 
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кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, 

яка підтверджує сплату податку. Імпортери-неплатники ПДВ відносять дану суму до 

первісної вартості придбаних товарів на підставі митної декларації. 

Імпорт передбачає отримання бюджетного відшкодування при проведенні 

грошових розрахунків з постачальниками у зв‘язку з придбанням товарів або послуг у 

нерезидента. Платник податку, у якого попередня оплата за товари залишається не 

підтвердженим фактом отримання таких товарів, втрачає право на податковий кредит, 

так як перерахування попередньої оплати за товари без факту отримання таких товарів, 

не відповідає визначенню придбання. 

З 21.02.2018 р. набрав чинності Порядок надання розстрочення сплати податку 

на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов'язань під час 

ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на 

території України, дія якого є тимчасовою, до 01.01.2020 року [2]. 

Цей Порядок визначає процедуру надання розстрочення сплати ПДВ та 

застосування забезпечення виконання зобов‘язань під час ввезення на митну територію 

України з поміщенням у митний режим імпорту технологічного обладнання, такого як: 

реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини, у тому 

числі обладнання для виробництва біопалива; прилади та апарати оптичні, контрольні, 

вимірювальні, медичні; їх частини; електричні машини, обладнання та їх частини, 

зокрема, вітроенергетичні електрогенератори, зварювальні електронні машини та 

промислове або лабораторне обладнання для термічної обробки. При цьому, платник 

ПДВ повинен ввозити обладнання для свого власного використання, а не з метою 

продажу. Для застосування розстрочення слід подати до митниці ДФС заяву, 

документи, передбачені МКУ, та додатково: бізнес-проект або інший документ, у 

якому зазначено технологічний процес з економічними розрахунками та очікувані 

результати діяльності; наявні висновки державних органів, експертних установ, 

організацій, державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічна 

документація, документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей, 

приміщень. 

Рішення прийматиме митниця ДФС за рекомендацією комісії, що утворюється за 

рішенням керівника такої митниці, протягом 10-ти робочих днів з дати надходження 

заяви. Однією з важливих умов є відсутність у платника податку заборгованості із 

сплати платежів та відсутність діючих спеціальних санкцій, застосованих до нього 

відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". 

Розстрочені суми ПДВ сплачуються щомісяця у строк, встановлений у рішенні, з 

поданням додаткової митної декларації. Платник податку має право достроково 

сплатити розстрочену суму податку. Платник податку, якому надано розстрочення 

сплати податку, щомісяця має подати звіт про цільове використання обладнання, 

ввезеного на митну територію, для власного виробництва на території України. 

З першого погляду зазначені впровадження можна вважати досить 

прогресивними, але існує цілий ряд невизначеностей, які стосуються безпосередньо 

процедури безоплатного розстрочення на два роки сплати ПДВ при імпорті 

технологічного обладнання, про які зазначають фахівці, практики, народні депутати. До 

них можна віднести: в постанові не згадується про порядок застосування забезпечення 

виконання зобов‘язань під час ввезення на митну територію України обладнання для 

власного виробництва на території України. 

Не визначений КМУ вичерпний перелік документів для отримання розстрочення 

ПДВ. Звіт про цільове використання товарів навіть за формою не відповідає суті його 

назви; не зрозуміло, до якого контролюючого органу подається; фактично не є звітом, 

тому що з дванадцяти показників передбаченої ним таблиці з місяця в місяць буде 

змінюватись лише один, який відображає суму сплаченої платником у поточному 

періоді розстроченої суми ПДВ. Що стосується прийняття рішень, відсутній порядок 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.60.0?article=335
https://docs.dtkt.ua/doc/1085.19.0?article=37


220 

 

роботи комісії, строки, порядок та форма прийняття нею зазначених рекомендацій; не 

визначена відповідальність членів такої комісії за ненадання рекомендацій та 

важливість таких рекомендацій для прийняття рішення керівником митниці ДФС [3]. 

Як висновок слід зазначити, обсяг імпортних операцій поступово збільшується, 

це вимагає додаткової уваги щодо нарахування та сплати ПДВ, як одного з основних 

податків, який наповнює державний та місцеві бюджети. Особою, відповідальною за 

нарахування та сплату ПДВ до бюджету у разі імпорту товарів, обладнання, послуг 

нерезидентами є їх отримувач, незалежно від того, чи є він платником ПДВ. 

Визначення податкового кредиту за імпортними операціями має значну кількість 

нюансів, що не дозволяє прозоро та без помилок відображати його в обліку. Реформи, 

які відбуваються сьогодні в Україні, вимагають змін і в системі оподаткування ПДВ 

для забезпечення його позитивної регулюючої дії та підвищення фіскальної 

ефективності. Прийняті новації щодо розстрочення сплати ПДВ при імпорті 

обладнання повинні покращити умови ведення бізнесу в Україні, стимулювати його 

розвиток. Але проаналізував положення даного нормативного акту слід звернути увагу 

на його недосконалість. Нами зазначені лише деякі недоліки положень, безумовно, 

значна частина проблем спостерігатиметься після введення їх в дію, проте ці 

неузгодженості потребують негайного усунення задля забезпечення ефективної роботи 

ПДВ. 

Література: 1. Зовнішня торгівля України товарами у січні 2018 року. Державна 

служба статистики. Експрес-випуск від 16.03.2018 № 107/0/08.2вн-18. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 27.03.2018); 2. Порядок надання розстрочення 

сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов‘язань 

під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на 

території України постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 85. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85-2018-%D0%BF (дата звернення: 

27.03.2018); 3. Ніна Южаніна Чи стане розстрочення сплати ПДВ при імпорті 

обладнання реальністю? Бухгалтер 911. URL: https://buhgalter911.com/news/news-

1035511.html (дата звернення: 27.03.2018) 

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ОРІЄНТИР ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ 

 

Канд. екон. наук, доцент Лозовий А.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Сьогодні, коли сучасний глобалізований і одночасно локалізований світ під 

впливом динамічних технологічно-інформаційних, фінансово-економічних, соціально-

політичних, демографічно-міграційних, інституційних та інших цивілізаційних змін 

опинився на межі нової хвилі глобалізовано-локальних криз і, навіть, холодної війни з 

використанням не тільки військових, але й інших засобів та інструментів – 

інформаційно-пропагандистських, кібернетично-технологічних, фінансово-

економічних, торговельних, політико-дипломатичних та інших так званих "гібридних 

методів", занепокоєне людство, відповідальні політики та експерти все більш звертають 

увагу на філософсько-аксіологічні питання, і, зокрема, проблему перегляду цінностей, 

їх структури, ранжування та механізмів формування задля стабілізації розхитаної і 

майже зруйнованої системи міжнародного порядку. 

Очевидно, що деякі країни світу (у тому числі й Україна), опинилися на вістрі 

цього міжцивілізаційного протистояння і несуть не тільки економічні, територіально-

ресурсні, але й людські втрати – тисячі життів, десятки тисяч скалічених і травмованих 

(фізично і морально) долей людей. Тому сьогодні в Україні серед політиків, 

економістів, політологів та інших експертів розгортається дискусія відносно 

http://www.ukrstat.gov.ua/%20Державна
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85-2018-%D0%BF#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85-2018-%D0%BF#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85-2018-%D0%BF#n9
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пріоритетів та орієнтирів подальшого політичного, економічного та соціального 

розвитку країни, визначення суб'єктів подальших інституційних і, навіть, ціннісно-

цивілізаційних трансформацій та змін [1,2,3,4].    

Мета нашого дослідження – з'ясувати можливості співвідношення 

загальнолюдських і, зокрема, європейських та національних цінностей, які до того ж 

містять у собі й залишки радянської системи цінностей [5,с.4], визначити можливих 

суб'єктів здійснення подальших інституційних і ціннісно-цивілізаційних змін. 

Як відомо Україна, ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським 

Союзом на початку 2015 року прийняла Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" 

метою якої є провадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 

провідні позиції у світі [6]. Але серед 62-х сформульованих реформ та програм 

розвитку не було декількох, на наш погляд, ключових. Це, по-перше, необхідність 

демонополізації і структурної перебудови економіки, її модернізації. По-друге, 

деолігархізація економіки і політичної системи. По-третє, стратегія формування нових 

ціннісних засад розвитку суспільства, які б наближали його до цінностей, що існують у 

Європейському Союзі. У цьому зв'язку наша влада, нажаль, не звернула увагу на слова 

видатного українського економіста і громадського діяча Б.Гаврилишина про те, що і 

"Європа потребує України, адже ми можемо принести їм цінності, які вони  забули" 

[1,с.23]. 

Не торкаючись детально аналізу такого складного філософсько-аксіологічного 

поняття як "цінності" підкреслимо, що, по-перше, сучасна філософська аксіологія 

(теорія цінностей) спирається на суб'єктно-об'єктну природу цінностей, світ яких 

(аксіобуття) утворює сама людина. Завдяки цьому людина наділяє навколишнє 

середовище значеннями культури, емоційно-психологічно "перетворює" його. Однак 

цінності не притаманні самому природному буттю, вони належать до ідеальних сфер 

розуму. Будь-який предмет набуває аксіологічного значення, якщо суб'єкт надає йому 

перевагу. Прекрасне і потворне, піднесені і низьке, трагічне і комічне, добро і зло, 

справедливе і несправедливе не існують самі по собі. Вони сприймаються людьми як 

оцінки, набувають у зв'язку з цим морально-етичного значення [7,с.159]. 

По-друге, проблема цінностей завжди загострюється у періоди радикальних 

суспільних змін, коли відбувається переорієнтація, переоцінка цінностей. За таких 

обставин активізується потяг до вічних цінностей, які пропонують етика, 

культурологія, релігія, загострено сприймається девальвація християнських моральних 

чеснот – справедливості, порядності, відповідальності, обов'язку тощо. Все це надає 

нових стимулів до осмислення проблем людини, яка своєю діяльністю здатна 

створювати або руйнувати світ цінностей. Вона також збагачує систему вселюдських 

цінностей, утворює нові культурні багатства. У цьому сенсі загальнолюдське є паролем 

спільного для всіх людей, не залежно від їх національних і культурно-цивілізаційних 

відмінностей. Це передбачає відмову від визнання власної винятковості, подолання 

психології "обраності" та історичного місіонерства [7,с.161-162].  

Спроби Заходу чи Сходу поширювати власні цінності як загальнолюдські і 

реалізовувати при цьому, в першу чергу, свої економічні чи політичні інтереси, 

сьогодні все частіше наштовхуються на опір інших цивілізацій. На думку всесвітньо 

відомого історика і соціолога С.Хантінгтона, новий світовий порядок у значній мірі 

буде зумовлюватися взаємодією семи-восьми крупних цивілізацій, до числа яких, 

поряд із західною, він відносив конфуціанську (китайську), японську, ісламську, 

індуїстську, православно-слов'янську, латино-американську і, можливо, африканську 

цивілізації [8,с.36].  

Щодо європейських цінностей, то згідно з традиційними тлумаченнями, 

європейські цінності суть сукупність аксіологічних максим, основних принципів 

облаштування сім'ї, суспільства і держави, політико-економічних, правових, 

культурних, етичних та інших моральних норм, яка об'єднує значущу більшість 



222 

 

жителів Європи (в ширшому сенсі – "західного світу"), служить основою їхньої 

ідентичності [1,с.15]. 

У Договорі про ЄС після внесення змін, передбачених Лісабонською угодою, 

сукупність європейських цінностей представлена таким чином: Стаття 2. Цінності 

Союзу. Цінностями, на яких заснований Союз, є повага людської гідності, свободи, 

демократії, рівності, верховенства закону і поваги прав людини, включаючи права осіб, 

що належать до меншин. Ці цінності є спільними для сукупності держав-членів, яка 

характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, 

солідарністю і рівністю між жінками і чоловіками [там же]. У Лісабонській угоді 

згадується близько 20 різних цінностей, серед яких у преамбулі угоди виділено п'ять 

основоположних, а саме: права людини, свобода, демократія, рівноправність і 

верховенство закону. Решта – оформлені через засади, цілі та функції ЄС [9,с.14]. На 

думку І.Іванова, під засадами ЄС розуміється історична спадщина (релігійна, духовна, 

гуманітарна, культурна тощо) країн-членів, а також їх прихильність до європейської 

ідентичності та інтеграції. Разом із заявленими п'ятьма життєвими цінностями вони 

покликані забезпечувати ідеологічну єдність і динаміку інтеграційного процесу [9,с.15].  

Принципи, відповідно до яких реалізуються основні цінності, поділяються на 

загальні та спеціальні. Загальні, як правило претендують на певну глобальну 

універсальність (такими є положення преамбули Лісабонської угоди), тоді як 

спеціальні визначають статутні компетенції ЄС і механізми їхньої реалізації 

(наприклад, сумлінне виконання країнами-членами своїх зобов'язань щодо інтеграції, 

солідарність, субсидіарність і пропорційність, єдність зовнішньої політики ЄС, 

забезпечення представницької демократії та інші). Але, як підкреслює І.Іванов, до сих 

пір вони розміщуються у правовому полі ЄС безсистемно, впереміш із цілями, засадами 

та інтересами і тому погано агрегуються [9,с.16].  

Разом з тим, істиною є те, що європейські цінності хоча й останнім часом і 

піддавалися критиці з різних боків (особливо з боку ісламу), вони зберігають авторитет 

у світовій політичній сфері [9,с.16]. Безумовно європейські цінності існують у світі 

поряд з іншими і тому не можуть претендувати на статус універсальних. Інші великі 

цивілізації за своїми духовними і гуманістичними канонами не поступаються 

західноєвропейській моделі цивілізації і деякі навіть переважають  її  за  віком  і  

традиціями.  Так  стародавня  китайська  "Книга  змін" 

 ("У Цзін"), що була написана за дві тисячі років до Біблії і за півтори тисячі 

років до звернення Європи до християнства, відображала такі доброчесності, як 

гуманність, справедливість, вірність, терпимість, мудрість та належне виконання. Іслам 

відкидає будь-яку соціальну несправедливість і визнає цінністю братерство людей. Свої 

канони моральності і гуманізму мають буддизм, православ'я, синтоїзм, іудаїзм, інші 

конфесійні моделі. Саме тому теоретики взаємодії цивілізацій А.Тойнбі, О.Шпенглер, 

С.Хантингтон виступали проти ідеології зарозумілого євроцентризму [1,с.19-20].  

Ще на початку 2000-х років провідні українські вчені попереджали, що у 

кожному випадку, коли дійсно забезпечується розвиток економіки і усієї 

соціокультурної системи тієї чи іншої країни, має місце не механічне перенесення 

готових, вироблених на заході інститутів, форм, рекомендацій, а творчий процес 

вибіркової адаптації іноземних досягнень до власних ціннісно-ментально-

мотиваційних, національно-цивілізаційних основ. Ус‘піх можливий лише при свідомій 

опорі на власну соціально-культурну основу при довірі пересічної людини до влади, що 

здійснює реформи, довіри, яка можлива лише при  умові, що більшість населення 

безпосередньо на собі відчує позитивні зміни від проведених реформаторами заходів 

[10.с.260]. Очевидно, що сьогоднішня влада в Україні, яка наближена, як підкреслюють 

провідні вчені і експерти, до олігархату, не має довіри від народу, зубожіння якого 

досягло межі, не спроможна сама здійснити необхідні реформи та інституційно-

цивілізаційні зміни. Тому, в першу чергу, необхідні такі інституційні зміни у 
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політичній системі, які б забезпечили усунення олігархату від влади, створення 

передумов для формування середнього класу, який формується, перед усім, на основі 

розвитку дрібного і середнього бізнесу, підтримці освіти, науки (особливо 

фундаментальної), медицини, культури, мистецтва, спорту – тих галузей і сфер, які 

сформують нову політичну еліту країни, спроможну здійснити реальні реформи в усіх 

сферах народного господарства, забезпечити поліпшення життя українського народу. 

Література: 1. Артьомова Т. Європейські цінності: традиційні концепти в епоху 

глобальних ринкових трансформацій / Т.Артьомова // Економічна теорія. – 2017. – № 4. 

– С.5-31.; 2. Геєць В.М. Досвід і уроки Реформації – шанс для України / В.М.Геєць // 

Економіка України. – 2017. – № 12. – С.99-102.; 3. Колодко Гж. Політекономія 

майбутнього / Гж.Колодко // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С.30-42.; 4. 

Реформація: успіх Європи і шанс для України: моногр.; [За ред. Р.Шеремети, 

О.Романенко]. – К.: Самміт-Книга, 2017. – 254с.; 5. Морально-етичні цінності 

громадянського суспільства: Монографія / А.О.Лазарєва, Ю.С.Юшкевич; [Наук. ред. 

Є.Р.Борінштейн]. – Одеса, 2016. – 260с.; 6. Про стратегію сталого розвитку "Україна – 

2020",  схвалено  Указом  Президента  України  від  12  січня   2015  року   №   /   2015  

//   "Урядовий   кур'єр"   від   15.01.2015.; 7.  Пазенок В.С.   Філософія:   Навч.   посіб.  –  

К.:  Академ.  видав.,   2008.  –  280с.; 8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? / 

С.Хантингтон // Полис. – 1994. – № 1. – С.33-48.; 9. Иванов И. Анатомия европейских 

ценностей / И.Иванов // Современная Европа. – 2012. – № 2. – С.13-23.; 10. 

Институциональная архитектоника м динамика экономических преобразований / Под 

ред. д-ра экон. наук А.А.Гриценко. – Х.: Форд, 2008. – 958с.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА МІСЦЯМИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ 

 

Студ. Мосолова Л.О., канд. техн. наук, доц. Бредіхін В.М. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

За для створення на підприємстві системи управлінського обліку  необхідно 

виділення центрів відповідальності. Наявність центрів відповідальності є важливою 

умовою реалізації основних функцій управління: організації, мотивації, обліку, аналізу, 

контролю та планування. 

При складені первинних та зведених документів у кожному центрі 

відповідальності повинна бути відповідальна закріплена за ним особа, що має бути 

передбачена у договорі про відповідальність та/або посадовій інструкції. 

В теорії витрати на виробництво продукції формуються за центрами 

відповідальності й об'єктами обліку, планування та калькулювання собівартості 

продукції. Але на практиці облік за центрами відповідальності ведуть частково і  їх як 

таких не виділяють. 

Проте особливістю управлінського обліку є не лише контроль за витратами, 

центрами та місцями їх виникнення у процесі виробництва, а й контроль за такими 

центрами, які входять до складу інших центрів відповідальності. Тому у практиці 

управлінського обліку важливим і необхідним  є виділення місць виникнення витрат. 

Місцем виникнення затрат називається місце, де вони фактично утворились. До 

місць виникнення затрат відносять структурні підрозділи (цехи, бригади, відділи, 

дільниці), які являють собою об'єкти нормування, планування і обліку затрат 

виробництва з метою контролю і управління витратами виробничих ресурсів. Стосовно 

процесу виробництва місця виникнення витрат можна класифікувати на виробничі і 

обслуговуючі. До виробничих належать цехи, дільниці, бригади, а до обслуговуючих – 

відділи і служби управління, склади і лабораторії тощо. 

Ступінь деталізації витрат за місцями їх виникнення для кожного підприємства 
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індивідуальна. 

Групування затрат виробництва в розрізі виробничих підрозділів дозволяє 

усунути безконтрольність затрат і закріпити відповідальність за їх величину за 

конкретними виконавцями і керівниками. 

Аналізуючи наукову літературу в основному виділяють три методи визначення 

трансфертних цін: на основі ринкових цін; на основі витрат (повних, маржинальних, 

витрати – плюс); на основі договорів. Використання того чи іншого варіанту ціни 

залежить від типу центрів відповідальності, конкретних умов діяльності та результатів 

роботи як центрів відповідальності, так і підприємства загалом. 

Найчастіше використовують трансфертні ціни, що ґрунтуються на витратах та 

ринкових цінах. 

Отже, впровадження трансфертної політики в практику сільськогосподарських 

підприємств дозволить: 

1) визначати різні величини реальної (достовірної) собівартості (для 

фінансового й управлінського обліку); 

2) контролювати змінні витрати та аналізувати показники в розрізі структурних 
підрозділів; 

3) розраховувати фінансовий результат кожного центру відповідальності (з 
використанням трансфертних цін) та визначати їх вплив на формування загального 

фінансового результату підприємства; 

4) приймати оперативні та прогнозні управлінські рішення як на рівні центрів 
відповідальності, так і підприємства в цілому. 

Такі ціни повинні встановлюватися відділом управлінського обліку на основі 

реальних даних (маркетингових досліджень) і узгоджуватися з керівництвом. 

У сучасному трактуванні центр відповідальності — це підрозділ підприємства, 

який очолює керівник (менеджер), що володіє делегованими повноваженнями і 

відповідає за результати роботи цього підрозділу, тобто це місце, де виникають правові 

відносини між учасниками господарських процесів. 

Функціональні відділи і служби управління відповідають за рівень затрат, які 

виникають не лише в цих підрозділах. їх відповідальність поширюється на багато ланок 

виробництва. 

Обсяг споживання виробничих ресурсів у місцях виникнення затрат залежить не 

лише від зусиль виробничих колективів. Куди більше він зумовлений роботою 

технічних і постачальницьких служб підприємства. У зв'язку з цим зона їх 

відповідальності значно ширша місць виникнення затрат — відповідних відділів як 

структурних підрозділів. Такий центр відповідальності вбирає в себе декілька 

виробничих місць виникнення затрат. 

Центри відповідальності стосовно процесу виробництва поділяють на основні і 

функціональні, а за відношенням до внутрішньогосподарського механізму — на 

госпрозрахункові і аналітичні. 

Основні центри відповідальності забезпечують контроль затрат у місцях їх 

виникнення: виробничий комплекс відповідає за затрати цехів, що входять до нього, 

цех — за Затрати дільниць, які належать йому, дільниця — за затрати бригад. 

Функціональні центри поширюють контроль затрат на багато місць їх 

виникнення, якщо затрати у них формуються під впливом даного центру. До таких 

центрів відповідальності можна віднести: відділ головного механіка, який відповідає за 

затрати на ремонтні роботи і модернізацію виробничого устаткування у всіх 

виробничих підрозділах; відділ головного енергетика, який відповідає за затрати на 

тепло і електроенергію, воду, стиснуте повітря по підприємству в цілому та інші 

функціональні відділи, зв'язані з витрачанням виробничих ресурсів. 

Виділення центрів відповідальності на підприємствах із застосуванням 

трансфертного ціноутворення дозволить підвищити зацікавленість керівників і 
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працівників структурних підрозділів підприємства у покращенні результатів їх 

діяльності та розширить інформаційну базу для прийняття управлінських рішень. Але 

формування витрат за центрами витрат і сферами відповідальності до цього часу ще не 

знайшло належного застосування на підприємствах України, хоча його необхідність 

диктується тією обставиною, що в умовах ринкового середовища слід мати детальну 

інформацію про формування собівартості та шляхи її зниження з метою обмеження 

витрат на виробництво, що призведе до мінімізації ціни продажу. 

Література: 1. Корінько М.Д., Тітаренко Г.Б. Бухгалтерський облік при 

реструктуризації суб‘єктів господарювання України: напрями наукових досліджень: 

Моногр. – К.: Видавництво ТОВ "Клякса", 2010. – 341 с.; 2. Методичні рекомендації з 

планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств, наказ Міністерства аграрної політики України від 

18 травня 2001 р. № 132; 3. Нападовська Л.В. Управлінський облік. – К.: Книга, 2004. –  

544. 
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СЕКЦІЯ 3  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА 

 

ЖИЗНЬ ГОРОДА И ЕГО РЕФОРМАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ 

ЭКОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ НЬЮ-ЙОРКА  

 

Канд. эконом. наук, доц. Янченко Н.В., студ. гр. АР-41 Агапов Г.H. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Дискуссии об экологии города является исконной проблемой общества 

обсуждаемой на всех уровнях. Необходимость сделать нашу городскую жизнь «чище» 

уже невозможно игнорировать. Подсчитано, что даже в городах с самой благоприятной 

экологической обстановкой от респираторных заболеваний умирают миллионы людей. 

И все же, именно город вероятнее всего позволит нам найти ответ на самый насущный 

вопрос нашей эпохи – проблемы с экологией. Если мы сможем лучше понять и усилить 

преимущества городской жизни, договорится о путях повышения ее экологической 

устойчивости, мы еще сможем избежать гибели. Как ни парадоксально это звучит, 

город может стать для нас не гробом, а Ноевым ковчегом. 

До недавнего времени многие защитники окружающей среды считали, что город 

представляет собой неестественный и опасный для экологии феномен. Образ каменных 

джунглей противопоставлялся уютному существованию селянина, слитому с природой. 

И статистика, казалось бы, подтверждала эту точку зрения: в городах живет больше 

половины населения планеты, но занимают они менее 3% ее территории; кроме того, на 

их долю приходится почти 80% от общего энергопотребления. Как жизнь в городе 

может быть экологичной?  Но как не странно-может. 

В 2009 году журналист Дэвид Оуэн раскрыл удивительный факт: в Нью-Йорке 

более экологичный образ жизни, чем в любом его пригороде или даже в сельской 

местности. Он показал, что, вопреки общепринятому мнению, когда люди живут бок о 

бок и им удобно перемещаться пешком, их поведение отличается куда большей 

экологической эффективностью. Городская среда — весьма разумный способ собрать 

людей вместе. На  1 квадратный метр в Нью-Йорке выделяется больше парниковых 

газов, потребляется больше энергии и вырабатывается больше отходов, чем в любом 

другом населенном пункте сравнимого размера в США, но в пересчете на одного 

жителя в этом городе энергия используется эффективнее, а двуокиси углерода и 

отходов образуется меньше, чем в среднем по стране.  

Объяснить эту неожиданную эффективность можно, обратившись к 

разработанной Джефри Уэстом модели метаболизма города. Он показал, что 

двукратное увеличение городского населения ведет к масштабированию 

эффективности города. Иными словами, когда в городе живет больше людей, они 

используютуслуги и ресурсы совместно, поэтому при удвоении населения его 

«углеродный след»— увеличивается лишь на 85%; то есть экономия энергии 

составляет 15%, а значит, по мере роста мегаполиса его энергоэффективность не 

уменьшается, а увеличивается.  

В  рамках исследования 1980-х годов было доказано: многоквартирный дом 

отапливается намного эффективнее, чем отдельный коттедж в пригороде. Причина в 

том,что каждая квартира изолирует и обогревает соседние. А так как наружных стен 

меньше, чем в отдельном доме, то через окна уходит меньше тепла. Наконец, меньше и 

эффект теплового острова, в пересчете на каждого жителя под одной крышей. 

Что касается транспорта: лишь у 54% ньюйоркцев есть машина, а 

среднестатистический житель Манхэттена расходует всего 340 литров бензина в год. А 

к примеру Хьюстон строится вокруг автомобиля: общая протяженность его автострад, 

позволяющих жителям пригородов с удобством добираться из своего дома в центр, 
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превышает 1770 километров. И это при том, что 71,7% всех поездок на автомобилях в 

городе совершают водители-одиночки, которые едут на работу и обратно, и из-за этого 

вынуждены проводить в пробках по 58 часов в год.  

Причина, по которой люди не пользуются автомобилями внутри города, 

очевидна: в условиях плотной застройки все, что нужно, находится рядом. В магазин 

вы скорее пойдете пешком, чем поедете на машине. Кроме того, содержание 

автомобиля становится чересчур дорогим. В последние годы как в Америке, так и в 

Европе люди в возрасте 18–29 лет стали меньше пользоваться машинами. За 2000–2009 

годы средний пробег автомобилей для этой возрастной группы сократился на 23%.В то 

же время ситуация с велодорожками и работой общественного транспорта улучшается. 

Нью-Йорку удалось значительно повысить эффективность общественного транспорта и 

стимулировать жителей пользоваться метро и автобусами. А в сентябре 2011 года мэр 

Блумберг запустил программу Alta Bike: на территории города стали доступными для 

проката 10 тысяч велосипедов. 

Но всего этого недостаточно и города должны меняться для сохраниня экологии. 

Таким образом предприниматься и шаги по борьбе с пробками. В 2007 году  Блумберг 

объявил, что будет вводить плату за въезд в определенные районы. Однако с 

возражениями выступили власти Бруклина, Квинса и Бронкса, а также региональные 

структуры. В марте 2012 года Сэм Шварц, бывший первый заместитель главы Нью-

Йоркского управления транспорта, заявил, что разрабатывает план, сочетающий плату 

за въезд в город в определенное время суток с системой сборов на окраинах города.  

Реализация его предложения приведет к резкому снижению интенсивности движения, 

принесет городскому транспортному управлению,  до 1,2 миллиарда долларов в год и 

создаст для местных жителей 35 тысяч рабочих мест.  

В 2007 году мэр Майкл Блумберг анонсировал «План для Нью-Йорка», который 

должен был «подготовить город к росту населения на миллион человек, укрепить 

экономику, бороться с изменением климата и повысить качество жизни всех нью-

йоркцев». В создании плана участвовали 25 городских ведомств; была разработана 

целевая программа, охватывающая любые аспекты функционирования города: от 

жилищного строительства, парков, водоснабжения и уборки мусора до повышения 

качества воздуха. План включал в себя 127 инициатив, и к 2009 году почти две трети из 

них были реализованы. Сочетая строительствонового, ремонт и сохранение 

значительной части существующей городской ткани, власти построили или 

переоборудовали 64 тысячи жилых единиц в соответствии с новыми нормами 

экологического строительства. Кроме того, 87% этихжилых единиц имеют 

облегченный доступ к общественному транспорту. Предпринимались также 

скоординированные усилия по разбивке новых парков, чтобы еще 250 тысяч жителей 

имели возможность попасть из дома в зеленую зону максимум за 10 минут пешком. 

Было высажено больше полумиллиона деревьев. Проект «Вода для будущего» 

стоимостью 2,1 миллиардадолларов предусматривал очистку городских водоемов. 

Власти также обещали вдвое увеличить объем отходов, перерабатываемых для 

повторного использования, доведя его к 2017 году до 30% от всего мусора, и к этому 

же сроку сократить выбросы углеродсодержащих веществ на 30%. Новые законы, 

объединенные названием «Зеленая зона» позволяют устанавливать на крышах не 

только солнечные батареи и ветровые турбины, но и теплицы: они также поощряют 

садоводство и производство местных продуктов и в целом способствуют 

переустройству существующего города в более экологичный. Мэрия надеется, что одно 

снятие нынешних ограничений позволит сэкономить энергию на 800 миллионов 

долларов в год. Так же создаются  технологии, позволяющие усовершенствовать дома. 

«Умное здание» способно само контролировать осветительные и обогревательные 

приборы; кроме того, с помощью новейших материалов можно сократить утечки 

энергии.  
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Мегаполис может дать нам больше благ, чем мы сами от него ждем : от удобств 

до оптимизации ресурсов и жизни. Сегодня перед нами стоят новые проблемы, более 

сложные и насущные, чем когда-либо. Человечество балансирует на грани гибели, и 

адаптированный город - это точка опоры, без которого нет будущего. 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БЕЗВІДХОДНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В АПК 

 

Канд. екон. наук, доц. Андрейченко А.В.  

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

Перехід на безвідходні структури у сфері АПК є об‘єктивною умовою 

інтенсифікації агропромислового виробництва. Саме рівень безвідходності 

виробництва в АПК найбільш точно відображає ступінь інтенсивності економіки, 

прогресивність технології, техніки, організації виробництва. Існуючий тісний зв‘язок 

між витратами сировинних ресурсів і відповідно ефективністю використання 

матеріальних та трудових ресурсів дозволяє стверджувати, що перехід на безвідходне 

виробництво є обов‘язковою умовою ресурсового, фондового, працезберігаючого 

розвитку економіки. 

Проблема безвідходних виробництв АПК є частиною загальних проблем 

раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища 

від забруднення та підвищення ефективності суспільного виробництва. Тому вкрай 

важливо враховувати економічні, екологічні та соціальні фактори ефективності 

безвідходного агропромислового виробництва, усі зовнішні соціально-економічні, 

екологічні результати.  

Предметом нашого дослідження є екологічні фактори. У природі усе 

взаємопов‘язано між собою. І людина, що сама є частиною природи, також пов‘язана з 

навколишнім середовищем, усіма іншими організмами. Наука допомагає нам розгля-

нути та розплутати ці найтонші взаємозв‘язки, щоб не пошкодити в першу чергу самим 

собі. Тому охорона навколишнього середовища є у кінцевому рахунку охорона самої 

людини. Це охорона нашого майбутнього, того життя, яке буде на Землі після нас. 

Щорічно розрив між споживанням і наявними ресурсами Землі збільшується в 

негативну сторону, демонструючи стрімке зростання людських потреб в умовах 

обмежених ресурсів. Людина завжди використовувала навколишнє середовище в 

основному як джерело ресурсів, проте протягом дуже тривалого часу така діяльність не 

відбивалася на стані біосфери. Однак вже у ХХ ст. зміни біосфери почали набувати 

катастрофічних масштабів. Намагаючись постійно покращити своє існування, людина 

продовжує нарощувати темпи матеріального виробництва, не замислюючись про 

неминучі шкідливі наслідки для самої людини та біосфери. Через зловживання 

біосферою стан довкілля є надзвичайно поганий і це стало одним з найбільших 

викликів сучасності для цілого людства.  

Природокористування та виробнича діяльність – це споріднені поняття, оскільки 

одне немислимо без іншого незалежно від того, чи усвідомлена ця обставина іншими 

учасниками виробництва. Проблемам ресурсозабезпечення та охорони навколишнього 

середовища надається особливе значення, як тільки обмеженість сировинних і 

паливних ресурсів стала поряд із забрудненням навколишнього середовища провідним 

фактором, що лімітує можливості економічного зростання, і визначила неможливість 

ресурсовитратного типу розвитку. Ці питання враховуються при визначенні стратегії й 

тактики економічної діяльності. Однак необхідність переорієнтації економіки на 

ресурсозберігаючі напрями розвитку не вимагає створення якоїсь нової галузі науки зі 

спеціальним предметом та специфічними методами [1, с. 29]. При раціональному 

природокористуванні економічна діяльність орієнтується на ресурсозберігання, 
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доцільність використання природно-ресурсного потенціалу і застосування найновіших 

маловідходних чи майже безвідходних технологій (незважаючи на високий науково-

технічний рівень виробництва є відходи, які можна розглядати як результат 

незавершеного технологічного циклу, для якого ще не знайдено область оптимального 

використання), що дасть змогу не лише істотно покращити стан довкілля, а й одержати 

значний економіко-екологічний ефект [2, с. 9]. 

Екологія і технологія – це дві області відносин, взаємний вплив яких один на 

одного розвивається з розвитком суспільства і його продуктивних сил. Так, із зростан-

ням суспільного споживання зростає і рівень технологічної оснащеності суспільства. 

Вершиною розвитку технології повинна стати її екологізація, тобто розробка і впровад-

ження в народне господарство таких виробничих процесів, які при максимальному 

отриманні високоякісного продукту забезпечили б збереження екологічної рівноваги в 

природному середовищі і не допускали б її забруднення [3, с. 40]. 

Захист навколишнього середовища є невід‘ємним від перебудови системи 

економічних відносин, адже економічні та екологічні складові існування суспільства 

утворюють єдину неподільну систему. Розуміння масштабів та природи екологічних 

проблем, їх взаємозв‘язку зі станом національної економіки дозволяє визначати відпо-

відні ресурси для їх вирішення. Суспільство може розвиватись лише за рахунок 

ресурсів природного середовища, більшість з яких не безмежні і нагальним завданням 

людства є їх раціональне використання, збереження та відновлення. Однак у наш час 

більша частина природних ресурсів стає відходами, яким не знаходиться раціонального 

використання.  

При прийнятті господарських рішень слід обов‘язково враховувати наслідки для 

стану навколишнього середовища. Розміщення шкідливих агропромислових відходів у 

навколишньому середовищі спричиняє непродуктивні витрати засобів праці, робочого 

часу, дефіцитність природних ресурсів, а також обмеження інтенсивного економічного 

зростання. 

Виходячи з екологічних засад розвитку сільськогосподарської галузі, необхідно 

вдосконалювати функціонування його виробництва на основі замкнутих безвідходних 

технологій за моделлю біодинамічного господарства з автономним енергозбереженням 

[4, с.149]. 

Екологічна ефективність безвідходного виробництва в АПК характеризується 

збереженням природного середовища, рівнем використання природних ресурсів, 

підвищенням екологічності і зниженням природоємності виробленої продукції, 

поліпшенням якості продукції, середовища проживання населення. Критерієм 

екологічної ефективності безвідходних технологічних систем АПК є запобігання 

погіршенню стану навколишнього середовища, його поліпшення, підвищення 

екологічності безвідходного агропромислового виробництва, якості продукції. Отже, 

метою агропромислового виробництва при забезпеченні росту такого виробництва стає 

раціональне використання природних ресурсів шляхом переходу на безвідходне 

виробництво. 

Література: 1. Белашов Л. А. Экономические основы малоотходных и 

безотходных производств / Л. А. Белашов, И. А. Жаркова, В. А. Санжаревский. – Киев : 

Наук. думка, 1986. – 143 с.; 2. Стефанків О. М., Максимович О.М. Раціоналізація 

природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення: 

монографія / Стефанків О.М., Максимович О.М. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 

180 с.; 3. Балацкий О.Ф. Экономика безотходных производств / О. Ф. Балацкий, В. В. 

Волошин. – К.: Знание, 1983. – 43 с.; 4. Максішко Л. М. Екобезпечні технології 

анаеробної переробки й утилізації відходів свинарства і птахівництва : дис. … канд. с.-

г. наук : 03.00.16 / Л. М. Максішко. – Львів, 2017. – 200 с. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ  

СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ КАК ПУТЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Канд. техн. наук, доц. Юнис Башир 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина 

 

В условиях модернизации экономики решающим фактором повышения 

эффективности хозяйствования и удовлетворения растущих потребностей в ресурсах 

становится оптимизация энергоэффективности и ресурсосбережение. В условиях 

растущего дефицита природных ресурсов, ухудшения экологической обстановки 

ресурсосбережение Выступает как условие повышения эффективности деятельности 

отдельного предприятия, объединений предприятий, а также отрасли. 

Ресурсосбережение базируется на повышение эффективности использования 

материальных, трудовых, природных и финансовых ресурсов, что на уровне 

предприятий отражается на снижение совокупных затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Важное значение приобретает не только сбережение сырьевых ресурсов, но и их 

повторное использование. Значение вторичных сырьевых ресурсов для поддержания 

экологически безопасного уровня воздействия на окружающую среду весьма 

значительно, в частности, их использование является одним из необходимых условий 

внедрения малоотходных и безотходных технологий. Важную роль в утилизации 

(использовании) вторичных сырьевых ресурсов играет строительство и 

промышленность строительных материалов. 

Актуальность данного пути по ресурсосбережению обусловлена следующими 

факторами: 

1) сокращаются объемы добычи дефицитных природных строительных 

материалов; 

2) утилизируется и химически прочно связывается огромное количество 

загрязняющих окружающую среду промышленных отходов; 

3) освобождаются ценные земельные участки, отчуждаемые под хвосто- и 

шламохранилищ и др. 

В строительной индустрии находят широкое применение многие виды 

промышленных отходов и побочных продуктов. Вторичные ресурсы отходы 

производства широко используются не только в промышленности строительных 

материалов, но и в дорожном строительстве, в качестве инертных наполнителей вместо 

песка, скальных пород, гравийных смесей и др. 

Таким образом, область вторсырья в качестве ресурсного потенциала для 

современных строительных материалов является перспективным направлением как для 

сектода строительства, так и в качестве вектора модернизации экономики страны. 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ СТАНУ  

ТА РОЗВИТКУ СТАЛИХ МІСТ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Канд. екон. наук, доц. Корепанов О.С. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

У світі для порівняння використовується багато зіставної статистичної 

інформації, яка відображає стан державних витрат, демографічних показників та інших 

даних. Але деякі країни запроваджують свої унікальні проекти з представлення даних. 

Набори даних, що розроблені на національному рівні, часто не є стандартизованими. 

Системи статистичних показників, які стосуються розвитку міст і 

територіальних громад, узгоджені на міжнародному рівні та являються порівнянними з 
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часом або між територіальними одиницями. При більш детальному розгляді на 

міському рівні, статистична інформація про рівень життя стає менш важливою, ніж 

інформація щодо інфраструктури міста в цілому, споживання електроенергії або 

планування розвитку територіальних одиниць. Великі світові міста розвивають власні 

підходи щодо представлення великої кількості даних через міський портал відкритих 

даних. Ці ініціативи зазвичай свідчать про прагнення до створення ―розумного‖ сталого 

та інноваційного міста, а не є частиною державних чи міждержавних проектів. 

У світі розроблена система стандартизованих індикаторів з метою застосування 

всебічного і цілісного підходу до впевненого сталого розвитку міст та територіальних 

громад, які наведені в ISO 37120 [4]. Без застосування методів аналізу цей набір 

індикаторів не дозволяє провести комплексну оцінку, встановити граничні або цільові 

значення індикаторів [5; 6]. Його цільовим призначенням є всебічне вивчення 

функціонування громад. 

Єдиний підхід до оцінки якості міських послуг та рівня життя було сформовано 

за допомогою серії міжнародних стандартів. Детально визначено методологію 

оцінювання, побудовано набір індикаторів, що дадуть змогу сприяти інтеграції міст, 

сумісності міських систем та сприятимуть їх розвитку. 

Серія міжнародних стандартів розроблена для цілісного та інтегрованого 

підходу до сталого розвитку та стійкості територіальних громад відповідно до ISO / TC 

268 «Сталий розвиток громад» [8]. Набір стандартизованих показників, які 

забезпечують комплексний  підхід до вимірювання різних аспектів діяльності та 

розвитку громад і визначає способи проведення такого вимірювання встановлює 

стандарт ISO 37120. 

Під визначенням «розумне» стале місто прийнято розуміти інноваційне місто, 

яке використовує інформаційно-комунікаційні технології та інші засоби для 

підвищення якості життя, ефективності міських операцій і послуг, а також 

конкурентоспроможність, одночасно забезпечуючи відповідність потребам нинішніх та 

майбутніх поколінь щодо економічних, соціальних, екологічних і культурних аспектів 

[7]. Розробкою міжнародно узгодженого визначення терміну керував Міжнародний 

союз електрозв‘язку у тісній співпраці з Європейською економічною комісією ООН 

(United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) [2]. 

Опрацювання значної кількості даних, а також наявність інноваційних 

технологій значно полегшує для міст можливість започаткування своєї власної 

ініціативи, що заснована на пріоритетних нагальних проблемах. Оскільки міста 

стикаються з проблемами значного зростання чисельності населення і його щільності, 

посиленням фіскального тиску на нинішню економічну систему та пов‘язаним із цим 

скороченням бюджету міське планування є одним із тих важливих напрямів, які мають 

велику цінність для більшості міст. Міста повинні знайти засоби підвищення ефектив-

ності та скорочення витрат та забезпечити високу якість життя для всіх громадян. 

Стандарт ISO 37120 (Sustainable development of communities – Indicators for city 

services and quality of life) [4] розроблений незалежною, некомерційною, недержавною 

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), в якій залучені експерти 

національних органів зі стандартизації зі 162 країн світу [3]. Перший міжнародний 

стандарт міських даних включає комплексний набір зі 100 індикаторів, 46 з яких – 

основні й 54 – допоміжні. Основні та допоміжні індикатори групуються за 17 

загальними темами відповідно до різних секторів і послуг, що надаються містом. 

Зазначені індикатори дозволяють провести оцінювання соціальних, економічних та 

екологічних аспектів функціонування міста. У ході даного дослідження особливу увагу 

приділено основним та допоміжним індикаторам за темою «Економіка». 

Структурована за ISO 37120 статистична інформація, зібрана містами світу, 

представлена Всесвітньою радою з міських даних (World Council on City Data, WCCD) 

на порталі відкритих міських даних (WCCD Open City Data Portal) [9]. Міста можуть 
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отримати різні рівні сертифікації, виходячи з кількості показників, що повідомляються 

та перевіряються відповідно до цього стандарту. Згідно з системою сертифікації WCCD 

формується Глобальний реєстр міст (Global Cities Registry™) – міжнародно визнаний 

список міст, які сертифіковані відповідно до зазначеного стандарту [1]. Після 

сертифікації міста додаються до WCCD Global Cities Registry™ протягом одного року. 

Міста повинні подавати заявку на сертифікацію та реєстрацію щорічно. 

На рис. 1 наведено діаграму за основними та допоміжними індикаторами за 

темою «Економіка» для міст, які вважаються світовими лідерами з впровадження  

концепції «розумного» сталого міста (Мельбурн та Барселона) або є абсолютними 

лідерами за певними індикаторами (Дубай, Порту та Гаага) (побудовано за даними [9]).  

Візуальний аналіз діаграми підтверджує, що за основними показниками 

загальноекономічного розвитку явними лідерами є Мельбурн і Дубай. 

 
Рисунок 1 – Основні та допоміжні показники розвитку Барселони, Мельбурна,  

Дубая, Порту та Гааги за темою «Економіка» у 2016 р. 

  

Отже, для розроблення національної стратегії розвитку «розумних» сталих міст 

в Україні необхідно створення науково обґрунтованої інформаційної бази, яка 

відповідає вимогам міжнародних стандартів. Основою інформаційно-аналітичного 

забезпечення впровадження інновацій та пошуку технологічних й обґрунтованих 

рішень для розв‘язання міських проблем є Міжнародний стандарт міських даних ISO 

37120:2014 «Сталий розвиток громад: Індикатори послуг міста та якості життя». 

Ефективне управління сталим міським розвитком потребує удосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Тому подальшим напрямом дослідження є 

визначення можливостей адаптації до національних умов вичерпного набору 

індикаторів за кожною темою відповідно до ISO 37120, що сприятиме інтеграції та 

взаємній сумісності міських систем. 

Література: 1. Global Cities Registry™ for ISO 37120 [Electronic resource] / 

WCCD ISO 37120. – Accessed mode : http://www.dataforcities.org/global-cities- registry;  2. 

International Electrotechnical Commission [Electronic resource]. – Accessed mode : 

http://www.iec.ch/; 3. International Organization for Standardization [Electronic resource]. – 

Accessed mode : https://www.iso.org/home.html; 4. International Standard ISO 37120:2014 
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Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of life. – 
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«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА»: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Асист. кафедри міжнародних економічних відносин Олійник А. А.,  

студ. 2 курсу спеціальності «менеджмент» Кухарчук І.О. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

В останні десятиліття людством досягнуто значного прогресу у матеріально-

технічному аспекті оснащення власної суспільної діяльності. Однак активізується 

проблема оптимального та бережливого використання обмежених ресурсів в умовах 

всеохоплюючого зростання потреб та добробуту населення. Так, нині людство 

переживає наслідки природних, в т. ч. кліматичних, криз. Продовження реалізації даної 

парадигми без кардинальних змін може призвести до зростання екологічних криз та 

економічної нестабільності. Зважаючи на викладене, науковцями проводиться пошук 

нових шляхів гармонізації людського розвитку та відновлення природного середовища. 

В результаті одним із напрямів вирішення даної проблеми стало формування концепції 

«зеленої» економіки. 

«Зелена» економіка — напрям в економічній науці, який сформувався в останні 

два десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є залежним компонентом 

природного середовища, в якому вона існує і є його частиною. 

В наш час концепція «зеленої» економіки активно обговорюється як на рівні 

міжнародних організацій, національних урядів, так і науковцями. Тож, підходи до 

тлумачення «зеленої» економіки й визначення її базових характеристик зазначені у 

багатьох документах ООН. 

Значна частина загальновідомих визначень ув'язує «зелену» економіку зі  

зниженням негативного впливу на навколишнє природне середовище та підвищенням 

ефективності використання природних ресурсів. Найбільш відомою є позиція, 

сформульована в офіційних документах ЮНЕП (Програма ООН з навколишнього 

середовища), де зазначається: «зеленою» є така економіка, яка призводить до підви-

щення добробуту людей та зміцнення соціальної справедливості при одночасному 

істотному зниженні ризиків для навколишнього середовища та дефіциту екологічних 

ресурсів. У «зеленій» економіці, на переконання ЮНЕП, зростання доходів і зайнятості 

мають забезпечуватись державними і приватними інвестиціями, які призводять до 

зменшення забруднення навколишнього середовища, підвищення ефективності 

використання ресурсів та сприяють розширенню екосистемних послуг. [4, с. 55] 

Міжнародні організації розглядають «зелену» економіку як таку, де економічне 

зростання та екологічна відповідальність взаємодоповнюють одне одного, 

підтримуючи соціальний розвиток. 
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Досвід країн, зокрема членів ЄС, вказує на позитивні тенденції у соціально-

економічному розвитку національних економік при формуванні основ «зеленої» 

економіки. Одним із флагманів впровадження «зеленої» економіки є Німеччина, в якій 

ще у 2000 році було прийнято законодавство про пріоритетність споживання 

електроенергії із відновлювальних джерел енергії. Вищі ціни на дані джерела енергії 

порівняно із традиційними компенсуються з державного бюджету, на що передбачений 

відповідний механізм. До 2050 року Німеччина планує зменшити викиди парникового 

газу до 80%, забезпечити перехід більшості споживачів на відновлювальні джерела 

енергетики. Елементами даних цілей є такі складові, як розвиток відновлювальних 

джерел енергії (ВДЕ), будівництво електромереж, підвищення енергоефективності 

будівель, розробка технологій.  

Болгарія в числі пріоритетних завдань визначила до 2020 року розвиток 

інфраструктури, адаптація до змін клімату, захист навколишнього середовища, управ-

ління відходами, посилення контролю виконання програм щодо забезпечення чистоти 

навколишнього середовища. В свою чергу, Великобританія планує до 2020 року отри-

мувати 40% усієї енергії з низьковуглецевих джерел за рахунок розширення вико-

ристання ВДЕ, теплоізоляції будинків і установки електролічильників нового рівня [2]. 

В Україні «Стратегією національної екологічної політики на період до 2020 

року» та Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища 

на 2011-2015 роки були запропоновані заходи, спрямовані на екологізацію усіх галузей 

економіки в державному та приватному секторах, серед яких слід виокремити: 

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, диверсифікація джерел 

енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності, створення умов для 

формування здорового населення, формування нової екологічної поведінки населення в 

питаннях ресурсозбереження, охорона навколишнього середовища, виробництво 

органічної сільськогосподарської продукції, модернізація житлово-комунального 

сектору, впровадження нових технологій утилізації та переробки відходів. 

Україна володіє значними світовими запасами чорнозему, рекреаційними 

ресурсами, сприятливими кліматичними умовами та посідає одне з перших місць у 

Європі за запасами основних видів корисних копалин з розрахунку на душу населення. 

Утім, наша держава належить до енергодефіцитних країн, покриваючи свої потреби 

приблизно на 60%, більшість технологій, що використовуються є енерговитратними, 

забруднюють повітря, воду і ґрунт, продукція є найбільш енерго- та сировинноємною в 

світі, а ресурсозбереження не є пріоритетним напрямом економічного зростання країни. 

Одним із перспективних секторів розвитку зеленої економіки в Україні є 

сільське господарство, зокрема – органічне землеробство. Для цього Україна має всі 

передумови: великі площі чорноземів, низький рівень використання пестицидів та 

хімічних добрив, суттєву долю малих сільськогосподарських виробників та доступність 

робочої сили, експортний потенціал для країн Західної Європи. [1, c.44] 

У пріоритетні напрями запровадження «зеленої економіки» в Україні сьогодні 

висунулися критичні для національного виживання: 

– зменшення споживання вуглеводневих енергоносіїв; 

– зменшення енерго- і ресурсовитратності економіки (особливо в комунальному 

і сільському господарствах); 

– зміни в структурі економіки на користь мало ресурсовитратних галузей. 

У вирішенні цих питань Україна відстала від європейських країн на понад 30 

років, вона лише зараз переживає енергетичну кризу, на яку має відреагувати 

структурними змінами в економіці. Натомість в Європі, особливо в Німеччині, з 

початку 1980-х рр. десятки мільярдів були вкладені у системні перетворення з метою 

енерго- і ресурсозбереження, створення економічних та організаційних механізмів із 

відповідними інститутами їх підтримкою. [3, с.79] 



235 

 

Реструктуризація економіки України у напрямку «екологізації» та стабілізації 

стає необхідною у зв‘язку із значними обсягами її ресурсоємності, істотним 

забрудненням навколишнього середовища, а також міжнародними нормативно-

правовими актами. Екологізація повинна проходити системно та охоплювати усі галузі 

економіки: промисловість, транспорт, житлово-комунальне господарство, будівництво і 

т.д. Особливої уваги потребує реформування харчової промисловості, яка здатна 

забезпечити зростання експорту країни. З цією метою необхідно впроваджувати 

конкретні заходи екологізації. [1 с. 60]. Державна підтримка такого курсу повинна 

передбачати: стимулювання попиту на «зелену» продукцію шляхом сприяння 

отримання підприємствами інвестицій на налагодження екологічно безпечних 

технологій; сприяння добровільній сертифікації відповідності міжнародним стандартам 

якості; впровадження екологічного управління та формування екокультури; створення 

консультаційних центрів для проведення екологічних експертиз; підготовку 

спеціалістів, здатних впроваджувати «зелені» технології. Подальші дослідження у 

сфері впровадження концепцій зеленої економіки у промисловості України мають бути 

спрямовані на: обґрунтування, розроблення та впровадження концепції впровадження 

екологізації виробництва на всіх рівнях виробництва продукції; розробку державної 

програми цільової підтримки підприємців, які здійснили перехід до більш екологічного 

виробництва; розробку заходів із залучення масштабних державних та приватних 

інвестицій (в основному з ціллю забезпечення технологічного переоснащення 

підприємств). 

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що дослідження «зеленої економіки» та 

розробка нових концепцій є дуже важливими як для всього світу, так і для України. 

Реалізація даної концепції дозволить досягти трьох основних складових: економічної, 

соціальної та екологічної безпеки країни. 

Література: 1. Гура А. О. Зелена економіка: сутність, чинники та перспективи 

розвитку в Україні / А. О. Гура, Т. Г. Гуцан // Збірник наукових праць Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. - 2017. - 

Вип. 17. - С. 42-52; 2. Захаркевич Н. П. Досвід країн Європейського союзу у 

формуванні основ «зеленої» економіки / Н. П. Захаркевич / Університетські наукові 

записки. – 2013. - №2 (460), - с. 278-285; 3. Рогожин О. Г. "Зелена економіка" 
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Упродовж останніх років, однією з найактуальніших та найгостріших проблем 

сучасності, як на національному, так і на міжнародному рівні, залишається проблема 

зайнятості та працевлаштування. Глобальність даної проблеми полягає не лише в 

скороченні зайнятості та посиленні тенденції тривалого безробіття серед різних верств 

населення, але й поширенні гендерної нерівності на ринку праці. Так, як показує досвід, 

на вітчизняному та міжнародному ринках праці якість і рівень зайнятості чоловіків та 

жінок є різними, що зумовлено, насамперед, особливостями розвитку окремих 

суспільств та притаманних їм соціально-економічних систем. 

Варто зауважити, що в економічній практиці, нерівномірне розподілення 

зайнятості між чоловіками та жінками у різних сферах та видах діяльності визначається 

як гендерна сегрегація. У загальному, виділяють дві складові гендерної сегрегації – 

горизонтальну та вертикальну – кожна з яких визначає та характеризує окремі аспекти 

гендерної нерівності жінок та чоловіків на ринку праці. Зокрема, горизонтальна 

сегрегація визначає нерівномірний розподіл жінок і чоловіків за галузями економіки та 

професіями, вертикальна ж – за позиціями посадової ієрархії. Доцільно також 

відзначити, що горизонтальній сегрегації притаманні інерційність і здатність до 

самопідтримки. При цьому, важливим механізмом її підтримки виступає дискримінація 

за ознакою статті, що сприяє збереженню традиційного «гендерного профілю» 

професій і галузей, які чітко розділені на «чоловічі» та «жіночі» [1, с. 71].   

Як показує вітчизняна практика, сьогодні в Україні, в умовах євроінтеграційних 

перетворень, гендерна сегрегація пов‘язана, насамперед, із показниками заробітної 

плати. Відповідно до статистичних даних, у більшості випадків заробітна плата 

чоловіків вища, ніж у жінок (табл. 1) [2].  

 

Таблиця 1 - Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами 

економічної діяльності у 2017 році* 

Вид діяльності 

Нараховано в 

середньому, грн.** 

Різниця в оплаті 

праці чоловіка та 

жінки 

чоловіку жінці грн. % 

1 2 3 4 5 

Всього 8271 6414 1857 28,95 

Сільське господарство, лісове господарство 

та рибне господарство 
6775 5438 1337 24,59 

Промисловість 8594 6557 2037 31,07 

Будівництво 6615 6050 565 9,34 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
8669 6725 1944 28,91 

Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур‘єрська діяльність 
8966 6956 2010 28,90 

Інформація та телекомунікації 13021 10809 2212 20,46 
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1 2 3 4 5 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 
5556 4785 771 16,11 

Фінансова та страхова діяльність 17207 11220 5987 53,36 

Операції з нерухомим майном 6286 5753 533 9,26 

Професійна, наукова та технічна діяльність 11177 9460 1717 18,15 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
5710 5699 11 0,19 

Державне управління й оборона; обов‘язкове 

соціальне страхування 
10421 9600 821 8,55 

Освіта 6216 5657 559 9,88 

Охорона здоров‘я та надання соціальної 

допомоги 
5448 4892 556 11,37 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8910 5438 3472 63,85 

Надання інших видів послуг 7281 6130 1151 18,78 

Примітка: * Складено за даними [2]. 

     ** Дані представлено за третій квартал 2017 року. 

 

Суттєва різниця в оплаті праці жінок та чоловіків пов‘язана передусім з 

наявністю у суспільстві стереотипів щодо їх місця та ролі. Так, незважаючи на 

формально рівні можливості обох статей, існує безліч неформальних, «невидимих» 

бар‘єрів, що перешкоджають просуванню жінок по щаблях посадової ієрархії. Як 

відомо, жінки довше затримуються на початкових позиціях службової ієрархії (що в 

більшості випадків пов‘язано з материнством), в той же час чоловіки просуваються на 

наступні щаблі службової драбини, що забезпечує їм формування необхідного 

професійного та управлінського досвіду, який у загальному дозволяє випередити жінок 

у занятті вищих керівних посад. 

Крім цього, в Україні жінки, незважаючи на свій високий рівень професійної та 

освітньої підготовки, зайняті переважно у сферах діяльності з невисоким рівнем оплати 

праці (у сферах соціального забезпечення, освіти, охорони здоров‘я, побутового 

обслуговування та культури тощо), чоловіки ж навпаки – у високооплачуваних сферах 

та галузях (важка промисловість, транспорт, сфери інформаційних технологій, 

підприємництва, мистецтва, спорт тощо).  

Однак, різниця в оплаті праці жінок та чоловіків не є єдиним чинником 

виникнення та існування гендерної сегрегації на вітчизняному ринку праці. У 

загальному, відомо, що становище жінок на ринку праці України є менш сприятливим, 

ніж у чоловіків, через дією ринкового конкурентного механізму, наявність прямих 

бар‘єрів для їх зайнятості (вужчий професійний вибір, відсутність необхідних для них 

робочих місць або необхідної кваліфікації), і як не дивно, репродуктивну діяльність. 

Попри це, все ж таки певна рівність серед зайнятих чоловіків та жінок існує. Як 

правило, ця рівність проявляється серед найпростіших професій у сфері торгівлі та 

послуг, сільського господарства та подібних галузях. 

У загальному, підсумовуючи, варто зазначити, що для України, яка перебуває на 

шляху євроінтеграційних трансформацій, дуже важливим є питання впровадження 

дієвих заходів, що сприятимуть зміні суспільних стереотипів стосовно гендерного 

розподілу якості, рівня зайнятості та заробітної плати на вітчизняному ринку праці. 

Література: 1. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської 

стратегії України [Електронний ресурс] // Центр Разумкова, 2016. – Режим доступу: 

http://www.razumkov.org.ua/upload/Gender-FINAL-S.pdf 2. Демографічна та соціальна 

статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

http://www.razumkov.org.ua/upload/Gender-FINAL-S.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 

Канд. пед. наук, доц. Андрущенко Н.Ю. 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

 

В Республике Беларусь гендерная проблематика является актуальной. Поэтому 

исследования гендерного аспекта затрагивают различные сферы жизнедеятельности. 

Изучаются гендерные стереотипы и пути их преодоления в школьной среде, информи-

рованность о гендерных вопросах в образовании, науке и экономике. Осуществляется 

просветительская деятельность в области гендерного равенства. В высших учебных 

заведениях преподаются курсы: «Гендер и права человека», «Гендер и право», 

«Правовые гарантии гендерного равенства», «Гендерные аспекты прав человека». 

Разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база. В 2017 году в 

республике принят очередной Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства на 2017-2020 годы. Цель данного документа заключается в 

развитии механизмов внедрения гендерного подхода в процесс разработки и реализа-

ции мер государственной политики в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Отдельный раздел плана посвящен расширению экономических возможностей женщин 

и мужчин. Подчеркивается, что одним из условий экономической состоятельности и 

благополучия женщин и мужчин является трудовая занятость.  

Анализируя статические данные в области занятости, следует отметить, что с 

1991 года по 2011 год женщин в качестве безработных, зарегистрированных в органах 

по труду, занятости и социальной защите было больше. С 2012 года данная тенденция 

изменилась в другую сторону. Например, в 2012 году в качестве безработных было 

зарегистрировано 52% мужчин и 48% женщин, в 2013 году – 59,4% мужчин и 40,6% 

женщин, в 2014 году – 62,4% мужчин и 37,6% женщин, в 2015 году 65% мужчин и 35% 

женщин. Средний возраст безработных мужчин и женщин в 2015 году был примерно 

одинаков: мужчины – 40,5 лет, женщины – 38 лет. 

Если сравнить уровень образования работающих, то женщины с высшим 

образованием составляют 33,3%, а мужчины 24,6%. Профессионально-техническое 

образование преобладает среди мужчин (24,9%), у женщин – только 16,7%. Это 

обусловлено выбором мужчин технических профессий среднего звена.  

В 2015 году среди безработных, мужчин с высшим образованием было 11,9%, а 

женщин – 19%. Средняя продолжительность безработицы в 2015 году у мужчин 

составила 4,1 месяца, у женщин – 4,2 месяца.  

Проблемными остаются вопросы гендерного разрыва в заработной плате (на 

уровне 23-24%), развития женского предпринимательства, самозанятости. В 2015 году 

женщины составили 34,7% от общего количества граждан, получивших субсидии для 

организации предпринимательской деятельности. Начиная, с 2011 года, снижается 

уровень женской безработицы. Так, на конец 2011 года женщины составляли 54,1% 

среди безработных, то на конец 2015 года – 35%. В 2011-2015 годах 1894 безработным, 

из них 617 женщинам была оказана поддержка для организации собственного дела.  

В целом, удельный вес малообеспеченных женщин ниже удельного веса 

малообеспеченных мужчин (4,8% и 5,6% соответственно) [3]. 

В последние годы увеличилось представительство женщин на уровне принятия 

решений. В Национальное собрание Республики Беларусь было избрано 33,7% женщин 

от общей численности депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 

[2].   

Если рассматривать сферы экономической деятельности, то мужчины 

превалирует в сельском хозяйстве (60,4%), промышленности (56,2%), строительстве 

(81,4%) [3].  
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Соответственно среди мужчин в рамках высшего образования популярны такие 

специальности как: 

- служба безопасности (85,5%); 

- техника и технологии (73,2%); 

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, садово-парковое строительство (66,9%); 

- архитектура и строительство (66,8%). 

Женщины преобладают на следующих специальностях в высших учебных 

заведениях: 

- социальная защита (92,1%); 

- общественное питание, гостиничное и бытовое обслуживание (83,1%);  

- экологические науки (79,3%); 

- гуманитарные науки (77,3); 

- коммуникации, право, экономика, управление (72,4); 

- педагогика (77,2%) [1].  

Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства на 2017-

2020 годы предусмотрен ряд мероприятий: 

- содействие безработным женщинам в организации предпринимательской и 

ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агротуриз-

ма, в т.ч. в сельской местности, путем оказания консультативной, методической и 

правовой помощи, обучения правовым и финансовым основам предпринимательской 

деятельности, предоставление финансовой поддержки в виде субсидий; 

- организация и финансирование мероприятий по адаптации инвалидов, в т.ч. 

женщин-инвалидов, к трудовой деятельности; 

- проведение научных исследований по вопросу выявления гендерных диспро-

порций в социально-экономической сфере и подготовка соответствующих рекоменда-

ций; 

- организация прямых телефонных линий, онлайн-конференций по вопросам 

занятости, женского предпринимательства и самозанятости женщин; 

- включение в Государственную программу «Малое и среднее предприни-

мательство в Республике Беларусь на 2016-2020 годы» мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку женского предпринимательства; 

- информационное сопровождение в государственных СМИ вопросов 

содействия занятости женщин, положительного опыта женского предпринимательства 

и самозанятости женщин [2]. 

Литература: 1. Гендерное равенство в сфере высшего образования: пути и 

средства достижения / И.Н. Кандричина [и др.]; науч. ред.: В.Г. Шадурский, Л.С. 

Лукина. – Минск, Юнипак, 2016. – 54 с.; 2. Национальный план по обеспечению 

гендерного равоества в Республике Беларусь на 2017-2020 годы. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 29.03.2017.; 3. Труд и занятость в Республике 

Беларусь. Статический сборник. – Режим доступа: www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 

29.03.2017. 

 

ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ В ПЕРІОД КРИЗИ 

 

Студ. Бєлоглазова К.О, канд. техн. наук, доц. Бредіхін В.М.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Подібно расі, національності і класу, стать є важливою категорією, яка в значній 

мірі визначає соціальні можливості кожної людини, задаючи форму його участі в житті 

і економіці суспільства. Оскільки термін «стать» має безліч значень, то, коли говорять 



240 

 

про відмінності між чоловічими та жіночими якостями, все частіше віддають перевагу 

слову «гендер». 

Вивчення проблем становища жінок на ринку праці, спровоковане, насамперед, 

диференціаціями, що відбуваються в сучасній Україні. Українське суспільство 

піднялося на новий щабель розвитку - інформаційну, що радикально змінило ритм 

соціальних відносин: відбуваються кардинальні зміни, пов'язані з трансформацією 

суспільства, і адаптація всього населення, зокрема жінок до нових інформаційних 

технологій і стандартів життя. 

На сьогоднішній день державою розроблено низку заходів з підтримки 

професійної зайнятості жінок, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

Провідна роль в даному процесі належить службі зайнятості, яка ставить собі за мету 

не тільки працевлаштувати жінок, а й допомогти їм адаптуватися в нових економічних 

умовах. 

Становлення нової економіки і ринку передбачає формування нового суб'єкта 

праці, якнайшвидшу адаптацію до нових політичних, економічних та соціальних умов. 

Головною складовою цього процесу має стати, перш за все, активна позиція самих 

жінок в соціально-політичній і трудовій сфері. 

В умовах кризи жінки виявилися менш соціально захищеними у сфері праці, ніж 

чоловіки. Їм довелося не просто міняти в масовому порядку свій соціальний та 

професійний статус, але і в більшості випадків його знижувати, стаючи безробітними. 

Багато жінок були змушені переорієнтуватися на форми зайнятості, які не потребують 

ні високого рівня освіти, ні накопичених професійних знань. 

Виникло таке протиріччя: з одного боку, жінки, для того щоб прогодувати свої 

сім'ї, повинні були проявляти ініціативу в економічній діяльності, а з іншого боку, така 

ініціатива зустрічала опір в суспільстві через їх соціальної дискримінації. 

Соціальна дискримінація жінок несумісна з поняттям демократії, так як є однією 

з форм насильства над особистістю. В ринкових умовах вона проявляється в сферах 

праці і зайнятості, розподілу влади і власності, культури і освіти, політичного і 

духовного життя суспільства. 

Наявні відмінності в різної конкурентоспроможності чоловіків і жінок 

обумовлені також збереженням в суспільстві гендерних стереотипів. Зокрема, існують 

два усталених думки щодо гендерних переваг роботодавців. Перша пов'язана з тим, що, 

на думку роботодавців, жіноча робоча сила є менш "вигідною" і більш витратною. 

Подібний стереотип, крім глибоких соціокультурних коренів, базується частково на 

діючих сьогодні правових пільги та гарантії, встановлених для працюючих жінок. Тому 

часто роботодавці переважно відносяться до працівників чоловічої статі. Другий 

стереотип заснований на тому, що, на думку кадровиків і роботодавців, існують 

"жіночі" і "чоловічі" професії. 

Для більшості працюючих жінок в період кризи головним було збереження 

робочого місця, незважаючи на втрату в заробітку. Вони прагнули мати гарантований 

дохід і зберегти соціальні послуги, що надаються за місцем роботи. Чоловіки більш 

мобільні на ринку праці. Вони частіше, ніж жінки, звільняються за власним бажанням в 

надії знайти більш відповідну роботу. Жінки ж вважають за краще залишатися на 

умовах часткової зайнятості. 

Таким чином, в період кризи, коли спостерігається значний дефіцит робочих 

місць, виникає конкуренція на ринку праці між чоловіками і жінками. Базуючись на 

перелічених вище фактах, роботодавець надає перевагу при прийомі на роботу 

чоловікам. 

Література: 1. Жінки та чоловіки на ринку праці України. — К. : ПРООН, 2009. 

— 186 с.; 2. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України  у 2016  

році.  — К. : Держкомстат України, 2017. — 486 с.; 3. 1. Гапова Е. Про гендер, 

нації й класі в посткомунізмі / Е. Гапова // Гендерні дослідження. - Харків : 
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Харківський центр гендерних досліджень. - 2015. - № 13. - С. 101-119.; 4. Scott J. Gender 

and the Politics of History / Scott J. - N. Y. : Columbia University Press, 2013. - 264 p. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГНУЧКИХ СИСТЕМ СТИМУЛЮВАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Канд. екон. наук, доц. Благой В.В., студ. Кривко В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Для успішного розвитку компанії, сприятливого внутрішнього середовища у 

колективі, та його продуктивної роботи керівник повинен забезпечити умови для 

мотивації персоналу. При цьому методи мотивації необхідно підбирати виключно в 

індивідуальному порядку до кожного працівника, в іншому випадку всі докладені 

зусилля зведуться до стандартних підходів, що істотно позначиться на зацікавленості 

персоналу в роботі, і зниження якісного результату. 

Мотивація персоналу є необхідною мірою, спрямованою на стимулювання 

професійних якостей співробітників, і забезпечує успішний розвиток компанії.  

Щоб матеріальна мотивація персоналу була ефективною, необхідно своєчасно 

сповіщати персонал про майбутні заохочення. Наприклад, перед початком розробки 

нового продукту штат, який бере участь в проекті, повинен бути ознайомлений з 

умовами отримання грошової винагороди. Це стане мотивацією для кожного 

працівника до продуктивної і якісної праці. Грошова винагорода в таких випадках 

виплачується безпосередньо після виконання поставленого завдання. 

Висока заробітна плата і грошові заохочення є не єдиним чинником, що впливає 

на плідний робочий процес. Більш того, з часом високий рівень заробітку без процесу 

саморозвитку, прагнення до кар'єрного росту починає надавати протилежний 

демотивуючий ефект.  

Щоб цього не сталося, компанія повинна розробити і ввести в дію програму 

нематеріальної мотивації, яка втілюється в життя наступними методами:  

- інформованість працівників про позитивну динаміку розвитку компанії, і 
планованих досягнення, що послужить стимулом для більш відповідального підходу до 

виконання поставлених завдань;  

- визнання кращих результатів роботи співробітників, і надання їх публічності. 
Прикладом може послужити проведення конкурсу на представлення кращого проекту, 

за підсумками якого переможець отримає відзнаку компанії, а репортаж про нього буде 

розміщений в доступних для організації ЗМІ;  

- можливість кар'єрного росту. Ініціативний працівник, що має високі заробітки, 
але позбавлений можливості професійного зростання, досить швидко втратить 

ентузіазм, і буде виконувати роботу автоматично, або ж звільниться, щоб знайти більш 

сприятливі умови для просування по службових сходах;  

- увага до персоналу з боку керівництва компанії, яке виражається у привітаннях 
зі знаменними датами, наданням путівок на відпочинок, організацією спільних 

тренінгів, організація харчування співробітників; забезпечення житлом і пільгами щодо 

його придбання; організація медичної допомоги; соціально-консультативна допомога; 

- розвиток фізичної форми працівників, що є хорошим шляхом для зняття 
психологічного виснаження. 

Щоб персонал відчував натхнення в робочому процесі, а методи його 

стимулювання не стали буденними і невідчутними, керівнику організації необхідно 

постійно вдосконалювати програму мотивації, впроваджуючи нові інструменти та 

засоби. 

Найбільш дієвими і ефективними видами мотивації по праву вважаються 

матеріальні форми. Згідно з проведеними опитуваннями, саме грошова винагорода 
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мотивує 90% опитаних фахівців на поліпшення показника якості праці. Це може бути 

надбавка до зарплати, преміювання за виконання планових показників діяльності 

організації, заохочення здорового способу життя.  

На другому місці серед всіх методів мотивації персоналу за принципом 

ефективності є якісна соціальна політики, яка включає в себе наступні види 

стимулювання:  

- виплати в грошовій формі на придбання житла, оплату навчання, компенсація 
плати за проїзд і харчування в їдальні, надання корпоративних номерів мобільного 

зв'язку;  

- надання благ у матеріальній формі, але без виділення грошових коштів 
(користування службовим авто, організація відпочинку для працівника і його сім'ї, 

продаж товару за ціною собівартості);  

- забезпечення кар'єрного зростання, суспільного визнання, а також заохочення 
працівників персональними корпоративними знаками; 

- програма мотивації повинна враховувати інтереси персоналу у відповідності з 
можливостями компанії, а також сприяти її розвитку в перспективі;  

- використання мотиваційних інструментів повинно здійснюватися з 

урахуванням принципів об'єктивності і справедливості;  

- часовий проміжок між результатом праці і винагородою повинен бути 
зведений до мінімуму, в іншому разі ефект від застосування інструментів мотивації 

буде знижений;  

- з програмою мотивації повинні бути ознайомлені всі працівники компанії;  
- застосування методів мотивації повинно носити вибірковий характер; 
- проведення опитувань персоналу.  
Якісна та ефективна продуктивність праці, позитивний настрій в колективі, і 

прагнення персоналу до професійного розвитку є результатом індивідуального 

адресного підходу до розробки пакету стимулів для кожного працівника.  

Щоб забезпечити сприятливі умови для ефективної діяльності компанії та 

якісної роботи персоналу необхідно відповідально підійти до підбору методів 

мотивації, враховуючи при цьому індивідуальні запити і особливості кожного 

працівника, а також провести заходи по недопущенню утворення проблем, що 

впливають на якість продуктивності праці. 

Література: 1. Ilʹyin YE.P. Motyvatsiya i motyvy. Maystry psykholohiyi / YE.P. 

Ilʹyin. - SPb .: Piter, - 2008. - 350 s. 2. Ehorzhin A.P. Upravlinnya personalom / A.P. 

Ehorzhin. - M .: MIKS, - 2001. - 235 s. 3. Kibanov A.YA. Osnovy upravlinnya personalom / 

A.YA. Kibanov. - M .: YNFRA-M, - 2005. - 269 s. 

  

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН  

В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Студ. Дюжова Т., науковий керівник: канд. екон. наук., доцент Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

У нашій державі, сповненій стереотипів,  важко говорити про гендерні питання. 

Дискусії, що виникають в суспільстві з приводу гендерної рівності чоловіків і жінок, 

показують, на скільки актуальним є це питання  сьогодні. 

Гендер – це термін, який увійшов в українську мову з англійської  («gender») й 

означає соціальну стать людини на відміну від статі біологічної, соціальну роль, 

соціальні можливості жінки й чоловіка в суспільстві [1]. 

Цікавим є той факт, що введення нововведень, сприймається в нашому 

суспільстві неоднозначно, і це не залежить від віку, статі чи посади особи. Звичайно, 

що кожна особа має право на свою думку, і для неї ця думка є  правильною. 
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Хотілося б привернути увагу до того факту, що помічати суспільні проблеми з 

точки зору гендерної компоненти сьогодні вміє не кожен.  При цьому, ми знаємо, що у 

будь-якій суспільній проблемі є людина, і тому, крім віку, раси, місця проживання, 

етнічної приналежності, вона має і гендерну складову. 

Стереотипне уявлення, яке формувалося впродовж багатьох століть в Україні і 

тісно переплетене з уявленням про жінку як хранительку домашнього вогнища, а 

чоловіка – як годувальника сім‘ї, призвело до кардинально протилежних полюсів в 

сприйнятті  ролі жінок і  чоловіків у суспільстві. 

Загальновизнано, що людина – це особа чоловічої або жіночої статі. Жінки і 

чоловіки фізіологічно різні, але від природи мають рівні права. Це задекларовано в 

основному законі держави – Конституції України,  в статті 24 якої передбачено, що всі 

громадяни рівні, незалежно від їх  раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. Аналогічні засади закладено у 

Загальній декларації прав людини, яка прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) 

Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року.  

У гендерному словнику зазначено, що гендерна рівність – рівний правовий 

статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам 

обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [1]. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з 

чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 

освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров‘я жінок, встановленням пенсійних пільг; створення умов, 

які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом,  

матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітних жінкам і матерям. 

Виходячи із задекларованих прав людини, однакових для обох статей, слід 

проводити гендерний аналіз як на побутовому, так і на загальнонаціональному чи 

загальнодержавному рівнях. Об‘єктом такого аналізу можуть бути: право на 

працевлаштування, оплату праці, соціальний та правовий захист та інше. 

Українські гендерні експертки Тамара Мельник та Лариса Кобелянська 

зауважують, що складовими елементами гендерного аналізу є:  виявлення відмінностей 

і проявів нерівності між жінками і чоловіками в усіх сферах життя та оцінка їх потреб, 

інтересів і можливостей; оцінка здатності державних і громадських структур щодо 

розробки та здійснення ними програм, спрямованих на досягнення гендерної рівності 

та забезпечення рівноправності; виявлення та усунення чинників подолання умов, що 

перешкоджають здійсненню ініціатив щодо здійснення гендерної рівності та 

рівноправності, запобігання й нейтралізації протидії їм. 

Актуальність даної проблематики у світі, в тому числі і в Україні  вплинула  на 

розвиток законодавства в Україні щодо впровадження гендерної політики та правового 

регулювання гендерних відносин. 

На сьогодні в системі ООН близько 100 документів, спрямованих на досягнення 

гендерної рівності. Серед них: Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми й 

експлуатацією проституції третіми особами (1949 р.); Конвенція про політичні права 

жінок (1952 р.); Конвенція про громадянство заміжньої жінки (1957 р.); Конвенція про 

боротьбу з дискримінацією в сфері освіти (1960 р.) та інші [2]. 

Україна ратифікувала низку міжнародних документів, які стосуються 

забезпечення гендерної рівності: Цілі Розвитку Тисячоліття, Конвенція ООН про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; Конвенція №111 про дискримінацію у 

сфері праці і занять; Конвенція про захист прав і основних свобод людини; 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. 
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Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», прийнятий 8 вересня 2005 року, набув чинності з 1 січня 2006 року. Метою 

цього закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та 

застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу 

між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією 

та законами України. Слід відмітити, що статтею 1 цього закону  дано визначення 

термінів: «рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості жінок і чоловіків», 

«дискримінація за ознакою статті», «гендерна рівність», «сексуальні домагання» [3]. 

  На завершення, слід відмітити, що Україна, яка обрала європейський вектор 

розвитку, перебуває на етапі становлення гендерного права. Найважливіше його 

завдання – забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Тобто 

викорінення усіх форм дискримінації за ознакою статі і гендерного насильства. 

Література: 1. Словник ґендерних термінів / Укладач З. В. Шевченко.  – 

Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 336 с.; 2. Конституція України / Верховна 

Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР/[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80; 

3. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» / 

Верховна Рада України; Закон від 08.09.2005 № 2866-IV. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 

 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В УКРАИНЕ 

 

Канд. экон. наук, доц. Касатонова И.А., студ. Кобченко В.А. 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

На протяжении более чем 100 лет вопросы, связанные с гендерным равенством, 

являются одними из самых распространѐнных и интересующих во всѐм мире. Этот 

вопрос также не обошѐл стороной и Украину. Что же такое гендерное равенство, как 

оно проявляется в нашей стране, и нужно ли что-то менять рассмотрим более 

подробно. 

Гендерное равенство – это понятие, характеризующее равенство между 

мужчинами и женщинами, позволяющее лицам, независимо от пола, использовать свои 

способности и реализовывать свои амбиции в различных сферах (экономических, 

политических, социальных и т.п.) 

Гендерная справедливость - это процесс справедливого отношения к женщинам 

и мужчинам, что требует специальных мер для компенсации исторических и 

социальных упущений, невыгодного положения, которые мешают женщинам и 

мужчинам занимать равные позиции. Вот почему мы говорим, что гендерная 

справедливость ведет к равенству [1]. 

Как нам известно из истории, женщины получили права в 1920 году. Можно ли 

считать эту дату началом гендерного равенства? Вряд ли. Ведь оно должно быть не 

только записано на бумаге, но и воплощено в жизнь. Да, женщины получили намного 

больше прав, чем это было ранее, но в некотором роде этот вопрос остаѐтся 

нерешѐнным и по сей день. Мы знаем, что многие мужчины до сих пор не до конца 

признают данный закон, всячески пытаясь доказать, что женщинам нечего делать в 

политике, экономике и подобных областях. Каждый пятый мужчина выступает против 

того, чтобы женщина ходила на работу, даже если у нее есть требуемая квалификация. 

Большинство особей мужского пола до сих пор считают женщину «хранительницей 

домашнего очага», желая видеть в женщинах только домохозяек и воспитательниц 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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детей.  В 155 странах есть как минимум один закон, который предоставляет мужчинам 

больше экономических прав, чем женщинам [2]. 

Наиболее высокие показатели по гендерному равенству принадлежат Исландии 

и странам Скандинавии. Исландия имеет минимальный разрыв между участием 

мужчин и женщин во всех важных сферах общественной жизни на уровне 87,8 % (где 

100 % означает абсолютное равенство полов). С 2006 года стране удалось преодолеть 

10 % внутреннего гендерного неравенства, что сделало еѐ одной из самых быстро-

развивающихся стран мира. Хуже всего ситуация с равенством полов обстоит в Сирии 

(56,8 %), Пакистане (54,6 %) и Йемене (51,6 %) [3]. 

Рассмотрим как же обстоит ситуация с этим вопросом в Украине.  

Согласно результатам исследования, опубликованным Всемирным экономичес-

ким форумом, Украина находится на 67 месте по индексу гендерного неравенства 

среди 145 стран. Индекс гендерного равенства (The Gender Equity Index) – комбиниро-

ванный показатель Программы развития Организации Объединѐнных Наций (ПРООН), 

который измеряет достижения страны с точки зрения равноправия полов.  

Его итоговое значение формируется путем оценки 4 критериев:  

- экономические возможности;  

- рождаемость и продолжительность здоровой жизни;  

- уровень образования и доступ к нему;  

- политические права и участие женщин в политике.  

Из этих критериев наиболее развитыми являются продолжительность здоровой 

жизни и уровень образования. По остальным показателям Украина ещѐ отстаѐт [4]. 

По данным ПРООН, женщины контролируют менее 10 % экономических 

ресурсов в Украине. Женщины составляют 38 % от общего числа предпринимателей, 

имеющих свой индивидуальный бизнес, в их управлении находится 26 % малых 

предприятий, 15 %  средних и 12 % крупных. 

По закону Украины женщинам официально запрещены 450 профессий. Так же 

им запрещено работать в ночное время, т.к. министерством здравоохранения это 

признано вредным для здоровья. Но, не смотря на это, мы можем увидеть ночью 

женщин в круглосуточных магазинах или услышать голос диспетчера, которая 

принимает заявку на такси. Согласно закону, женщины могут работать 

асфальтоукладчицами или кондукторами в троллейбусах и трамваях. При этом они не 

имеют права быть кондукторами на железной дороге, ночными флористами, 

водолазами, пожарными и даже слесарями или собирателями семян в сельских 

хозяйствах с деревьев высотой свыше 4 метров [5]. 

5 декабря 2017 года депутаты в первом чтении приняли закон, который позволит 

украинским женщинам-военнослужащим проходить службу наравне с мужчинами. Они 

смогут занимать высокие офицерские должности, подписывать контракт после 40 лет, 

участвовать в спецоперациях и проходить военные сборы [6]. 

Что же касается зарплаты, то по факту можно заметить, что у женщин она 

определѐнно ниже, чем у мужчин. Хотя доля работающих женщин, имеющих высшее 

образование, значительно превышает соответствующий показатель для мужчин, в боль-

шинстве отраслей женщины занимают более низкие должности, не требующие высоко-

го уровня квалификации и с ограниченными возможностями профессионального роста. 

Этим частично объясняется факт низкого среднего заработка. В Госслужбе статистики 

рассказали, что в первом полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата 

мужчин превысила заработную плату женщин на 19,75 %. При этом мужчина получил 

среднемесячную зарплату в 7779 грн, тогда как среднемесячная зарплата штатного 

работника-женщины составила 6243 грн. Наиболее высокие зарплаты в Украине в 

сфере финансовой и страховой деятельности, там мужчины получают в среднем 16 469 

грн, а женщины - 10 846 грн. Наиболее низкий уровень зарплат в сфере временного 

размещения и организации питания: у мужчин - 5254 грн, у женщин - 4736 грн [2].  
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Почему на одинаковые должности женщинам предлагают более низкие 

зарплаты, чем мужчинам, и можно ли считать это справедливостью? Многие 

исследователи заявляют, что в данной проблеме виноваты и сами женщины. Мужчин 

считают более жѐсткими и амбициозными, что позволяет им достигать более высоких 

целей (например, мужчина способен торговаться за свою заработную плату и постоян-

но бороться за повышение должности, в то время как женщина будет принимать всѐ, 

как должное). Неопровержимым фактом является то, что женщинам свойственно зани-

жать свою самооценку, именно поэтому, устраиваясь на работу, они могут скрыть неко-

торые свои качества. Мужчины же наоборот стараются приукрасить свои способности, 

чтобы добиться желаемой должности. Также известно, что на все высокооплачиваемые 

должности предпочтительно берут мужчин, считая, что они более ответственно 

подходят к тяжѐлой работе и менее подвергнуты различным внешним влияниям. Ещѐ 

можно сказать, что женщины чаще запрашивают отпуска (декретный отпуск, по уходу 

за ребѐнком) и больничные (женский пол более подвержен различным заболеваниям), 

что означает их долговременное отсутствие на рабочем месте, и необходимость поиска 

новых сотрудников, способных их заменить. 

Но, несмотря на подобные ситуации, большинство женщин по-прежнему 

пытаются «выбить себе место под солнцем». Также есть и процент женщин, которые не 

видят смысла в равноправии и считают, что мужчина должен быть добытчиком и 

кормильцем в семье. 

Учитывая все факты и данные можно сделать вывод: вопрос, касающийся 

гендерного равенства, ещѐ долго будет оставаться одним из самых насущных во всѐм 

мире, так как он имеет огромное количество мнений и разногласий. Нельзя сказать, что 

абсолютное гендерное равенство – это будет победа человечества, ведь всѐ-таки какой-

то процент различия должен присутствовать. Не стоит забывать, что по своей природе 

женщины и мужчины довольно сильно отличаются и ставить их на одну планку не 

стоит. Но и ущемление прав женщин тоже не должно присутствовать в государствах.  

Каждый человек имеет свои желания, амбиции и возможности. И, вне 

зависимости от пола, каждый имеет право развиваться и заниматься любимым делом. 

Наша же цель обеспечить этой идее будущее. 

Литература: 1. Просто о сложном: гендерное просвещение [Электронный 

ресурс]. – Режим  доступа: www.owl.ru/win/books/easygender/part1_2.html; 2. Гендерное 

неравенство в Украине [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: http://asn.in.ua/ru/ 

news/publishing/119951-gendernoe-neravenstvo-v-ukraine-pochemu-ukrainki-n.html; 3. Рей-

тинг стран по уровню гендерного равенства [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 

https://livingintravels.com/sostavlen-rejting-stran-po-urovnyu-gendernogo-ravenstvu/; 4. В 

мире иллюзий [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: https://womo.ua/v-mire-illyuziy-

pochemu-gendernoe-ravenstvo-v-ukraine-eto-fantaziya/; 5. Гендерное неравенство: 

женщинам официально запрещены 450 профессий [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: https://www.segodnya.ua/lifestyle/psychology/ gendernoe-neravenstvo-

zhenshchinam-v-ukraine-oficialno-zapreshcheny-450-professiy-1009743.html; 6. Гендерное 

равенство в армии [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: https://www.segodnya.ua/ 

politics/gendernoe-ravenstvo-v-armii-deputaty-prinyali-zakon-1096285.html 
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Гендерна справедливість нині є досить важливим складником політичного життя 

суспільства. Позитивні досягнення минулого уможливили чітке планування ролі та 
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місця жінки у сучасному та майбутньому, вільний вибір напрямів та галузей щодо 

здобуття освіти, зрештою сприяли гідному становищу жінки в суспільстві.  

Упродовж багатьох століть найбільш болючим питанням щодо гендерної 

справедливості у суспільстві було соціальне, економічне, політичне та культурно-

освітнє становище жінки. Однак ця проблема не мала кордонів: вона стосувалася  не 

якоїсь однієї країни або нації, а, фактично, в ХІХ – на початку ХХ століття  набула 

глобальних масштабів. 

Міфологеми про неспроможність (неготовність) жінок вирішувати нагальні 

суспільні та особисті проблеми, опанувати галузі знань та набувати професійних умінь 

та навичок ще були характерними для початку ХІХ століття. Водночас  зростання 

соціальної свідомості, технічний прогрес, значна потреба у кваліфікованій праці 

сприяли тектонічним зрушенням, що відбулися  у суспільній свідомості на жіночу 

проблему. 

Період ХІХ – початку ХХ століття ввійшов у сучасну вітчизняну історію як час 

кардинальних суспільних трансформаційних змін та перетворень у багатьох галузях. У 

цей період відбувалися активні суспільні процеси, пов‘язані з швидкими темпами 

розвитку промисловості, виробництва, відміною кріпосного права та ін. Істотні зміни 

відбулися також і в системі освіти: розвиток мережі початкових і середніх навчальних 

закладів, поява недільних шкіл та закладів вищої освіти, удосконалення змісту, форма 

та методів роботи. На цей період припадає і офіційне визнання й розвиток освіти жінок. 

У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених упродовж останньої третини 

ХХ – початку ХХІ століття поширеним є висвітлення суспільних подій через призму 

гендерного підходу. Отже, відбувався поділ історії освіти на «чоловічу» та «жіночу».  

Згідно із визначенням, запропонованим у «Педагогічному словнику» (1960), 

поняття «жіноча освіта / освіта жінок» тлумачено як самостійна галузь освіти, яка 

виникла у зв‘язку з нерівноправним положенням жінки в суспільстві [1, с. 374]. Отже, 

наголошено на тому, що освіта жінок має свої особливості, щось відмінне від чоловічої 

освіти або освіти взагалі.  

У дослідженні К. Кобченко «Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за 

освіту жінок в Україні (1878–1920)» (2004 р.) комплексно досліджено історію 

створення та діяльності Київських вищих жіночих курсів як одного з провідних 

навчальних закладів університетського типу для жінок в Україні у контексті жіночого 

руху за право на освіту. Автором проведено критичний аналіз численних джерел, 

узагальнено досвід історіографічних розробок з досліджуваної проблеми. 

Схарактеризовано процес боротьби за відкриття курсів, організацію їх роботи та її 

основні складники (діяльність викладацького складу, становлення навчального процесу 

та викладання). 

У системі управління Вищі жіночі курси підпорядковувалися попечителю 

навчального округу, а затвердження програм покладалося на Міністерство народної 

освіти. Аналіз архівних документів надав підстави констатувати, що саме попечитель 

навчального округу затверджував положення, які регулювали діяльність вищих 

жіночих курсів, правила для слухачок тощо.  

Безпосереднє керівництво на інституційному рівні Київськими вищими 

жіночими курсами надавалося їх засновнику лише до створення педагогічної ради, а 

потім покладалося на голову цієї ради, якого обирали професори. До того ж, як слушно 

зауважує Т. Федотова, відповідальність за діяльність таких курсів покладалася на 

професора-засновника, який обов‘язково мав викликати довіру у влади.  

У 1878 р. Вищі жіночі курси стають самостійним навчальним закладом. Роботу з 

їх реформування провели професори університету В. Антонович, В. Іконников, 

О. Котляр, О. Селін, О. Шкляревський на чолі з уже згадуваним доктором філософії, 

завідувачем кафедри педагогіки, професором С. Гогоцьким, призначеним директором 

[869]. Як завідувач кафедри педагогіки, С. Гогоцький продовжив справу О. Новицького 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A.%D0%90.$


248 

 

і викладав педагогіку спочатку в Педагогічному інституті, а після його перебудови – на 

Вищих педагогічних курсах. Він, буваючи у закордонних відрядженнях, жваво 

цікавився станом освіти за кордоном.  

Досвід роботи навчальних закладів Заходу С. Гогоцький використав в 

організації становлення жіночої освіти у м. Київ, де на той час існувало лише кілька 

вищих навчальних закладів – Київська духовна академія та Університет св. 

Володимира і закритий Інститут шляхетних дівчат. С. Гогоцький, разом зі своєю 

дружиною Є. Гогоцькою (до речі, видавцем газети «Київський телеграф», засновницею 

однієї з перших недільних шкіл у Києві восени 1859 р.), ініціював становлення 

педагогічної освіти серед жіночого населення м. Київ.  

С. Гогоцький вважають фундатором Вищих жіночих курсів у м. Київ, відкритих 

у 1878 р. Спочатку вони розміщувались на розі Бібіковського бульвару та 

Тимофіївської вулиці (в будинку М. Фромета). У 1878–1880 pp. С. Гогоцький був 

головою педагогічної ради цих курсів і протягом усього часу їх існування викладав там 

педагогіку та психологію. Крім того, вчений викладав педагогіку і в 1854–1860 pp. у 

жіночій гімназії графині Левашової та деякий час у Київському інституті шляхетних 

дівчат, а також безкоштовно викладав педагогіку в Київській духовній семінарії (з 

метою сприяння педагогічній освіті пастирів церкви). Окрім С. Гогоцького, на Вищих 

жіночих курсах викладали університетські професори В. Іконников (російська історія), 

Ф. Фортинський (історія середніх віків), В. Антонович (російська історія), І. Лучицький 

(нова історія), П. Аландський (стародавня історія), Ф. Міщенко (історія стародавньої 

літератури), О. Козлов (логіка та історія філософії), П. Ромер (аналітична геометрія та 

інтегральне числення), М. Хандриков (алгебра, тригонометрія, астрономія, 

диференціальне числення), Ф. Гарнич-Гарницький (хімія), М. Шіллер (фізика), 

О. Шкляревський (гігієна), В. Єрмаков (стереометрія), Н. Фаворов (богослов‘я) та ін.   

На курси, згідно із результатами екзаменаційних випробувань, приймали 

випускниць гімназій та інститутів шляхетних дівчат. Навчання продовжувалось два 

роки на відділеннях історико-філологічному і фізико-математичному за програмами 

Університету св. Володимира та за участю університетських професорів.  

Академічний рік починався 15 вересня і закінчувався 1 травня. Плата за 

навчання була 25 карбованців на рік. З 1881 р. тривалість навчання, як і в університеті, 

становила 4 роки. Програми дисциплін, що читали на курсах, надавались ректором 

Університету св. Володимира і затверджувалися попечителем округу. Пізніше, у XX 

ст., курси називались «Жіночим університетом Св. княгині Ольги».  

24 жовтня 1878 р. Міністерство внутрішніх справ затвердило Статут товариства 

для підтримання Вищих жіночих курсів у матеріальній площині. Одночасно, певна 

частина коштів призначалась із державного бюджету. З 1879 р. щорічно казна виділяла 

курсам по 3000 рублів.  

Згідно із проектом Положення про Вищі жіночі курси кошти їх складаються з: 

а) надходжень від слухачок; б) допомоги від казни, товариств і приватних осіб; в) від 

різних пожертвувань і відсотків від цих капіталів. У 1881 р. в «Положении о Высших 

женских курсах, учрежденных в Киеве» (п.1 розділу VІ) було записано, що кошти 

курсів складалися із внесків за право слухання лекцій і добровільних пожертвувань. За 

цим Положенням плата за річний курс навчання була удвічі меншою, ніж в 

університетах (50 руб. за рік), але від неї ніхто не звільнявся. На погляд секції 

університетської підкомісії з реформи вищої жіночої освіти, для початку буде 

достатньо забезпечити вищу жіночу освіту в Росії, якщо держава щорічно асигнуватиме 

180 тис. руб. на допомогу курсам в шести університетських містах, в тому числі у м. 

Київ, м. Харків та м. Одесса – по 30 тис. руб. на кожні. Необхідною умовою 

функціонування курсів визнавалось також забезпечення правового й матеріального 

статусу викладачів, оскільки багато коштів піде на організаційні цілі – розширення 

приміщень, створення повноцінної бібліотеки, придбання обладнання, тощо.  
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Отже, стан вищої освіти багато в чому залежав від коштів, що призначалися на її 

розвиток. Окрім державних субсидій, вищі навчальні заклади, особливо технічні й 

жіночі, отримували відчутну матеріальну підтримку від приватних осіб. Вища жіноча 

освіта складалась, в основному, з приватних навчальних закладів, які існували на 

кошти різних благодійних товариств і окремих осіб та мали відповідний статус.  

В останньому десятиріччі ХІХ – на початку ХХ ст. постійні зміни міністрів 

(П. Ванновський, Г. Зенгер, В. Глазов, М. Боголєпов) деструктивно впливали на галузь 

вищої освіти. У публікаціях громадські діячі, вчені висловлювалися за скасування 

статуту 1884 р. Так, П. Виноградов наголошував, що причина конфліктів полягає у 

прагненні влади взяти університети під жорсткий контроль.  

Після затвердження 3 грудня 1905 р. доповіді міністра народної освіти 

І. Толстого про дозвіл на відкриття «приватних» вищих курсів з 1906 р. їх кількість 

значно зростає, ускладнюється спеціалізація. Так, у 1906 р. у Києві та Одесі 

з‘являються Вищі жіночі курси, Вищі комерційні курси (1906 р., м. Київ), Київські 

приватні загальноосвітні вищі жіночі курси А. Жекуліної (1905 р.), Київський жіночий 

Фребелівський інститут (1907 р.), Київський комерційний інститут (1908 р.), Одеські 

вищі жіночі медичні курси та Харківський жіночий медичний інститут (1910 р.), 

Київська та Одеська консерваторії (1913 р.) та ін.  

Отже, друга половина ХІХ – початок ХХ століття – період розвитку вищої 

жіночої освіти. Завдяки приватній та громадській ініціативі набули поширення вищі 

жіночі курси, що уможливило здобуття якісної вищої освіти на рівні з чоловіками.  

Література: 1. Педагогический словарь // В двух томах. – Т.1. – М.: Изд-во 

Академии педагогических наук, 1960. – 775 с. 

 

АНАЛІЗ ҐЕНДЕРНОГО РОЗПОДІЛУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук, провідний економіст-статистик Корицька О. І. 

Головне управління статистики у Львівській області 

 

Ґендерний розподіл трактуємо як групування населення за певною якісною 

ознакою, а саме, ґендером. Поняття «гендер» увійшло у науковий ужиток наприкінці 

60-х років ХХ-го століття завдяки американському психоаналітику Роберту Столлеру 

[1]. У вузькому тлумаченні цей термін означає поділ певної сукупності людей на 

чоловіків і жінок за статтю, у широкому – складну соціокультурну конструкцію із 

урахуванням різних соціальних виражень. Для аналізу ґендерного розподілу населення 

в Україні використовуємо поділ і групування осіб за статтю. 

Основним інформаційним забезпеченням наукового дослідження ґендерного 

розподілу населення в Україні є дані Державної служби статистики України 

(Держстату) [2]. На їхньому офіційному веб-сайті у розділі «Соціальний захист» 

представлено такі статистичні збірники, як «Жінки і чоловіки в Україні» [3] та «Діти, 

жінки і сім‘я в Україні» [4]. На підставі цих даних можна аналізувати ґендерний 

розподіл населення в Україні за: демографічними характеристиками (за віком, типом 

поселень, кількістю народжених і померлих, складом домогосподарств тощо); 

індикаторами охорони здоров‘я (захворюваністю населення за класами хвороб, ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД, населенням, яке курить); індикаторами освіти (за 

навчальними закладами та галузями знань, науковими ступенями, науковими 

дослідженнями та розробками тощо); індикаторами зайнятості та безробіття (за 

економічною активністю, віковими групами, освітою, за статусами зайнятості, рівнем 

оплати праці тощо); індикаторами політичного та публічного управління (за кількістю 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, їх віковим складом); 

правопорушеннями (за розподілом потерпілих та засуджених осіб тощо). За основними 

групами індикаторів є можливість здійснення регіональних порівнянь.  
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Із урахуванням частоти оновлення інформації на веб-сайті Держстату, найновіші 

дані щодо розподілу населення в Україні представлені станом на 1 січня 2017 року. 

Публікація статистичного збірника «Діти, жінки та сім‘я в Україні» передбачена на 28 

вересня 2018 року, а підготовка та оприлюднення статистичного збірника «Жінки та 

чоловіки в Україні» у Каталозі офіційних статистичних публікацій [5] у 2018 році не 

передбачена. Проаналізувавши наявність цих збірників на веб-сайті Держстату (у 2010, 

2012, 2014 та 2016 роках) робимо висновок, що вони друкуються із періодичністю раз 

на два роки. Таким чином дані за 2016 рік є найновішими й актуальними, хоча і 

застарілими. 

На підставі інформації демографічної та соціальної статистики, хлопчиків в 

Україні народжується більше ніж дівчаток (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Динаміка розподілу чисельності народжених і померлих осіб в Україні за 

статтю, осіб [3] 

 

У 2016 році на 1000 народжених дівчаток припадало 1070 хлопчиків. Кількість 

померлих чоловіків була більшою за кількість померлих жінок до 2009 року. І з цього 

часу, спостерігається тенденція зменшення ґендерного розриву за цим показником. Це 

спостереження потребує більш ґрунтовного наукового аналізу, який буде проведено за 

межами даного дослідження.  

На підставі аналізу вікового ґендерного розподілу стверджуємо, що за кількістю 

чоловіків у віці 0-34 роки більше, аніж їхніх жінок-ровесників (рис. 2). І ця тенденція 

зберігається упродовж багатьох років. 

 

 
 

Рисунок 2 - Динаміка вікового ґендерного розподілу постійного населення України 

станом на 1 січня, на 1000 жінок припадає чоловіків, осіб [3] 

 

Під впливом важких умов праці, недостатнього рівня соціального забезпечення, 

низької активності щодо турботи за власне здоров‘я та багатьох інших факторів 

чисельність чоловіків у віці 35 років і більше є меншою ніж чисельність жінок. 

Ґендерний розрив в Україні є найбільшим серед людей пенсійного віку, які мають 75 і 

більше років. За даними Держстату на 1 січня 2000 року, на 1000 жінок у віці 75-79 
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років припадало лише 367 чоловіків, а на 1 січня 2017 року –452 чоловіки. На підставі 

аналізу рис. 2 спостерігаємо різку зміну співвідношення кількості жінок і чоловіків 

серед довгожителів віком 100 і більше років. У 2000 році чисельність чоловіків у цій 

віковій категорії була на 29 % вищою, аніж жінок. Проте у 2017 році розподіл 

населення за статтю змінився. Кількість жінок-довгожительок віком 100 і більше років 

на 130 % переважала кількість їх чоловіків-ровесників. 

Нерівномірний ґендерний розподіл населення в Україні спричиняє як соціальні 

так й економічні негативні явища, які впливають на процеси відтворення населення у 

суспільстві та підвищення добробуту держави. 

В економіці України рівень заробітної плати чоловіків упродовж багатьох років 

є вищим ніж жінок (рис. 3), а чисельність чоловіків у віці 15-70 років (вік, який 

враховується в обчисленні економічно активного населення) є меншою, аніж жінок.  

 

 
 

Рисунок 3 - Співвідношення номінальної середньомісячної заробітної плати жінок і 

чоловіків у 2016 році (заробітна плата чоловіків = 100 %) [3] 

 

Таким чином, ґендерні диспропорції спричиняють значні економічні втрати 

доходу, отриманого як результат праці меншої кількості чоловіків, аніж жінок. 

Нерівномірний розподіл населення в Україні за статтю потребує ґрунтовного 

наукового дослідження не тільки у демографічній сфері. Ґендерний розподіл населення 

за індикаторами освіти, охорони здоров‘я, ринку праці дасть змогу виявити 

найважливіші соціальні та економічні проблеми в Україні і забезпечить наукову базу 

шляхів їх вирішення.  

Література: 1. Stoller R. Sex and Gender : On the Development of Masculinity and 

Femininity / R. Stoller – New York, 1968.; 2. Державна служба статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.; 3. Жінки та 

чоловіки в Україні : статистичний збірник – К. : Державна служба статистики України, 

2017. – 106 с.; 4. Діти, жінки та сім‘я в Україні : статистичний збірник – К. : Державна 

служба статистики України, 2016. – 330 с.; 5. Каталог офіційних статистичних 

публікацій у 2018 році – К. : Державна служба статистики України, 2017. – 26 с. 

 

МІФИ ЩОДО СТАТЕВОЇ ДИСПРОПОРЦІЇ В ОПЛАТІ ПРАЦІ 

 

Студ. ІІ курсу Кубишкін Д.О. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

 

На нашу думку, ситуація (в більшості випадків), що склалася у вітчизняній 

науковій літературі та суспільстві щодо розриву в оплаті праці чоловіків і жінок є не 

інакще, як перейнята західна «мода» захисту прав в середовищі, де відсутнє реальне 

фактичне та правове підґрунтя стверджувати, що певна соціальна група зазнає певних 

обмежень, дискримінації. Існує нагальна необхідність сформулювати правильні 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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висновки з наявних та вільнодоступних даних, уникаючи помилкових (що формуються 

у науковій літературі вже десятиліттями) умовиводів і суджень.  

Розглядали проблеми рівності та відшукували шляхи до побудови суспільства 

гендерної однорідності Никифоренко В.Г., Табанова А.І., Герасименко Г.В., Мамонова 

Г.В., Піжук О.І., Марценюк Т. та багато інших. 

Міф Перший – рівність та рівні права як різні за значенням фрази. 

Аналізуючи норми українського законодавства, бачимо, що найбільш вживаними є 

конструкції: «рівні права» та «рівні можливості». Так, у ч.3 ст.24 Конституції України 

передбачено: «Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з 

чоловіками можливостей… у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та 

винагороді за неї» [1]. Офіційне тлумачення даної статті передбачає: «Гарантована 

Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність 

забезпечення їм рівних правових можливостей… для реалізації однакових за змістом та 

обсягом прав і свобод» [2]. Ст.1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» надає максимально зрозумілі визначення даним 

поняттям: «рівні права жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за 

ознакою статі; рівні можливості жінок і чоловіків - рівні умови для реалізації рівних 

прав жінок і чоловіків» [3]. Відповідні положення пронизують українське 

законодавство. Тривалий час в дискусіях дискримінаційною ознакою вважався наказ 

Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256 [4]. Хоча б 

поверхневе ознайомлення дискутуючих з точним переліком, на нашу думку, суттєво 

зменшило б обурення «дискримінацією» жінок у сфері трудових відносин. Наразі 

даний наказ визнаний таким, що втратив чинність [5].  

Міф Другий – статистика. Державна служба статистики України 

опосередковано є найбільшим міфотворцем в даній сфері, адже розробляє фактично 

єдиний офіційний матеріал для посилання – розрахунок середньомісячної заробітної 

плати жінок та чоловіків за видами економічної діяльності [6]. На нашу думку, 

більшість схильна до інтерпретації цих даних без врахування реально значущих 

аспектів, що пливають на формування заробітної плати. За даними Держстату за 2017 

рік жінки заробляють 0.77 копійок від 1 гривні за чоловіками, тобто на 23% менше. 

Такі статистичні дані не дозволяють сформулювати висновок щодо реальних причин 

розбіжностей та отримані за допомогою однієї арифметичної дії – поділу заробітної 

плати жінок на чоловічу за відповідний період. Однак майже ідентичні вихідні дані 

кожного року опрацьовуються і публікуються U.S. Department of Labor, U.S. Bureau of 

Labor Statistics. Зокрема, у звіті 2009 року наявні такі ж відсоткові дані, але поряд із 

цим розрахунок проводився з урахуванням віку, сфери зайнятості, освіти, 

відпрацьованих годин, наявності дитини та інших ознак, було сформульовано основні 

причини такої розбіжності для кожної з категорій працюючих [7]. Використовуючи ці 

та інші статистичні дані, AAUW у «THE SIMPLE TRUTH ABOUT THE GENDER PAY 

GAP» [8, с.17-20] та «Graduating to a Pay Gap» констатує, що реальна різниця в 

заробітній платні з урахуванням роду занять, економічного сектору, відпрацьованих 

годин, працевлаштуванням на декількох чи одній роботі, терміну без роботи після 

отримання диплому, середнього балу диплому, типу навчального закладу, віку, регіону, 

сімейного статусу становить 6.6% [9, с.36-38].  

Міф Третій – дискримінація. Поняття «дискримінація» часто є предметом 

різноманітних маніпулювань, тому доцільно було б розглянути його визначення. Ст.1 

уже згаданого Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» визначає дискримінацію як ситуацію, за якої особа та/або  група  осіб  за 

ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними  або припущеними, зазнає 

обмеження у визнанні, реалізації або користуванні  правами  і свободами або 

привілеями в будь-якій формі [3]. Відповідно, недискримінація – рівна можливість 

для здійснення прав, при чому особа чи група осіб здійснює їх на власний розсуд. 
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Про сприятливе становище чоловіків на ринку праці вказують Никифоренко 

В.Г., Табанова А.І., зазначаючи, що розбіжності в оплаті праці спостерігаються не тому, 

що жінкам платятть менше за ту ж саму роботу, що й чоловікам, а тому, що вони 

частіше займають менш оплачувані посади [10, с.221-223].  Герасименко Г.В. вказує на 

наявність гендерної професійної сегрегації, нерівні можливості кар‘єрного просування 

жінок та чоловіків у вигляді «скляної стелі» - комплексу стереотипів щодо жіночої 

праці, прирівнює меншу економічну мобільність та зацікавленість в роботі неповний 

робочий час жінок, інші фактори до малозначущих, віддає перевагу дискримінації [11, 

с.180-184]. На нашу думку,  причиною розбіжностей є не дискримінація, а вибір  

навчального закладу, сфери зайнятості, народження дитини та довгострокове вибуття з 

місця роботи чи кар‘єрний ріст – бажання займати керівні посади, робота 

понаднормово чи неповний робочий тиждень тощо.  

Отже, за достатнього опрацювання та осмислення даних не можна 

стверджувати, що за ідентичного доступу до навчання, роботи, заняття виборних чи 

інших посад, просування по службі чи іншого кар‘єрного росту жінки як соціальна 

група дискримінується. Не є доцільним співставлення понять «рівність» та 

«рівноправність». Законодавець стверджує, що рівність статей виражається в 

однакових можливостях для реалізації прав, а не в нав‘язуванні особам відповідної 

моделі поведінки – статі є вільними в їх реалізації. Жодна особа ніколи не буде і не 

повинна бути рівною іншій – поряд із цим абсолютно всі мають певний, передбачений 

законом обсяг прав. Єдина доцільна модель «рівності» в даному випадку – «комунізм» 

та його «зрівнялівка». Вирішити питання допомогла б офіційна статистика з 

визначенням об‘єктивних причин диспропорцій в оплаті праці, хоча й суттєвих 

відмінностей від представлених у статті, на нашу думку, не має бути.  
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Обеспечение гендерного равенства является вопросом социальной 

справедливости относительно распределения благ и доступа к ресурсам, необходимой 

компонентой экономического и социального измерений устойчивого общественного 

развития. Гендерная компонента является составляющей всего комплекса заданий 

развития общества. Среди индикаторов социально-экономического развития в 

обязательном порядке с 2000 г. содержится гендерное равенство, которое является 

важным признаком цивилизованности общества [1]. 

По украинскому законодательству, гендерное равенство определяется как 

равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, 

что позволяет лицам обеих полов принимать ровное участие во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Поэтому под равными правами женщин и мужчин 

понимается отсутствие ограничений или привилегий по признаку пола; а под равными 

возможностями женщин и мужчин – равные условия для реализации равных прав 

женщин и мужчин [2]. 

Увеличение численности экономически активного населения за счет расширения 

участия женщин во всех сферах общества, использования потенциала обеих полов, 

способствует экономическому росту и устойчивому развитию общин. Гендерное 

равенство имеет чисто экономический смысл, потому что страна, которая не 

использует в полной мере потенциал всего населения, не может быть успешной 

экономически. 

В контексте концепции устойчивого развития при поддержке ООН существует 

Программа человеческого развития, согласно которой осуществляются мониторинг и 

поддержка решения двух основных проблем – устранение бедности и содействие 

устойчивому человеческому развитию. Комиссия ООН по вопросам устойчивого 

развития разработала систему индикаторов как реального механизма, который должен 

способствовать интеграции, балансу между экономическими, социальными и 

экологическими измерениями устойчивого развития [3]. Индекс развития 

человеческого потенциала, как комплексный показатель, учитывает не только 

экономическое положение страны, но и уровень достижений страны, и может быть 

охарактеризован за тремя важнейшими направлениями человеческого развития: 

1) обеспечение достойного уровня жизни человека, что связано с экономическим 

положением страны, который измеряется показателем ВВП, определенным с учетом 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3543/1/%D0%93%25%20D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
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http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/%20handle/%20123456789/11744/20-Gerasumenko.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/%20handle/%20123456789/11744/20-Gerasumenko.pdf
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паритета покупательной способности доллара США к национальной валюте на душу 

населения, а также занятости населения;  

2) достижения долгой и здоровой жизни, которая измеряется показателем 

ожидаемого при рождении ребенка продолжительности жизни, смертности при 

рождении ребенка, обеспеченности чистой питьевой водой, которая в определенной 

степени определяется расходами страны на здравоохранение общества;  

3) добытых знаний, что измеряется уровнем грамотности взрослого населения, 

количеством населения, которое учится в учебных заведениях, охватывание населения 

высшим образованием, которое определяется расходами страны на образование. 

По данным Национального агентства Украины по вопросам государственной 

службы состоянием на 01.01.2018 г. среди государственных служащих женщины 

составляют 72,8 %, мужчины – 27,2 %; руководящие должности занимают 51,5 % 

женщин и 48,5 % мужчин. Вместе с тем прослеживается резкое уменьшение количества 

женщин с ростом категории должности: с 65,2 % на должностях шестой категории до 

9 % – первой; подавляющее большинство женщин (81,5 %) работают на должностях 

специалистов [4]. Влияние  украинских женщин на принятие политических и 

управленческих решений весьма незначительно, поэтому общество теряет 

определенные блага в связи с тем, что не использует их интеллектуальные ресурсы и 

опыт. 

Исключение гендерных вопросов из предметной сферы государственного 

управления замедляет решение острых проблем. Ликвидация гендерного неравенства в 

государственном управлении будет способствовать налаживанию толерантности в 

общении мужчин и женщин, повышению доверия между этими демографическими 

группами, обусловит взаимное уважение к разным взглядам и позициям и пониманию 

отличий опыта и потребностей каждого пола. Вышеупомянутое станет основанием для 

формирования системы общественных отношений на принципах доверия, партнерства, 

солидарности, консенсуса, этичных ценностей, которые лежат в основе устойчивого 

развития.  

Поэтому устойчивое общественное развитие в Украине невозможно без 

гендерного равенства, которое имеет смысл из экономической, социальной и 

политической точек зрения. Ее обеспечение в разных сферах украинского общества 

нуждается в преодолении негативных социально-экономических последствий не только 

для женщин, но и для мужчин. 

Целесообразным является возобновление консультативно-совещательного 

органа для координации разработки и внедрения концепции и национальной стратегии 

устойчивого развития Украины с учетом гендерной компоненты, наличие которой 

ускорит установление социальной справедливости относительно распределения благ и 

доступа к ресурсам женщин и мужчин. А также специального органа структуры 

государственного управления с заданиями мониторинга, контроля за достижением 

гендерного паритета во всех сферах общества, которое будет способствовать 

управлению общественным развитием на принципах постоянства. 

Литература: 1. Гошовська В. Г. Основи гендерної політики в парламентській 

діяльності : навч. посіб. / [В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, В. В. Святненко] ; за заг. ред. 

В. А. Гошовської. – К., 2013. – 100 с.; 2. Реалізація гендерної політики в управлінні 

освітою : навч.-метод. посіб. / [Н. Г. Протасова, Л. А. Гаєвська, Т. О. Лукіна та ін. ; за 

заг. ред. Н. Г. Протасової]. – К. ; [Запоріжжя : Друк. світ], 2012. – 176 с.; 3. Соколов В. 

Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В‘ячеслав Соколов, Марина 

Саприкіна // Політ. менеджмент. – 2015. – № 3. – С. 120-127.; 4. Статистичні дані 

[Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Режим доступу. : 
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GENDER EQUITY IN EDUCATION 
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Education is universally acknowledged to benefit individuals and promote national 

development. Educating females and males produces similar increases in their subsequent 

earnings and expands future opportunities and choices for both boys and girls. However, 

educating girls produces many additional socio-economic gains that benefit entire societies. 

These benefits include increased economic productivity, higher family incomes, delayed 

marriages, reduced fertility rates, and improved health and survival rates for infants and 

children [1]. 

Scientists all over the world studied theoretical aspects of gender equality in countries. 

Nevertheless, the question of gender equity in education requires detailed investigation. This 

determined the relevance and importance of the chosen research aim. 

According to the UNESCO [2] over the years, education has focused on access and 

parity – that is, closing the enrollment gap between girls and boys – while insufficient 

attention has been paid to retention and achievement or the quality and relevance of 

education. Providing a quality, relevant education leads to improved enrollment and retention, 

but also helps to ensure that boys and girls are able to realize the benefits of education. The 

primary focus on girls‘ access to education may overlook boys‘ educational needs. This 

approach also fails to confront the norms and behaviors that perpetuate inequality. 

Quality education for all is a fundamental human right, a protection mechanism and a 

catalyst for personal and social development. In crisis contexts, a gender-responsive education 

system is crucial to ensure male and female learners of all ages have access to quality, 

relevant and protective educational opportunities. Ensuring equitable and gender-responsive 

education might seem very difficult during emergency preparedness, response or recovery 

activities; however, emergencies can often provide unexpected opportunities for change if we 

look for them. Looking at education systems or programs with a gender lens – considering the 

participation, needs and realities of girls, women, boys and men – and finding ways to make 

small changes to better meet the educational rights of everyone is possible, whatever the 

context or phase of an emergency.  

The fundamental starting point for thinking about gender-responsive education 

programming is the fact that education is a basic human right for everyone. Gender-

responsive education is essential if we are to achieve quality education for all. Yet in crisis 

contexts, there are many barriers and challenges to making gender equality in and through 

education a reality. Gender dynamics can affect the ability of learners to access and fully 

participate in quality education. Barriers to learning will often be different for male and 

female learners, who face different risks and have different needs. Sometimes the gender 

dynamics are clearly visible, but at other times, they might be less obvious, or even hidden. 

Using a gender lens to analyze access to and full participation in education is critical. Gender 

analysis is particularly important in crisis contexts. Gender roles will often change 

dramatically in times of emergencies. Women, girls, boys and men respond differently to 

resist violence, survive and support their families. A gender analysis helps us understand how 

gender roles have changed or are changing, so we can address the specific needs and concerns 

of female and male learners, teachers and other education personnel through the provision of 

quality, protective and relevant education [3]. 

In reflecting on ten years work in taking forward the international framework 

associated with the Millennium Development Goals (MDGs) – in which concern with gender 

and education feature, as discussed below – Charles Gore has drawn attention to the Faustian 

bargain which the framework represents. He argues that it represents a shift from a 

―procedural conception‖ of international society with a ―common respect for a set of rules, 
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norms and standard practices‖, such as those associated with the Universal Declaration of 

Human Rights or the Beijing Declaration and Platform for Action, to a ―purposive 

conception‖, where the stress is on a ―co-operative venture to promote common ends‖. For 

Gore, a ―procedural conception‖ entails a maximalist view of development in which aspects 

of equality and flourishing are goals for rich and poor countries [4]. 

Conversely, a ―purposive conception‖ is associated with a minimalist view, which 

ensures that the most deprived cross a threshold of adequate provision. This might mean 

earning a dollar a day or completing a primary cycle of schooling. By implication, both the 

procedural and the purposive approach face a problem relating to the nature of the social 

contract that underpins them. The more demanding the social justice content of the procedural 

approach, the more difficult it becomes to secure full human rights or gender equality through 

agreements at all levels, from multinational conventions, to national governments, down to 

local assemblies. The more minimal the purposive agreement, the easier it might be for 

governments to sign up and follow through with action.  

However, this begs the question of whether governments are able to implement 

purposive agreements and how these are understood at the sub-national level. This point is 

often made in relation to the difficulties of realizing the MDGs in many countries in Africa, 

which came to the project in 2000 from a very low base. A separate question is whether the 

purposive agreements associated with the MDGs represent a wide enough range of ideas of 

wellbeing and gender equality in education, or whether a more expansive purposive 

arrangement is necessary and feasible [5]. 

Over the past century, OECD countries have made significant progress in narrowing 

or closing long-standing gender gaps in many areas of education and employment, including 

educational attainment, pay and labor market participation. This one fact implies another: that 

aptitude knows no gender. Given equal opportunities, boys and girls, men and women have 

equal chances of achieving at the highest levels. However, new gender gaps in education are 

opening. Young men are significantly more likely than young women to be less engaged with 

school and have low skills and poor academic achievement. Meanwhile, in higher education 

and beyond, young women are under-represented in the fields of mathematics, physical 

science and computing [6]. 

Therefore, to compete successfully in today‘s global economy, countries need to 

develop the potential of all of their citizens. They need to ensure that men and women develop 

the right skills and find opportunities to use them productively. Many countries are working 

towards achieving gender parity at the workplace and in access to jobs. In education, too, 

many countries have been successful in closing gender gaps in learning outcomes. 

References: 1. USAID (2008). Education from a gender equality perspective. 

Available at: http://www.ungei.org/resources/files/Education_from_a_Gender_Equality_ 

Perspective.pdf.; 2. UNESCO. Available at: https://en.unesco.org/.; 3. INEE Pocket Guide to 

Gender (2010). Gender Equality in and through Education. Available at: 

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1059/ 

INEE_Pocket_Guide_to_Gender_EN.pdf.; 4. Gore, C. (2010).The MDG Paradigm, 

Productive Capacities and the Future of Poverty Reduction. IDS Bulletin, Vol. 41, pp. 70-79.; 

5. Unterhalter, E. (2012). Mutable Meanings: Gender Equality in Education and International 

Rights Frameworks. The Equal Rights Review, Vol. 8. Available at: 

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Elaine_Unterhalter.pdf.; 6. OECD 

(2015), The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA. 

Available at: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/ pisa-2012-results-gender-eng.pdf. 
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The problem of gender inequality in the field of remuneration is wide-ranging, both 

within the entire world and within a country. Unfortunately, they have not missed our country 

and are reflected in the goals of Sustainable Development 2016-2030, which were approved at 

the United Nations Summit on Sustainable Development. 

According to the goals of Sustainable Development 2016-2030 (fig.1), which today 

most countries in the world adhere and which have 17 goals, the problem of inequality, 

discrimination and the achievement of justice passes the red thread through most of them. 

Reducing inequalities within and among countries is focused on Goal 10, and gender equality, 

empowerment of all women and girls is Goal 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - The goals of Sustainable Development 2016-2030 [1] 

 

Accordingly, this indicates both the relevance of the gender equality issue and its 

globalization and priority. This problem has been reflected in the Council of Europe Strategy 

for Gender Equality for 2014-2017 [2]. The urgency of the issue of gender inequality for 

European countries is confirmed and statistically - in all countries of the European Union as 

of 2017. men are in managerial positions more than women. The largest difference in wages 

was recorded in Hungary (33.7%), Italy (33.5%), the Czech Republic (29.7%), Slovakia 

(28.3%), Poland (27.7%), Germany (26.8%), Austria (26.9%) and Portugal (25.9%). At the 

same time, in countries such as Sweden, Norway, Iceland, there is practically no inequality of 

pay between men and women. 

According to the data of the State Statistics Service of Ukraine in 2017 (I half-year) 

salaries of men by 26.6% are higher than women's wages. By examining the dynamics of the 
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average annual wage in Ukraine and the gender difference in wages we note a negative 

tendency to increase throughout the analytical period (fig. 2). The revealed dynamics indicate 

a deepening and systematic problem of gender inequality in wages during the period under 

study. 
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Fig. 2 - gender difference in wages, % [3] 

 

In all spheres of economic activity, women's wages are lower than administrative 

ones. The largest gap is in the financial sector (51.8%) and the arts, sports and recreation 

(54.8%). After analyzing these data, it is clearly possible to trace the tendency to increase 

gender inequality, which negatively affects both the economy of the country and the society 

as a whole. 

In connection with objective and subjective factors in the labor market, one can 

observe the following situation: 1) most men hold more prestigious positions than women; 2) 

most women have lower wages than men; 3) the largest share of jobs are occupied by men; 4) 

the payment of employees is entirely dependent on the preferences and decisions of 

employers who may consciously pay lower wages to women. 

Considering the current gender policy, which should solve the issue of gender 

inequality in the field of remuneration, we can say that its effectiveness is very small or absent 

altogether, and, consequently, it determines the need for its improvement or the creation of a 

completely new one. We believe that the formation and implementation of a comprehensive 

policy to ensure gender equality in society should be carried out both at the state and at the 

regional level. Thus, at the state level, it is advisable to develop the general provisions of the 

program, to conduct an examination of the domestic legal and regulatory framework for 

compliance with European principles in the field of gender equality and the possibility of 

implementing the implementation of leading international practices in this field in Ukrainian 

realities; to implement the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union, to 

propose measures aimed at increasing the gender culture of the population of Ukraine and 

conducting educational activities in the field of gender equality aimed at destroying the 

gender stereotypes of the workplace; to create separate programs to counteract discrimination 

against women in the labor market. At the level of a region or city, within the framework of 

decentralization processes, it is possible to formulate and implement a regional gender 

equality policy, to form the concept of a gender-oriented city (for example, Kharkiv, in which 

the Coordinating Council for Gender Policy operates and the Integrated Program for the 

Implementation of Gender and Family Policy in Kharkiv for 2018-2021, which consists of 

seven main sections. 

References: 1. Cili stalogo rozvytku 2016-2030 [Sustainable Development Goals 

2014-2017]. un.org. Retrieved from: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-

tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku [in Ukrainian]; 2. Strategija gendernoi' rivnosti na 2014-

2017 roky [Gender equality strategy for 2014-2017]. rm.coe. Retrieved from: 

https://rm.coe.int/1680590176 [in Ukrainian]; 3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny 
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ОСОБЛИВОСТІ  ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: 

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

 

Канд. іст. наук, доц. Солошенко О.М., викл. Романова С.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В сучасних умовах євроінтеграційного реформування української державності 

особливого значення набуває забезпечення гендерного вектору розвитку суспільства.  

Серед пріоритетних гендерних проблем провідною є забезпечення гендерної рівності у 

всіх сферах життя, оскільки рівні права – одна з ознак правової держави. 

Основа гендерної рівності встановлена статтею 3 Конституції та наступними  

правовими актами: Законом України «Про попередження насильства в сім‘ї» (2001р.); 

Указом Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих 

органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків» (2005  р.); Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», норми якого спрямовано на досягнення паритетного становища 

жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства (2005  р.) та інші [6, с.45].  

В 2015 році, грунтуючись на Декларації Тисячоліття ООН, Україна в  

національній доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000–2015» в межах семи 

цілей розвитку держави, поряд із необхідністю   вирішення  проблеми з голодом та 

злиденністю, забезпечення доступу до освіти, третьою  за важливістю ціллю  було 

визначено  саме  забезпечення гендерної рівності. Індикаторами реалізації 

передбачалось: 1. забезпечити гендерне співвідношення на рівні не менше 30% до 70% 

тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої 

влади; 2. скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків [6, с.45].   

З метою вирішення гендерної проблематики у  відповідності до міжнародних 

стандартів та законодавства ЄС, подальшого впровадження  гендерних підходів у всі 

сфери  українського суспільства, зокрема, запровадження європейських стандартів 

гендерної рівності у сфері праці,  здійснення заходів щодо скорочення ґендерного 

розриву в рівні заробітної плати жінок і чоловіків, розвиток у жінок лідерських навичок 

для прийняття управлінських рішень тощо, в 2012 р та 2017 р. схвалювалися Концепції 

Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (до  

2016 та  до 2021 року відповідно) [4].   

Таким  чином, українська держава постійно розширює та  вдосконалює 

законодавчо-правову базу щодо створення гендерночутливого суспільства: вирішує 

питання гендерної рівності та  подолання  гендерних стереотипів. Проте,  більшість  

поставлених завдань  так і  не переходять у практичну площину. 

Відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву за 2015 році Україна 

посіла 67 місце серед 145 країн за індексом гендерної рівності (економічна участь та 

кар‘єрні можливості; рівень освіти; здоров‘я і тривалість життя; політичні права та 

можливості),  а в 2017 -  61 місце із  144 країн. Перше місце  традиційно займає 

Ісландія, де гендерний розрив закритий на 88%  [3].   

В Україні  існує стійкий стереотип щодо  розподілу гендерних ролей у 

суспільстві, який складався історично, ґрунтуючись на українській культурі та 

традиціях. Сьогодні цей стереотип  не залежить  від реальних здібностей, знань, 

навичок  та професійних якостей жінок і чоловіків, проте визначає розподіл обов‘язків 

у сфері праці. 

Структура зайнятості населення в Україні відображає консерватизм гендерного 

укладу у соціально-трудових відносинах. Жіночими  видами занять вважаються   

http://www.ukrstat.gov.ua/
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торгівля, освіта, охорона здоров‘я, галузі  культури і соціального забезпечення. 

Очевидно, що нерівність в економічній сфері починається з нерівності в умовах 

занятості та оплаті праці. У цих галузях рівень оплати був і залишається нижче за інші. 

Між тим, останнім часом перелік видів робіт, доступних  жінкам розширився. 

Так, наказом МОЗ «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», який 

діяв з 1993 року  і встановлював 450 заборонених для жінок професій,  дозволено 

жінкам працювати  в ливарних цехах, роботи, пов‘язані зі свинцем та ртуттю. Жінка 

може бути лісорубом, водолазом, боцманом, кочегаром паровоза, машиністом 

локомотиву. Дозволені також роботи з видобутку нафти та газу. У сільському 

господарстві жінки можуть працювати забійниками худоби та за багатьма іншими 

раніше забороненими професіями [5].   

У більшості країн світу не існує заборон на професії для жінок. Це обумовлено 

міжнародними документами з прав людини: «Загальною декларацією прав людини», 

«Міжнародним пактом з громадянських та політичних прав» та «Міжнародним пактом 

з економічних, соціальних та культурних прав». 

В різні  періоди вітчизняної історії жінки були зайняті  в певних галузях 

промисловості. Промисловість (навіть харчова) до XX століття не була жіночою 

сферою зайнятості.  До 1917 року в Росії через економічну потребу (втрата під час 

Першої світової війни  продуктивних чоловічих сил) було зайнято 5 % жінок в гірничо-

металургійній промисловості, 2 % - в обробці металів.  Збільшення відсотка 

працюючих  жінок в промислових галузях, як економічна необхідність,  спостерігалось  

і під час Другої світової війни. Кількість працюючих у промисловості жінок в 

радянський час була досить висока і складала в 1989 р. – 48 %, зменшуючись з кожним 

роком до 2012 року, коли ця частка складала в цілому 37 % [2, с. 258].   В усі часи 

жінки, які працюють у промисловості, мали нижчі зарплати порівняно з чоловіками і 

розглядалися як виключення, а не правила. 

Гендерна економічна нерівність має багато причин, і одна з них – стійкий розрив 

у оплаті праці за ознакою статі. Хоча за останні роки було досягнуто значного прогресу 

у  гендерній рівності у сфері праці, проте все ще багато питань залишається 

невирішеними. Згідно з інформацією Держстату, за 2015 рік розмір середньомісячної 

заробітної плати жінок на 25,1% нижчий, ніж у чоловіків  [4]. У деяких країнах Європи, 

таких як Словенія та  Бельгія, різниця в оплаті праці жінок і чоловіків становить менше 

10%, а в Естонії та Австрії -  вона, як і в Україні,  сягає  25%  [2, с. 258]. Найбільш 

високий розрив у оплаті праці спостерігається у бізнес-секторі, коли жінка займає 

позицію топ-менеджера, старшого фахівця або керівника групи. Також необхідно 

відмітити, що кількість жінок на керівних посадах  різного рангу в Україні є 

недостатньою для сучасного збалансованого суспільства.  

В  Німеччині, яка займає  13 місце в рейтингу глобального гендерного розриву і 

де  результативно діє  законодавство щодо  рівності трудових прав (запроваджені квоти 

для жінок) лише 10 відсотків німецьких жінок у віці до 40 років вважають, що в 

Німеччині є рівноправність  між чоловіками та жінками. Лише 15 відсотків чоловіків 

також схиляються до цієї думки. За приблизно однакового рівня освіти (фах, тривалість 

навчання) роботодавець статистично надає перевагу все ж чоловікам [1].   

Отже, проблема  економічної зайнятості жінок щодо працевлаштування та 

оплати праці  є загальною для сучасного світу, та в  українському суспільстві є одною з  

багатьох проблем гендерної рівності. Забезпечення гендерної рівноваги на ринку праці  

потребує оптимізації  правових, економічних та соціальних  ресурсів держави. 

Література: 1. Гончарук  Т. Гендерна нерівність: чи існує у Німеччині 

дискримінація жінок на ринку праці? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.dw.com/uk/% 0%D1%86%D1%96/a-41101481;  2. Збаржевецька Л.Д., 

Самсонова К.В. Гендерна рівність у сфері праці//  Л.Д. Збаржевецька, К.В. Самсонова 
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чоловіків на період до 2021 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249890469; Концепція Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1002-2012-

%D1%80; 5. Наказ МОЗ України від 13.10.2017 р. № 1254 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www. zakon.rada.gov.ua/go/z1508-17; 6. Цілі розвитку тисячо-

ліття. Україна: 2000–2015. Національна доповідь [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://www.idss.org.ua/monografii/2015%20MDG%20Ukr%20Report%20DRAFT.pdf 

 

ГЕНДЕРНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  

СИСТЕМ В АСПЕКТАХ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Студ. групи ЕМ-41 Сичова К.Є. 

Харківській національний автомобільно-дорожній університет 

 

Останнім часом відзначається значне зміцнення положення жінок в системі 

суспільних відносин. Актуальність даної проблеми викликала дослідження гендерних 

аспектів в економіки праці і ставлення соціуму до питання праці різних полів. Саме 

питання нерівного ставлення до праці чоловіків та жінок постає у різних ракурсах.  

Дослідженням цього питання гендерної рівності проводилася у роботах таких 

вчених як Власенко Н.С., Калачова І.В., Воронина О.А. та багатьох інших. 

Прагнення виявлення причин нерівності та шляхів її подолання варто розпочати 

з історичного екскурсу для виявлення причин формування цієї проблеми. Новим у 

погляді на цю проблему є розгляд соціально-економічного становища ринку праці у 

розрізі галузевого поділу ринку. 

За час історичного розвитку суспільства змінилося дуже багато, а саме жінки 

перетворилися з традиційних «хранителів домашнього вогнища» на початку розвитку 

людства у спеціалістів високої кваліфікації, що активно приймають участь у соціально -

економічних перетвореннях при цьому не втрачають можливості реалізації у 

особистому житті. Питання перетворення та змін учасників на ринку праці апріорі 

викликали і зміну самих соціальних систем, норм та традицій. 

Отже проаналізуємо соціально-економічні перетворення, що безпосередньо 

вплинули на розвиток економіки. Так широкий розвиток науки і техніки,, що викликав 

бурний технологічний розвиток в Англії не міг не віддзеркалитися на ринку праці. Так 

у деяких сферах було встановлено правило, що жінка могла працювати тільки до того 

як вона виходила заміж. Отже автоматично мали місце обмеження на вільний найм 

жінок, що мали свою сім‘ю та дітей. Виключення становили невеликі групи, як то у 

сфері обслуговування: економки, кухарки, подібні види робіт. Ця умова 

проголошувалася суспільством, як «піклування» про жінку, оскільки сім‘я вимагала 

всю її увагу, особливо діти і внаслідок ні на що інше вона вже не мала часу. Подібне 

становище було не тільки у англійських жінок, а й у багатьох інших країнах. Хоча 

власникам підприємств була дуже вигідна праці жінок (а часто і дітей), оскільки вони 

автоматично вважалися слабшими, відповідно за ту ж працю оплату отримували значно 

нижчу за чоловіків. 

Однак з розвитком технічного прогресу змінилися і вимоги суспільства до найму 

працівників. На перший план почали виходити не фізична сила чи особливі 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/232/1/43.pdf


263 

 

можливості, а пильність, зібраність, дисциплінованість, стресстійкість та інші риси, що 

не можна було віднести до «традиційних» гендерних стереотипів. Не менше важливим 

аспектом стала автоматизація праці. Ці тенденції досягли відчутного розвитку у ХХ 

сторіччі, коли стала можлива автоматизація не тільки на заводах, але й у побутовому 

секторі. Розвинулися нові напрямки роботи та нові галузі.  

Так навіть у традиційних галузях з радістю наймали жінок, прикладом є робота 

писарями, коли жінок характеризували як уважних працівників з гарною каліграфією, у 

той час як чоловіки не вважали цю роботу перспективною з гідною оплатою, отже 

намагалися найматися на перспективніші вакансії. 

З розвитком технічного прогресу з‘явилися такі нові галузі як зв‘язок. Там найм 

жінок проводили активно, отже отримували якісну працю з невеликим рівнем оплати, 

недоліком роботи була відсутність кар‘єрного зростання. З появою печатних машинок 

жінки з великою швидкістю активно взялися освоювати дану спеціальність і швидко 

отримали роботу на новому сегменті ринку праці. 

Всі ці зміни ринку праці та економічні зрушення не обійшли своїми 

перетвореннями і поступове впровадження побутових пристроїв, автоматично 

виконували великі обсяги хатньої роботи, звільняючи тим велику кількість часу 

витрачаємого жінками на домашні справи. Ці зміни у свою чергу торкнулися низки 

змін, що в подальшому мали значний влив на зміну стану жінки та її положення на 

ринку праці. 

Важливим є стан перебування чоловіків та жінок на ринку праці та їх соціально-

історичні проблемі, оскільки різні причини і наслідки вимагають різних методів 

вирішення даної проблематики. 

Не менш важливим історичним аспектом є те, що мав значний влив на зміни у 

картині зайнятого населення згідно гендерного аспекту є дії під час Другої світової 

війни. Блискавичний розвиток військової промисловості та значне збільшення роботи 

інших галузей вимагали впровадження додаткових робочих місць, що у свою чергу 

потребувало додаткової зайнятості від працездатної частини населення. Ситуація була 

ускладнена зменшенням вільної кількості чоловіків через військовий призов, резерв був 

знайдений. Внаслідок цього було проведено компанію по залученню жінок до галузей, 

що традиційно вважалися чоловічими. Цей рух отримав підтримку не тільки внаслідок 

гражданського сумління, другим аспектом був економічний. Жінки отримали 

можливість працевлаштування не витримуючи тиск за гендерними параметрами та 

рівний з чоловіками рівень оплати праці. Зайнятість жінок відкрила для їх розуміння 

можливості, що раніше не було реалізовано. 

Іншим фактором. Признаним самими жінками і соціологами є можливість 

додаткових опцій у процесі соціально-економічних перетворень. Завдання та праця що 

традиційно «несла на свої плечах» жінка допомагає вирішити суспільство та економіка: 

дитячі садки притримують працюючих батьків, зміни технологічних пристроїв у побуті 

згадувані вище звільнили від важкої багатогодинної хатньої праці. Нові технології дали 

додаткові ресурси, звільняючи жінок, роблячи їх рівноправними на ринку праці. 

Сучасність встановлює нове бачення і самого визначення соціально-економічної 

нерівності на ринку оплати праці за різними аспектами. 

 

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

Канд. екон. наук., доц. Тодріна І.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Питання забезпечення гендерної рівності є досить актуальним і потребує 

відповідного комплексного підходу до створення нових політичних, економічних, 
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соціальних інституцій, які б виступали гарантами рівноправного становища жінок і 

чоловіків на ринку праці. 

Термін ―гендер‖ (англ. gender – стать, від лат. genus – рід) увійшов у вжиток із 

соціології і визначає соціальну стать людини на відміну від біологічної статі, тобто 

соціально-рольовий статус. Гендер – це змодельована суспільством та підтримувана 

соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої і жіночої 

поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин чоловіків і жінок, 

набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається 

соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує 

уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх статі. 

Відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву за 2017 рік, 

представленого Світовим економічним форумом, Україна займає 61 місце за індексом 

гендерної рівності (у рейтингу серед 142 країн). Індекс обчислюється на 

підґрунті статистичних даних щодо співвідношення нерівності між чоловіками та 

жінками (gender gap) у чотирьох важливих сферах: економічна участь і кар‘єрні 

можливості, освіта, здоров‘я і виживання, політичні права і можливості. У топ-10 країн 

за індексом гендерної рівності увійшли Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, 

Руанда, Філіппіни, Швейцарія, Словенія та Нова Зеландія. 

Відповідно до результатів вищезазначеного дослідження, найкращі показники 

Україна традиційно має в галузі доступу обох статей до освіти. Зокрема, звітується про 

майже повну охопленість первинним і вторинним рівнями освіти (початкова та повна 

середня освіта). Що стосується сфери вищої освіти, то жінки навіть мають кращі 

показники (у співвідношенні 88 до 77). Значно гірші індекси економічної та політичної 

участі жінок. Наднизькою є кількість жінок-депутаток (12 %) національного 

парламенту та місцевих представницьких органів, на вищих посадах виконавчої влади 

або в місцевих органах управління. 

Й хоча подібна тенденція певного «відчуження» жінок від політичної та 

економічної участі, в цілому, поки що скоріше характерна світова тенденція, показники 

все ж таки відрізняються суттєво. В середньому у світі жінки займають 22 % місць у 

національних парламентах.  

У 2017 році індекс вперше показав розрив у рівності в графі "економічна 

участь". До неї належать зарплати, участь в колективі та лідерство. В середньому жінки 

по всьому світу заробляють менше, ніж чоловіки. ВЕФ стверджує, що розрив не зникне 

ще 217 років. У звіті зазначається, що причина виникнення розриву полягає не в тому, 

що жінки отримують менше, ніж чоловіки за однакову роботу (розрив в зарплаті 

становить 2%), а в тому, що жінки виконують неоплачувану роботу або ж не входять до 

штату співробітників. Крім того, жінки працюють у сферах з більш низькою середньою 

зарплатою і рідше займають високооплачувані провідні позиції. Згідно з даними 

Eurostat від березня 2017 року, абсолютно в усіх країнах Євросоюзу чоловіки на 

керівних посадах отримують більшу оплату, ніж жінки. Найбільшою різниця в оплаті 

праці керівних працівників підприємств між чоловіками і жінками є в Угорщині (33,7 

відсотка), Італії (33,5), Чехії (29,7), Словаччині (28,3), Польщі (27,7), Австрії (26,9), 

Німеччині (26,8) і Португалії (25,9). 

Предметом гендерної зайнятості є соціально-трудовий статус чоловіків та жінок, 

його еволюція під впливом змін в умовах життя людей. Її об‘єкт – чоловіки та жінки як 

соціально-демографічна спільнота у сфері ринку праці. 

На думку багатьох дослідників гендерної проблематики, гендерна нерівність на 

вітчизняному ринку праці не є виключно економічним, скоріше соціально 

сконструйованим феноменом, в основі якого лежать соціальні стереотипи, мотиви та 

потреби, норми поведінки чоловіків та жінок. Що до соціально-економічної 

ефективності, то гендерна нерівність погіршує якість людського потенціалу, 

сповільнює темпи економічного зростання, послаблює систему державного управління, 

http://www.dw.com/uk/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F-%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2/a-37848163
http://www.dw.com/uk/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F-%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%94%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2/a-37848163
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знижує ефективність стратегій розвитку та боротьби з бідністю, що, звичайно 

відображається на структурі зайнятості і безробіття. 

Іншим поняттям, яке зустрічається при гендерному аналізі ринку зайнятості є 

―сегрегація‖ ринку праці. Гендерна професійна сегрегація є найбільш вираженою в 

Україні формою гендерної нерівності у сфері зайнятості, негативним проявом якої є те, 

що жінки концентруються у тих секторах, де оплата праці є нижчою. Чоловіки, ж 

навпаки, здебільшого займають ті сфери, де рівень оплати праці високий та середній. 

Результати дослідження також показали, що жінки традиційно запитують більш низьку 

заробітну плату, ніж чоловіки. Середня різниця у побажаннях відносно оплати праці 

становить 33% на користь чоловіків.  

Як свідчать дані Державної служби статистики України, середня заробітна плата 

чоловіків в Україні є на 26,6 відсотка вищою, ніж середня зарплата жінок. Так, у 

першому півріччі 2017 року середньомісячна зарплата штатного працівника-чоловіка в 

Україні склала 7779 гривень, тоді як середньомісячна зарплата штатної працівниці-

жінки склала 6243 гривні. Найвищі зарплати в Україні зафіксовані в сфері фінансової і 

страхової діяльності, проте у цій сфері різниця у зарплатах між чоловіками та жінками 

є ще більшою - чоловіки у середньому заробляють 16 469 гривень, тоді як жінки - 10 

846 гривень, що приблизно на 50 відсотків менше. 

Найнижчий рівень зарплат у сфері тимчасового розміщення та організації 

харчування: для чоловіків - 5254 гривні, а для жінок - 4736 гривень на місяць. Загалом 

чоловіки заробляють більше за жінок в усіх сферах зайнятості, окрім сфери 

адміністративного та допоміжного обслуговування, де зарплати жінок є дещо вищими - 

5480 гривень у жінок та 5440 гривень у чоловіків.  

Важливо відмітити, що міжгалузеві відмінності в заробітках є результатом не 

лише професійної сегрегації, але й пов‘язані з відмінностями у кваліфікації чоловічої та 

жіночої праці, у режимах праці, у можливій продуктивності праці, в умовах праці, так 

само як і ефекти, пов‘язані з існуванням дискримінації. Перша – модель винятку – 

полягає в тому, що жінок систематично не допускають до більш високооплачуваних 

професій і наймають лише для заповнення низькооплачуваних. У цьому випадку 

заробітна плата не формується на основі ринкового механізму, оскільки не 

враховується реальна пропозиція праці у межах тієї чи іншої професії. Друга форма – 

модель переповнювання – виходить із того, що на рівні найму не відбувається 

дискримінації жінок, і вони можуть найматися на будь-які роботи, включаючи 

престижні та високооплачувані. Однак із часом відбувається їх витіснення з цих 

робочих місць і заміщення чоловіками. Таким чином, жінки систематично 

вивільнюються з кращих і привабливіших робіт і залишаються на менш привабливих 

робочих місцях. При цьому привабливість роботи визначається не тільки заробітком, 

але й іншими чинниками, наприклад, престижністю, соціальним статусом тощо.  

Крім ефектів, пов‘язаних із практикою найму і трудовою мобільністю чоловіків і 

жінок, можна виявити взаємозв‘язок розмірів заробітної плати з режимами зайнятості. 

Жінки частіше зайняті за тими професіями, що передбачають можливість часткової 

зайнятості. Чоловіки частіше працюють у режимі повної зайнятості, що відповідно 

призводить до різниці в оплаті праці. 

Як показали дослідження, проведені фахівцями Колумбійського та 

Стенфордського Університетів, чоловіки і жінки, які мають диплом магістра бізнесу й 

адміністрації (МВА), мають рівні початкові ставки 4 оплати праці, однак вже через 7 

років жінки на 40% відстають від чоловіків. Ці відмінності не можна пояснити тим, що 

жінки не мають достатнього досвіду для заміщення високої посади та отримання 

відповідної зарплати. 

Природа прояву гендерної нерівності на ринку праці може мати об‘єктивний і 

суб‘єктивний характер. Об‘єктивний характер гендерної нерівності на ринку праці 

пов‘язаний із соціальною і репродуктивною ролями жінки. Суб‘єктивний характер цієї 

http://www.dw.com/uk/%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%96-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2/a-37852381
http://www.dw.com/uk/%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%96-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2/a-37852381
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нерівності пов‘язаний з переконанням роботодавців відносно того, що жінка гірше 

виконує професійні обов‘язки. Тому перевагу при наймі на роботу надають чоловікам, 

першими звільняють жінок, кар‘єрний ріст для жінки обмежений, частина жінок 

переходить у категорію економічно неактивних. 

Можемо зазначити, що незважаючи на певні зусилля влади, державні програми, 

важливою проблемою функціонування ринку праці в Україні залишається забезпечення 

реальної рівності прав і можливостей жінок і чоловіків. Потрібно сприяти активізації 

законодавчої діяльності, активній роботі над гендерними стереотипами, поширенню 

інформації щодо прав і процедур, формуванню гендерно-спрямованих цінностей в 

професійній сфері. Гендерний підхід має стати природним способом міркування. 

Отже гендерний розвиток не можна розуміти винятково як боротьбу за права 

жінок. Він означає досягнення однакових і широких можливостей усебічного розвитку 

та повної реалізації людського потенціалу як чоловіків, так і жінок з метою 

утвердження загальнолюдської справедливості та максимального соціально-

економічного прогресу людства та для викорінення гендерної дискримінації в доходах, 

зокрема в оплаті праці.  

Основний напрям здійснення гендерної стратегії на ринку праці України полягає 

у розробці нової концепції зайнятості, що має спрямовуватись, насамперед, на 

подолання гендерної асиметрії на ринку праці, зокрема стосовно розподілу за сферами 

діяльності. Цього можна досягти здійснюючи вирівнювання оплати праці у межах 

різних галузей та зменшення відмінностей у змісті та оплаті праці за статевою ознакою; 

зростання рівня зайнятості на основі дотримання принципу гендерної рівності; 

сприяння розвитку малого підприємництва; постійний контроль за дотриманням 

роботодавцями трудового законодавства з метою попередження фактів гендерної 

дискримінації та ін. Скороченню гендерної професійної нерівності сприятимуть 

цілеспрямовані заходи державної політики, 
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У сучасному світі, який охоплений процесами глобалізації, приділяється все 

більше уваги питанню щодо рівноправ'я жінок та чоловіків у всіх сферах суспільства. 

Проголосивши незалежність Україна почала займатися демократичними перетворен-

нями в країні, які включають в себе  гендерну рівність. В нашій державі на офіційному 

рівні (як державному так і міжнародному) закріплені рівні можливості, права жінок та 

чоловіків. Але незважаючи на наявність певною нормативно-правової бази щодо 

недопущення дискримінації жінок, на ринку праці України все рівно спостерігається 

гендерна сегментація.  

Свої праці, щодо дискримінації на ринку праці, присвятили багато вчених. Серед 

найбільш відомих можна виокремити таких як Болотіні Н.Б., Юрасов І.А., Колот А.М., 

Лаврінчук І. П., Лазор Л. І., Хуторян Н. М., Ярошенка О. М.  та ін. Проблема стоїть 

досить гостро та вимагає подальшого комплексного дослідження. 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream
http://www.ukrstat.gov.ua/
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За найзагальнішого підходу дискримінація — це будь-яке розходження, виняток 

або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Відповідно до 

Конвенції МОП № 111 дискримінація — це будь-яка відмінність, недопущення чи 

надання переваг, що здійснюється за ознаками расової приналежності, кольору шкіри, 

статі, релігійних переконань, політичного світогляду, національного або соціального 

походження, які унеможливлюють чи погіршують рівність можливостей або 

відношення у сфері праці та занять [1]. 

Цінність загального визначення дискримінації полягає у виокремленні ключових 

принципі, які допомагають визначати, в яких випадках розрізнення між особами або 

групами осіб становитиме дискримінацію в будь-якій її формі. 

Таких принципів можна виділити  чотири: 

1. Існування обмежень щодо визнання, реалізації або користування правами та   

свободами; 

2. Прихована чи відкрита наявність ознаки, яка захищена від дискримінації, на 

підставі якої відбувається розрізнення; 

3. Не аргументовано об'єктивну та правомірну відмову. 

4. Порушений принцип збалансованості (належності та необхідності) між метою 

розрізнення та способами її досягнення [2]. 

Сьогодні на ринку праці існує досить негативна тенденція дискримінації жінок. 

Вже з моменту прийому на роботу порушуються права жінок. Роботодавець скоріше 

найме на роботу чоловіка з меншим досвідом роботи, чим жінку, яка краще розуміється 

в даній сфері.  

Ще одним підтвердженням гендерної дискримінації в нашій країні представлена 

в такій картині: більшість населення складають жінки, приблизно  54% населення 

країни, разом з цим все більше зростає кiлькiсть жiночих органiзацiй, але все ж таки 

частка жінок в органах влади зменшується. Наприклад, жіноча стать у нинішньому 

парламенті становить лише 11%. Якщо порівняти з країнами ЄС, то там  ця цифра, не 

на багато, але все ж таки відрізняється більше ніж вдвічі -  26% [3]. 

Найбільш виразно можна спостерігати гендерну нерівність в оплаті праці обох 

статей. Якщо аналізувати рис. 1., то ми бачимо що з кожним роком  середньомісячна 

заробітна плата зростає як у чоловіків так і у жінок, але поряд з цим зростає також і 

«гендерний розрив» заробітної плати, а саме чоловіки отримують більшу платню, ніж 

жінки. Тому ми можемо зроби висновок, що робота слабкої статі і нашій країні не 

ціниться і роботодавець віддає перевагу чоловікам при прийомі на роботу та при оплаті 

за виконану роботу. 

 

 
Рисунок 1 - Динаміка середньомісячної заробітної плати чоловіків та жінок  

за 2015-2017 рр. [3]
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Крім цього, продовжує існувати "подвійна зайнятість" на роботі й вдома. Ця 

ситуація, скоріше, вважається нормальною більшістю громадян, хоча за фактом 

ситуація є несправедливою і робить внесок в обмеження можливостей розвитку 

суспільства. 

Таким чином можна сказати, що незважаючи на наявну в нашій країні 

законодавчу базу, яка декларує рівність жінок та чоловіків, все ж таки гендерна 

нерівність в Україні спостерігається і особливо це демонструється на ринку праці. Саме 

на ринку праці жінки зазнають утиск своїх прав та свобод. Наше суспільство прагне 

відповідати світовим стандартам, тому потрібно боротися з цим явищем, адже якщо не 

буде розроблений ефективний  механізм боротьби за рівноправ'я, то нашу державу не 

будуть визнавати на міжнародній арені, як країну розвинену та демократичну. 

Література: 1. Юрчик Г. М Дискримінація на ринку праці: прояви, вітчизняний 

і європейський досвід подолання / Г. М. Юрчик // Економіка. – 2016. – № 5. – С.80-87.; 

2. Пономарьов С.Ю., Федорович І.Ю. Запобігання та протидія дискримінації в Україні: 

Посібник для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування / С.Ю. 

Пономарьов, І.Ю. Федорович //  – К.: Міжнародна організація з міграції, 

Представництво в Україні.  – 2014. – 74 с.; 3. Державна служба статистики 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: - www.ukrstat.gov.ua  

 

ВИБІР МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КОЛЕКТИВУ  

 ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ КЕРІВНИКА  

 

Канд. екон. наук, доц. Федотова І.В., студ. 4 курсу Лошакова В.В. 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Більшість компаній при підборі керівника ставлять основними характеристики 

за наступними групами: лідерство, міжособистісні відносини, комунікація, планування, 

організація, управління ресурсами та інші. Але при такому детальному підборі, 

керівник не завжди стає успішним на обраній посаді. Однією з причин цього явища 

може бути гендерна приналежність керівника, яка може стати ключем провалу 

керівника на новому місці. Відмінності між жінками та чоловіками у рівному значенні 

також відображаються і на стилі та ефективності управління та формування колективу. 

Так чи інакше, але ми постійно стикаємося с тим, що жінок частіше не слухають 

чоловіки, а жінка, знаходячись під керівництвом чоловіка, у скрутні часи не йде до 

нього за допомогою, вважаючи, що може й сама все вирішити. Перешкоди гендерного 

типу у більшості призводять до розбіжностей як у керуванні колективом, так і у 

вирішенні поставлених завдань. 

Пропонується провести дослідження даного феномену через розгляд реальної 

ситуації. В жовтні 2017 року на підприємстві ПАТ «АТП-16355» звільнилось місце 

директору з комерційної діяльності. Після остаточного відбору кандидатів на місце 

залишилося 2 претенденти: Олійник В.О. – жінка 38 років, заміжня та Машков Д.В. – 

чоловік 34 роки, неодружений. 

В даній роботі пропонується дослідити ситуацію, яка склалася, використовуючи 

програму моделювання. Метою буде зображення обох претендентів (чоловіка і жінки) 

на моделі, задля отримання наочного результату як саме буде побудований колектив 

при керівнику жіночої та чоловічої статі, а також на основі отриманих результатів, буде 

проведено порівняння отриманих колективів, задля того аби дізнатися який колектив – 

керівника-чоловіка чи керівника жінки, буде краще функціонувати в умовах 

досліджуваного підприємства. Програма, яка буде використана для даного 

дослідження, має назву модель організаційних відносин, створена з використанням 

зв'язків NetLogo[1]. Вона адаптована до типології корпоративних культур, яка була 
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розроблена К. Камероном і Р. Куїнном [2], де були виділені 4  типи організаційної 

культури: клан, адхократія, ринок та ієрархія. 

Феномен харизми лідерів буде використано в процесі побудови моделі 

міжособистісних відносин, де в рамках даної моделі під харизмою буде розумітися 

здатність лідера підпорядковувати собі не належних до жодної організації агентів, а 

також перетягувати в свою організацію агентів інших організацій [3]. Жінка, яку можна 

назвати харизматичною, більш направлена на сприйняття та чутливість до почуттів 

людей, розуміння та допомогу у складних ситуаціях, також нерідко харизматичні жінки 

володіють унікальною зовнішністю. В той же час, чоловіки - харизматики більш 

направлені на емоційний контроль та витривалість, силу характеру та 

цілеспрямованість, вони ведуть за собою людей, завдяки своїй волі та вірі в успіх.  

Необхідно розробити шкалу, потрібну для процесу моделювання, яка буде 

враховувати відмінності у характеристиках, які використовуються при формуванні 

моделі для керівника-чоловіка та керівника-жінки. Показники, які ввійшли до шкали 

були отримані шляхом проведення аналізу сучасних досліджень гендерної проблеми та 

управління колективами як жінками, так і чоловіками.  

 

Таблиця 1 – Шкала відмінностей між характеристиками лідера-чоловіка та 

лідера-жінки з урахуванням специфіки дослідження 

Характеристика 
Значення показника 

Лідер-жінка Лідер-чоловік 

Швидкість переміщення (ch-speed) > 0,5 ≤ 0,5 

Сила харизми (charisma) ≥ 5 ≤ 5 

Радіус зони впливу (vision) > 7 ≤ 7 

Властивість ідеї (haffinity) ≥ 20 <20 

Ступень зниження харизматичності (divider) ≤ 3 ≥ 3 

 

Як можна побачити з рисунку, колективна структура, сформована керівником-

жінкою Олійник В.О. відноситься до кланової корпоративної культури, що свідчить 

про наявність великої кількості зв‘язків та взаємодій в колективі. Модель колективу, 

сформованого керівником-чоловіком, відноситься до ринкової корпоративної культури. 

  

 
             а) модель  лідера-жінки;                           б) модель лідера - чоловіка 

 

Рисунок 1 – Моделі колективів сформованих для керівників по гендерній ознаці 
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Для отримання підсумкової моделі, на одному полю взаємодії буде створено 

обох керівників. Колір Машкова Д.В. буде обрано червоним, а колір Олійник В.О. – 

зеленим. У результаті цього зіткнення на полі взаємодії залишиться тільки один 

колектив, сформований Олійник В.О. або Машковим Д.В., що дасть наочне 

зображення, при якому з керівників буде краще функціонувати корпоративна культура 

підприємства – при керівництві жінкою чи чоловіком.  

 

 
Рисунок 2 – Результат зіставлення колективів 

 

Як можна побачити з рисунку, у результаті зіткнення колективів, колектив, з 

керівником жінкою Олійник В.О. виявився більш придатним для функціонування, ніж 

колектив, з керівником чоловіком. Тому, в умовах досліджуваної ситуації найкращим 

вибором буде обрати модель, представлену клановою корпоративною  культурою 

колективу.  Крім того, в умовах розвитку та підтримки політики гендерного 

партнерства на АТП, саме кланова культура орієнтована на удосконалення особистості, 

формування здорового морального клімату, турботі про людей та згуртованості 

колективу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах вибору керівника на 

підприємстві  була отримана  гендерна справедливість. Не залежно від того , яка стать у 

людині підприємство обирає на основі лідерських якостей, харизми та стилю 

управління. Потрібно впроваджувати гендерне партнерство. 

Література: 1. Патаракин Е.Д. Моделирование организационных отношений с 

использованием «связей» NetLogo / Е.Д. Патаракин, Б.Б. Ярмахов // Образовательные 

технологии и общество. – 2009. – № 12. – С. 409-422.; 2. Камерон К. Диагностика и 

изменение организационной культуры: Пер. с англ. / К. Камерон, Р. Куинн. – СПб.: 

Питер, 2001. – 320 с.; 3. Шапиро М.Г. Харизма – операционализация и измерение // 

Социальные исследования. –2016. –№2. – С. 43-48. 

 

ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА  

КЛІЄНТООРІЇНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., асп. Васильєва Т.С. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Перспективи сталого розвитку підприємств, що функціонують в різних галузях і 

сферах діяльності, полягають не в короткострокових результатах отримання прибутку, 
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а в розробці такої стратегії, яка забезпечує досягнення економічного ефекту і 

підвищення конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. Це може бути 

забезпечено за рахунок розвитку і поглиблення клієнтоорієнтованого підходу до 

управління підприємством. Клієнтоорієнтований підхід у сучасних умовах є провідною 

парадигмою здійснення бізнесу. У зв'язку з цим актуальним завданням для підприємств 

стає формування і реалізація клієнтоорієнтованій стратегії, що забезпечує підвищення 

ефективності їх функціонування, оптимізацію бізнес-процесів і операційної діяльності, 

зростання прибутковості, мінімізацію ресурсів на виявлення, залучення, залучення 

клієнтів та утримання найбільш прибуткових з них за рахунок підвищення якості 

обслуговування та надання додаткових матеріальних та нематеріальний них привілеїв. 

Постійно існує потреба у дослідженнях, які передбачають так званий гендерний 

підхід в аналізі ситуації. Гендерний підхід – це підхід, що базується на урахуванні 

різних потреб та ситуацій, в яких опиняються жінки та чоловіки через свої соціальні 

ролі. Це методологія включення суспільних інтересів і думок різних соціальних груп, 

врахування критерію розмаїття, вихід за межі усталених стереотипів.  

Безперечним є те, що виробники товарів і послуг дуже зацікавлені в тому, щоб 

споживачі, незалежно від гендерної належності, соціального становища, віку, стали 

активними споживачами товарів, які організатори торгівлі просувають на ринку. 

Сьогодні спільнота споживачів поставлена в нові для себе умови, пов‘язані зі свідомим 

та обґрунтованим вибором товарів та послуг, які дійсно мають задовольнити 

індивідуальні потреби індивіда [1]. 

Наявність гендерних стереотипів організації повсякденного життя веде до 

формування стереотипів споживання тих товарів, які необхідні для задоволення стійких 

потреб людини. 

Отже, мова йде про здатність розпізнавати гендерні фактори під час формування 

клієнтоорієнтованої стратегії, а також фокусуватися на них з метою досягнення 

гендерної рівності. Реалізація принципу гендерної рівності вимагає всебічної 

підтримки, партисипації та внеску кожного функціоналу. Важливо, щоб кожен 

працівник підприємства був гендерночутливим, пройшов навчання з опанування 

специфічними гендерними технологіями, а також мотивованим на досягнення 

гендерної рівності на підприємстві в цілому, що сприятиме подальшому впровадженю 

та урахуванню гендерної складової під час розробки клієнтоорієнтованої стратегії. 

Своєрідним «каталізатором» процесів гендермейнстрімінгу може бути особа, 

відповідальна за гендерний розвиток підприємства, яка безпосередньо залучається до 

реалізації усіх гендерних заходів, є цінним ресурсом підвищення адаптивної 

спроможності впливати на організаційні процеси.  

Література: 1. Кафтанджиев Х. Образ женщины в рекламе / Х. Кафтанджиев. – 

М.: РИП-холдинг, 2007 – 232 с. 

 

ПОЛІТИКА РІВНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Канд. екон. наук, ст. викладач Чичина О.А. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

Актуальністю сьогодення є питання забезпечення сталого розвитку міста, 

країни, людства. Цей тренд обумовлено існуванням глобальних викликів людства, 

стрімким технологічним розвитком та загостренням тероризму та конфліктів у світі. 

Поняття «сталий розвиток» стало інтеграційним, що об‘єднує країни світу для єдиної 

мети – досягнення розвитку, який задовольняє потреби нинішнього покоління без 

шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. 

Особливу ролі займає місце соціальний розвиток, що є невіддільним від 

економічного, політичного, екологічного, культурного розвитку людей. Крім того, він 
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нерозривно пов'язаний з питаннями миру, безпеки і свободи. Всі ці фактори були 

підкреслені ще на світовій зустрічі з Соціального розвитку в Копенгагені в 1995 році та 

є актуальними і сьогодні.  

Рівноправність є складовою частиною соціального розвитку тому що воно – 

однією з основних цінностей людства, така ж як людська гідність, права людини. 

Свобода і рівноправність - це те, що визнається у всіх країнах. Звичайно, коли ми 

говоримо про права людини, рівноправність є одним з основних принципів, який 

включений у Загальну Декларацію Прав Людини ООН, яка була затверджена у Відні в 

1993 році. 

Багато вчених визначають розвиток як економічне зростання. Але, проте, існує 

концепція значно ширше. Моделі економічного зростання в своїй основі відображають 

показник валового національного продукту, але вони не відображають поліпшення і 

підвищення рівня якості людського життя.  

У узагальнюючій доповіді Генерального секретаря ООН по порядку денному в 

галузі сталого розвитку на період після 2015 року, підготовленому для Глобального 

саміту (вересень 2015 г.), справедливо приведена характеристика головних чинників, 

що є основними завданнями сталого розвитку [1]: 

- Рівні можливості для всіх людей суспільства; 

- Стійкий перехід цих можливостей від одного покоління до іншого; 

- Набуття сили людьми, їх участь в процесі розвитку. 

А. Сіно, лауреат Нобелевської премії з економіки, заявив: «Розвиток вимагає 

усунення головних джерел несвободи: злиднів і тиранії, убозтва економічних 

можливостей і постійних соціальних поневірянь, убозтва структур, які обслуговують 

населення, а також нетерпимості або надмірної активності репресивних установ [1]. 

Таким чином, розвиток розглядається як процес розширення свобод в рівній для 

кожної людини ступеня - для жінок і чоловіків, що об'єктивно вигідно для будь-якого 

суспільства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Гуманітарна формула цивілізаційного розвитку 

 

Складається ланцюжок: продуктивність - підвищення економічної ефективності 
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цивілізаційного буття: людський капітал - права людини - гендерна рівність - сталий 

розвиток - прогрес - якість життя - людський капітал. Дана конструкція цілком 

Людський 

капітал 

Права  

людини 

 

Гендерна  

рівність 

Сталий  

розвиток 

Прогрес 

Якість 

життя 



273 

 

заслуговує позначення як гуманітарна формула цивілізаційного розвитку. Необхідно 

усвідомлення того, що прояв гендерної нерівності в процесі розвитку неприпустимо. 

Ось чому потрібна розумна гендерна політика. 

Гендерна рівність у контексті рівноправного розвитку - інструмент процесу 

розвитку, спрямовий до підвищення якості життя людей, і забезпечує розумний підхід 

до економічної політики.  

Згладжування гендерної асиметрії сприяє економічному зростанню країни. 

Високоосвічена жінка бере активну участь в соціально-економічному житті суспільства 

і підвищує конкурентність ринку праці, що в свою чергу позитивно впливає на 

економіку в цілому [2]. 

Питання гендерної рівності широко розглядаються різними неурядовими та 

міжнародними організаціями. Так, Всесвітній економічний форум щорічно публікує 

"The Global Gender Gap Report", в якому розраховується індекс гендерних розривів 

(Gender Gap Index) для 145 країн світу. У 2017 р першій п'ятірці були Ісландія, 

Норвегія, Фінляндія, Руанда, Швеція [3].  

Організація Об'єднаних Націй видає "Human Development Report", що містить 2 

показника: індекс гендерного розвитку (Gender Development Index) і гендерна 

нерівність (Gender Inequality Index) для 188 країн світу. За останнім показником 

лідерами рейтингу є Словенія, Швейцарія, Німеччина, Данія та Австрія [4]. В Європі 

аналогічний показник розраховує Європейський інститут гендерної рівності [5]. 

Гендерні звіти видають також Міжнародна організація праці, Центр розвитку ОЕСР та 

інші організації. 

Розглянемо вплив гендерних чинників на соціально-економічні та правові 

характеристики розвитку суспільства. 

Основними економічними показниками суспільства є рівень розвитку його 

економіки (вимірюється як відношення ВВП на душу населення) і рівень його залуче-

ності в світове господарство (вимірюється як відношення обсягу його торгівлі на душу 

населення). За допомогою цих показників можна охарактеризувати не тільки ступінь 

розвитку країни, але і її вплив на сусідні країни і світову економічну систему в цілому. 

Економетричними дослідженнями доказано, що між економічним і гендерним 

розвитком простежується чіткий взаємозв'язок: кожне збільшення даного індексу на 1% 

призводить до збільшення ВВП на душу населення на 2445 дол. США.  Наприклад, 

існує прямий вплив індексу гендерних розривів на рівень ВВП на душу населення [2]. 

Іншими словами, чим більш рівноправне суспільство, тим воно багатше, отже, 

самі люди зацікавлені в розвитку гендерного балансу. З іншого боку, простежується ще 

один зв'язок - збільшення індексу гендерних розривів на 1% призводить до зростання 

товарообігу на душу населення на 2114 дол. США. Таким чином, чим більш 

рівноправне суспільство, тим більше воно залучено в процеси світової глобалізації і 

тим менш захищеним воно стає перед глобальними кризами. 

Вирівнювання гендерної асиметрії призводить до стимулювання активності 

жінок в сфері побудови успішної кар'єри. Це означає, що сучасні жінки намагаються 

спочатку отримати професію і зайняти певні позиції в суспільстві, а вже потім вступити 

в шлюб. В результаті виникає тенденція більш пізнього заміжжя, особливо 

простежується в розвинених країнах. Причому чим більш економічно розвиненим є 

суспільство, тим вище середній вік вступу жінок у шлюб. 

На основі дослідження Всемірного Банку, можемо стверджувати, що збільшення 

середнього віку заміжжя на один рік характеризується ростом ВВП і товарообігу на 

душу населення. Наприклад, при збільшенні середнього віку заміжжя з 24 до 25 років 

ВВП на душу населення зростає на 1800 дол. США, а при збільшенні з 30 до 31 року - 

вже на 7548 дол. США. Аналогічно, зростання товарообігу на душу населення складе 

1547 дол. США при збільшенні середнього віку заміжжя з 24 до 25 років і 9053 дол. 

США при збільшенні з 30 до 31 року. Виходить, що розвинені суспільства будуть 
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характеризуватися більш пізнім вступом у шлюб і, як наслідок, низькою фертильністю 

[4]. 

Дослідження ще раз довели, що жінки відіграють все більш важливу роль в 

сучасному суспільстві. Причому їх активність в першу чергу повинна підтримуватися 

самим суспільством в силу додаткових вигод, які воно отримує. У статті наочно пока-

зується, що збільшення гендерного рівноправ'я значно збільшує ВВП і товарообіг на 

душу населення, тому суспільству вигідно стимулювати більш активну жіночу 

позицію. 

Крім того, участь жінок в економічних процесах також стимулює конкуренто-

спроможність економіки, а значить, і її розвиток, створення нових технологій і як 

наслідок - інноваційність. Більш розвинене, більш відкрите багате суспільство при 

цьому вимагає і більшого захисту своїх прав, а тому зазначені процеси призводять до 

підвищення законослухняності суспільства і захисту приватної власності. 

В цілому можна констатувати, що активне зменшення гендерного розриву буде 

не тільки збільшувати економічний розвиток суспільства, а й знижувати швидкість 

його відтворення в силу більш пізнього вступу жінок у шлюб. Уже зараз це є 

серйозною проблемою для розвиненого суспільства при наявності країн з високою 

народжуваністю і низьким рівнем гендерного балансу, що може привести до 

міграційних криз або навіть спроб захоплення не настільки заселених територій. 

Література: 1 Phumzile M. Message of the Executive Director [Електронний 

ресурс] / Mlambo-Ngcuka Phumzile // UN Women. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.unwomen.org/en/ news/stories/2015/3/executive-director-message-for-iwd-2015. 
2 Кочкіна Н., Ставицький А. Гендерні чинники соціально-економічного розвитку 

країни / Н. Кочкіна, А. Ставицький //  Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія 

Економіка. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. -  №184.- С. 14-20. 3 The Global 

Gender Gap Report [Електронний ресурс] // World Economic Forum. – 2017. – Режим 

доступу до ресурсу: www.weforum.org. 4 Human Development Report [Електронний 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Канд. екон. наук, доц. Черненко Н. О., студ. Лугвіщик Ю. М. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

 

Однією з ключових тенденцій розвитку міграційних процесів в умовах 

глобалізації є поступова зміна статевої структури трудових мігрантів та зростання 

участі жінок у трудовій міграції. Починаючи з 1960-х років чисельність жінок-мігрантів 

не поступається чисельності мігрантів-чоловіків. Якщо раніше жінки мігрували як 

члени родин, супроводжуючи своїх чоловіків, то тепер в більшості випадків вони 

виїжджають за кордон самостійно, що зумовлено як загальною емансипацією жінок, 

розширенням їх можливостей, підвищенням рівня освіти та професійної кваліфікації, 

так і розширенням пропозиції ринку праці [1, с. 47].  

За даними ООН, з 2000 року частка жінок-мігрантів зростає в усіх регіонах світу, 

окрім Азії. Не зважаючи на це, в середньому у світі переважають чоловіки-мігранти, 

частка жінок-мігрантів скоротилася з 49,3 % у 2000 році до 48,4 % у 2017 році за 

рахунок суттєвого приросту трудових мігрантів-чоловіків у сфері нафтовидобування в 

країнах Східної Азії. В Азії число міжнародних трудових мігрантів-чоловіків зросло на 

73 %, з 26 млн. осіб у 2000 році до 46 млн. осіб у 2017 році. Число жінок-мігрантів у 
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Азії також збільшилася на 48 %, з 23 млн. осіб у 2000 році до 34 млн. осіб у 2017 році. 

Зростання частки жінок мігрантів у країнах Європи з 51,6 % у 2000 році до 52,0 % у 

2017 році та в країнах Північної Америки з 50,5 % до 51,5 % є результатом старіння 

мігрантів, що прибули кілька десятків років тому, та вищою тривалістю життя жінок [2, 

с. 39]. 

Основними причинами еміграції жінок, як і чоловіків, є безробіття, обмежені 

соціальні та економічні можливості, сімейні та індивідуальні обставини. Крім того, 

інтенсифікації міграції жінок сприяє формування у розвинених країнах окремих сфер 

зайнятості, переважно для працівників низької кваліфікації, які заповнюються 

міжнародними трудовими мігрантами-жінками і пов‘язані з традиційними уявленнями 

про гендерний розподіл ролей у суспільстві. Як правило, жінки зайняті в сільському 

господарстві та сфері послуг, в той час як низькокваліфіковані мігранти-чоловіки 

виконують роботи, пов‘язані з важкою фізичною працею, переважно на будівництві чи 

в промисловості. Серед висококваліфікованих мігрантів традиційно переважають 

чоловіки, проте для жінок з високим рівнем освіти та вмінь трудова міграція також 

може бути засобом реалізації власного виробничого чи наукового потенціалу, особливо 

якщо їх права у країні-вибуття не реалізовуються повною мірою.  

За результатами опитування українських трудових мігрантів можна зробити 

висновок про пряму залежність статевої структури української трудової міграції від 

сфери зайнятості та віку мігранта. Українські трудові мігранти-жінки (43 % усіх жінок-

мігрантів), як правило, працюють у галузі домашнього та сільського господарств, які 

приваблюють старших жінок (64 % жінок-мігрантів вікової групи 45-65 років у 

порівнянні з 12 % жінок-мігрантів вікової групи 18-29 років). У той же час молоді 

жінки зайняті переважно в індустрії гостинності, торгівлі та інших галузях послуг 

(17 % жінок-мігрантів вікової групи 45-65 років у порівнянні з 59 % жінок-мігрантів 

вікової групи 18-29 років). При цьому переважна більшість чоловіків-мігрантів з 

України зайняті у сфері будівництва (45 % усіх трудових мігрантів-чоловіків), на 

промисловому виробництві (17 %) і у транспортній галузі (9 %). Середня 

невідповідність особистого рівня доходів у чоловіків і жінок становить 5 % на користь 

довгострокових мігрантів-чоловіків. Чоловіки заробляють, в середньому, на 22 % 

більше в країнах СНД, у той час як у країнах ЄС існує рівність між особистими 

доходами чоловіків і жінок [2, с. 42]. 

Зростання масштабів трудової міграції жінок призводить як до економічних, так 

і до соціальних наслідків та зміни ролі жінки в сім‘ї. Часто жінки, що мігрують, не 

мають можливості подорожувати разом з родиною, що призводить до руйнування 

подружжя та зростання дітей у неповних сім‘ях. З іншого боку, ширші фінансові 

можливості домогосподарства, у складі якого є зовнішні трудові мігранти, дозволяють 

дітям отримувати більш якісне харчування, одяг, техніку та пристрої, медичні послуги, 

відпочинок та освіту. Діти мігрантів, не маючи прикладу міцної та щасливої родини, 

можуть мати труднощі у зрілому віці при побудові власної сім‘ї та більш схильні до 

скоєння правопорушень. Розвиток засобів зв‘язку суттєво спрощує дистанційне 

спілкування трудового мігранта з родиною, проте не замінює безпосереднього 

перебування дитини разом з батьками. 

За таких умов важливим завданням є розробка заходів з регулювання зовнішньої 

трудової міграції жінок для зменшення негативних наслідків відтоку персоналу. 

Першочергова увага має бути приділена питанням легалізації зайнятості жінок за 

кордоном, особливо у сфері домашнього господарства. Як правило, у країнах світу 

домашнє господарство є нерегульованим сектором ринку праці. Даний вид діяльності 

не збагачує мігрантів новими знаннями і професійними навичками, крім того, праця у 

домашньому господарстві часто передбачає понаднормові робочі години, несприятливі 

умови праці і відсутність соціального захисту. Порівняно з чоловіками, жінкам частіше 

загрожує небезпека стати об‘єктами торгівлі людьми, що потребує підвищення 
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поінформованості потенційних жінок-мігрантів щодо ризиків трудової міграції, умов 

життя і роботи за кордоном.  

Для попередження відтоку персоналу та можливості матеріального  

забезпечення жінкою родини необхідно створити умови для гідного працевлаштування 

потенційних жінок-мігрантів в країні-вибуття. Доцільно встановити жорсткі норми 

діяльності посередників з міжнародного працевлаштування у традиційних для жінок 

сферах зайнятості (домашнє обслуговування, догляд за дітьми та особами похилого 

віку) для уникнення випадків нелегального працевлаштування, здійснювати заходи з 

координації діяльності вітчизняних та іноземних установ, що регулюють питання 

зайнятості та соціального захисту трудових мігрантів, у тому числі шляхом підписання 

двосторонніх договорів. 

Таким чином, зростання участі жінок у міграційних процесах призводить до 

зміни традиційної ролі жінки в суспільстві та створює можливості для професійної 

реалізації та/або збільшення економічних вигід від здійснення трудової діяльності. 

Державне регулювання трудової міграції має здійснюватися з урахуванням гендерної 

приналежності працівника та, відповідно, сфери зайнятості мігранта і бути 

спрямованим на захист соціальних гарантій і безпеки трудових мігрантів за кордоном, 

на попередження відтоку персоналу шляхом забезпечення можливостей професійної 

реалізації працівників в Україні.  

Література: 1. Герасименко Г. В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення 

України / Г. В. Герасименко, О. В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. — 

2006. — № 1. — С. 46-54. 2. Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження та 

діалог щодо політики у сфері міграції і грошових переказів в Україні // Міжнародна 

організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні. – Київ, 2016. – 116 с.  
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Харьковский национальный университет строительства и архитектуры  

 

Гендерное неравенство усугубляет проблемы, связанные с отсутствием 

продовольственной безопасности, недоеданием и бедностью. Стратегии в области 

экономики не всегда отвечают интересам населения, особенно женщин, но порой даже 

усиливают существующие неравенства. Эта тенденция может привести к еще более 

худшим последствиям, учитывая современные беспрецедентные вызовы, включая 

изменение климата, международную миграцию, трансграничный перенос 

инфекционных заболеваний и глобальный экономический спад.  

Если гендерные проблемы не будут решаться всеобъемлющим образом, то 

глобальное сообщество не достигнет целей, поставленных на Всемирном 

продовольственном саммите в 1996 году, а также Целей в области развития Декларации 

тысячелетия ООН. Касающейся гендерных вопросов, многие страны разработали 

политику и программы развития, которые в большей степени учитывают гендерные 

аспекты и имеют социальную направленность. Однако критические пробелы 

сохраняются: культурные пристрастия и отсутствие политической воли привели к 

неравномерному принятию и применению согласованных на международном уровне 

политических мер и конвенций по проблемам гендерного равенства и расширению прав 

и возможностей женщин. Данные, необходимые для понимания гендерных различий в 

доступе к производственным ресурсам, остаются скудными, а потенциал многих 

развивающихся стран для интеграции гендерных вопросов в программы развития все 

еще остается слабым. Даже в тех случаях, когда достигается прогресс, потенциал для 

осуществления такой политики и оценки ее воздействия часто оказывается 

недостаточным.  
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Таким образом, меры политики, направленные на расширение экономических 

возможностей для женщин, показывают положительную корреляцию с экономическим 

успехом женщин, а целенаправленные стратегии распространения информации могут 

вести к уменьшению предрассудков и стереотипов. Как на частных предприятиях, так и 

в государственном секторе лидерская позиция высшего руководства по гендерным 

вопросам способствует созданию возможностей для женщин за счет их спонсорской 

поддержки, качественного управления совокупным кадровым потенциалом и 

целенаправленного поиска женских кандидатур на занятие высших управленческих. В 

дополнение к инициативам, идущим сверху, изменение мировоззрения женщин с их 

ориентацией на равные возможности занятости и карьерного роста приведет к более 

широкому участию женщин в высшем руководстве в государственном и частном 

секторе.  

Література: 1. Do, Q.-T., A. Levchenko, and C. Raddatz, 2011, ―Engendering 

Trade,‖ World Bank Policy Research Working Paper 5777 (Washington).; 2. European 

Commission, 2007, ―Discrimination in the European Union,‖ Special Eurobarometer 263, 

Wave 65.4.; 3. http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/012/i1240r/i1240r00.pdf 
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Все більшій кількості громадян (і не тільки учасницям жіночих рухів і 

організацій) стає зрозумілою життєва необхідність дотримання гендерної 

справедливості. Без цього ми залишаємо за межами кола людей, яким покладаються 

рівні права, половину населення. 

Гендерна справедливість - це не ще один різновид рівноправності і справедли-

вості в людському суспільстві. Йдеться про фундаментальну систему цінностей, без 

якої немислимі права і гідне існування не тільки жінок, але і 90% всього населення 

країни. Всіх тих, хто не входить в найбільш привілейовану верству суспільства. Всіх 

тих, хто щодня долає труднощі, породжені несправедливим суспільним устроєм. 

Боротьба за дотримання прав жінок, особливо в економічній сфері і сфері 

працевлаштування, більш не може бути другорядним пунктом передвиборчих програм 

політичних партій. Ті лідери і депутати, які вважають, що можна із зневагою 

поставитися до питання гендерної справедливості, живуть в глибокому минулому. 

Жінки, і особливо учасниці жіночих рухів, уважно спостерігають за тими, хто з 

політиків розуміє необхідність робити фінансові зусилля з метою забезпечити 

вирішення проблем жіночої частини населення в сфері зайнятості та економічних пільг. 

А хто ігнорує ці життєво важливі питання. 

У суспільній свідомості відбулися кардинальні зміни в тому, що стосується 

розуміння важливості гендерної справедливості. Стає ясно, що без цього не варто 

очікувати соціальної справедливості для інших громадян. 

Що ж таке гендерна справедливість? Складно визначити це одним словом, 

однією фразою. Але можна сказати, що якщо базові потреби жінок в соціально-

економічній сфері, в питаннях зайнятості залишаються без відповіді, не отримують 

достатньої підтримки, якщо літніх жінок звільняють з роботи через вік, якщо арабські 

жінки не можуть влаштуватися на роботу, якщо матері не можуть працювати на повну 

ставку через виконання своїх домашній функцій, обумовлених гендерними 

установками, якщо державний бюджет і бюджети урядових міністерств не враховують 

гендерну специфіку, якщо жінки, які страждають від різних видів насильства, не 

отримують достатню допомогу і захист з боку держави, якщо жінки, що знаходяться на 

географічній та етнічної периферії, страждають від  дискримінації за статевою або 

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/012/i1240r/i1240r00.pdf
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національною ознакою, якщо значна частина професій в приватному секторі спочатку 

визначається, як «жіночі професії» - це означає, що політикам слід почати негайну 

боротьбу з соціальними хворобами, що призвели до вищеописаного стану. 

Література: 1. Социальная справедливость в современном мире : сборник 

статей / Ин-т «Справедливый Мир», Рос. ассоц. полит. науки, Ин-т социологии РАН ; 

[редкол.: Л. И. Никовская (отв. ред.), В. Н. Шевченко, В. Н. Якимец]. – Москва : Ключ-

С, 2017. – 446 с.; 2. https://inosmi.ru/world/20121214/203332308.html; 3. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/public/gendermainstreaming/Russian%20Gender%20M

ainstreaming_full.pdf 
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За последние 20 лет в мире достигнут значительный прогресс в продвижении 

принципа гендерного равенства. Правительства, профсоюзы, общественные 

организации прилагают много усилий по преодолению дискриминационных 

стереотипов, которые создают препятствия для обеспечения равенства в обществе. В 

последнее время на глобальном уровне появился ряд важных политических инициатив 

по обеспечению комплексного гендерного подхода путем развития институционных 

механизмов, нормативных мер и технической помощи. 

Однако, несмотря на огромные усилия международного сообщества, для 

женщин по-прежнему существуют реальные препятствия во многих сферах, в 

частности на рынке труда, где их доля в высокооплачиваемых секторах постоянно 

сокращается. Женщины слабее представлены на руководительских должностях и среди 

тех, кто принимает политические и управленческие решения. И хотя наличие 

гендерной дискриминации признается большинством экспертов, политиков и серьезно 

обсуждается учеными, многие ее форм и проявлений остаются в тени и еще не стали 

предметом глубокого анализа. 

На современном этапе развития общества вопросы гендерного неравенства 

занимают не последнее место по актуальности. Гендерное неравенство тормозит 

развитие общества, находит свое подтверждение в таких негативных последствиях, как 

рост расходов на благосостояние и управления, снижение производительности труда, 

замедление экономического роста. Именно поэтому достижение гендерного равенства 

пока становится центральным показателем развития каждой страны, а в условиях 

глобализации современное общество вынужденно каждый раз возвращаться к 

проблемам гендерного неравенства. 

Для большинства слово «гендерный» до сих пор является непонятным, хотя и 

стало одной из ведущих концепций социальной науки. Термин «гендер» касается не 

мужчины или женщины, как представителей биологического вида, а скорее собственно 

понятий «мужской» и «женский», то есть речь идет о качестве или характеристики, 

которые общество предписывает пола. Люди рождаются женского или мужского пола, 

но в течение жизни они учатся быть мужчиной или женщиной. Понятие «гендерный» 

имеет глубокие корни и по-разному воспринимается в рамках каждой культуры, оно 

проходит все стадии развития и эволюционирует вместе с социумом, который его 

производит. 

Важно понять, что условия жизни мужчин и женщин являются отличными, что 

прежде всего определяется в силу репродуктивной функции, которую выполняют 

женщины. Поэтому вопрос не в наличии этих различий, а в том, что они не должны 

негативно отражаться на условиях жизни мужчин и женщин, приводить к дискримина-

Социальная%20справедливость%20в%20современном%20мире%20:%20сборник%20статей%20/%20Ин-т
Социальная%20справедливость%20в%20современном%20мире%20:%20сборник%20статей%20/%20Ин-т
Социальная%20справедливость%20в%20современном%20мире%20:%20сборник%20статей%20/%20Ин-т
Социальная%20справедливость%20в%20современном%20мире%20:%20сборник%20статей%20/%20Ин-т
https://inosmi.ru/world/20121214/203332308.html
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ции, а наоборот, учитываться, чтобы становиться основным приоритетом при 

разделении экономических, социальных, политических и медицинских возможностей. 

Равенство по признаку пола, согласно женского трактовка предполагает, что 

мужчины и женщины должны играть равноценные социальные роли и иметь 

равнозначный доступ ко всем общественных ресурсов. Равенство по половой 

принадлежности не является тождеством полов или тождество их признаков и 

характеристик, так как говорить о такого рода сходства невозможно, учитывая 

отличные роли в воспроизводстве рода. 

Необходимо понимать, что принцип равенства включает в себя и право на 

различия, различия, то есть право, которое предлагает необходимость вычисления 

отличительных особенностей, характерных и для мужчин, и для женщин, связанных с 

их принадлежностью к тому или иному социальному классу, политических и 

религиозных взглядов, этнических групп, расовой принадлежности или сексуальной 

ориентации. Все эти аспекты должны учитываться при формировании правильных 

гендерных позиций и нормального функционирования общественной жизни.  

Во второй половине ХХ в. был достигнут значительный прогресс в сокращении 

гендерного неравенства в экономической, политической, социальной и культурной 

жизни общества. Женщины играют все более важную роль в национальном и мировом 

хозяйстве, международных отношениях. В последние десятилетия участие женщин во 

многих общественных сферах существенно возросло. Заметный прорыв в гендерном 

равенстве в большинстве стран мира состоялся в политической сфере. Все больше 

женщин занимают высокие государственные должности - от членов правительств к 

президентам, именно те должности, очень долгое время считались мужской 

прерогативой. 

Другим проявлением достижения определенных гендерных неравенств можно 

назвать приобретение мужчинами некоторых традиционно женских прав и привилегий, 

в частности по уходу за детьми. Так, например, в законодательстве многих государств 

уже предусмотрена обязательная декретный отпуск для родителей. 

В Украине в последнее время несколько улучшилась ситуация с 

представительством женщин в органах государственной власти, несколько увеличилось 

число женщин-народных депутатов. Сейчас наибольшие достижения в сфере 

гендерного равенства наблюдаются на законодательном уровне. Однако во многих 

других сферах, в практическом воплощении существенного прогресса достичь не 

удалось, что и обуславливает низкие позиции Украины в международных рейтингах по 

гендерному равенству и значительное отставание от европейских показателей.  

В нашей стране, как и ранее, для женщин существуют реальные препятствия на 

рынке труда, и их корни находятся в самой системе организации занятости и в 

проблемах, с которыми сталкиваются женщины, стремясь совместить 

профессиональную деятельность с выполнением семейных обязанностей. Частично 

проблемы женской занятости могли бы быть решены за счет государственной 

поддержки практики занятости неполное рабочее время. В отличие от стран ЕС, в 

Украине такая практика мало распространена. Кроме того, сохраняется гендерный 

дисбаланс и в оплате труда, и в карьерном росте.  

Несмотря на значительные положительные гендерные сдвиги во многих сферах, 

в XXI веке еще продолжают существовать разные, хотя и менее явные, часто 

завуалированы, формы дискриминации. Особенности, масштабы и степень распростра-

ненности дискриминации существенно различаются в странах, в зависимости от 

региона. Так, несмотря на быстрые темпы развития гендерного законодательства и 

существенный прогресс в области гендерного равенства и в Украине, и в ЕС остаются 

значительные гендерные несоответствия в области основных прав человека, в доступе к 

ресурсам и экономических возможностей. Эти несоответствия существенно ограничи-

вают женщин в социально-экономическом развитии. Распространенности приобретают 
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и гендерные разрывы в сфере доступа к ресурсам и возможностям распоряжаться ими. 

Хотя, как уже отмечалось, женщины значительно расширили свое присутствие в 

политике, однако их представительство еще далеко от паритетного. Женщины 

непосредственно несут наибольшие потери от этого неравенства, однако связанные с 

ними расходы пронизывают все общество, нанося вред каждому. 

По этой причине достижения гендерного равенства становится центральным 

моментом развития - его полноправной и самостоятельной целью. Оно способствует 

усилению способности страны к экономическому росту, снижению бедности и 

эффективного государственного управления. Поэтому достижение гендерного 

равенства является важной частью той стратегии развития, которая призвана дать 

возможность всем, и мужчинам, и женщинам, повысить свой жизненный уровень. 

Следовательно, актуальность проблемы гендерного равенства в современном 

историческом контексте безусловно сохранится в ближайшей перспективе. 

Обусловлено это тем, что проблема гендерного неравенства и социально-

экономическая и политическая дискриминация женщин не может быть решена только 

реформами со стороны государства, поскольку система норм, запрещающих любое 

ухудшение прав женщин, вряд ли будет работать без действенной системы контроля за 

выполнением этих норм. Для решения проблемы необходимы социальные изменения, 

произошедшие в сознании людей и в соответствии объективный взгляд на проблему. С 

этой точки зрения, приоритетное внимание должно предоставляться вопросом положе-

ния женщин, особенно в тех проблемных зонах, где еще сохраняются явные и скрытые 

формы дискриминации, а также должны быть разработаны специальные мероприятия, 

в том числе законодательного характера, направленные на достижение реальных 

равных возможностей мужчин и женщин, выравнивание их социального статуса. 

Литература: 1. Доклад Секретариата. Гендерные вопросы, женщины и 

здоровье: включение гендерной перспективы в основное направление политики и 

программ ВОЗ // EB116/13 от 12 мая 2005 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https: // apps. who. int/gb/ ebwha/pdf_fi les/EB116/B116_13-ru. pdf ; 2. Гендерна рівність і 

розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. – К.: Заповіт, 2016. – 244 

c.; 3.  Индикаторы гендерного равенства в сфере охраны здоровья. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://gender.ru/pages/ library/books/pdf/ 

zdorovje_i_zdravoohranenie/65-96.pdf 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК СТОРОНА  

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 

 

Канд. эконом. наук, доц. Янченко Н.В., студ. гр А-41 Федорченко С. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры  

 

Экономическая справедливость необходима для выравнивания игрового поля и 

содействия гендерному равенству. Это может быть изменено только посредством 

структурных вмешательств, которые позволят женщинам и сосредоточить внимание на 

изменении их социально-экономического статуса. 

Несмотря на относительно внушительные темпы экономического роста в Африке 

за последние десять лет или около того, нищета и неравенство, как бы они ни были 

измерены, остаются упрямо высокими. Ожидается, что экономический рост будет 

оставаться позитивным и надежным в большинстве районов Африки. 

Высокое первоначальное неравенство делает бедность менее восприимчивой к 

росту ... чем выше первоначальное неравенство, тем меньше бедные будут участвовать 

в прибыли от роста. Если не будет достаточного изменения в распределении, люди, 

которые имеют более высокую начальную долю пирога, будут иметь тенденцию 

получать большую долю в расширении пирога. 
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Эти проблемы повторяются во многих частях мира. Таким образом, участники 

процесса развития участвуют в разработке преобразованной повестки дня для развития. 

По мере приближения цели эпохи развития, сформулированной в Декларации 

тысячелетия (МГД), предпринимались коллективные усилия для оценки достигнутого 

прогресса, а также наметилась новая трансформирующая повестка дня для развития. 

Значительный прогресс был достигнут во многих целевых показателях ЦРТ, таких как 

всеобщее начальное образование, нищета (с точки зрения сокращения числа людей, 

живущих менее чем на 1 долл. США в день) и снижение детской и младенческой 

смертности.  

Однако сохраняющееся неравенство сохраняется. В частности, гендерное 

неравенство, экономические кризисы и деградация окружающей среды сдерживают 

прогресс во многих целях развития. Перед миром стоит огромная задача реагировать на 

многочисленные кризисы. К ним относятся привлечение более чем миллиарда людей из 

крайней нищеты, которые удовлетворяют потребности в средствах к существованию 

для прогнозируемого 2050 человек в 9 миллиардов человек при сохранении 

экологической устойчивости (Kumar, Thakur, van der Heijen & Hazlewood, 2014).  

Все это указывает на ошибочность принятых в настоящее время экономических 

моделей и политических предположений, которые на протяжении многих лет 

способствовали развитию. Существующая повестка дня в области развития не 

позволила предотвратить возникновение этих угроз и смягчить их, поскольку на 

практике они не были преобразовательными. Эти модели развития не способствуют 

структурным факторам нищеты и неравенства и остаются периферийными для 

политики правительства, бизнеса, международной помощи и принятия решений. Самое 

главное, что глобальные рамки развития и их одомашнивание не увенчались успехом в 

учете различий, с которыми сталкиваются нищие общины в странах по всему миру. 

Экономические социальные и культурные права должны быть в центре расширения 

прав и возможностей женщин и обеспечения экономической справедливости в их 

борьбе за гендерное равенство. Наибольшие проблемы, с которыми сталкиваются 

женщины, - это нищета, неравенство и безработица. Кроме того, права третьего 

поколения имеют решающее значение для расширения экономических прав и 

возможностей женщин. Причина, по которой большинство сельского населения в 

Африке напрямую зависит от природных ресурсов для средств к существованию. Как 

указывалось ранее, большинство мелких фермеров составляют женщины. Движениям в 

области прав женщин необходимо переключить свое внимание на экономические и 

социальные культурные права и настаивать на основных принципах социальной 

справедливости и публичных обязательств. Статус женщин может быть усилен только 

в том случае, если они постепенно осознают как свои гражданские, так и политические, 

а также их экономические и социальные права.  

Экономическая справедливость определяется многими способами. Согласно 

Центру социальной и экономической справедливости (далее), экономическая 

справедливость касается индивидуального и социального порядка и обеспечения того, 

чтобы учреждения были созданы для обеспечения справедливых равных возможностей 

для людей зарабатывать на жизнь и обмениваться благами и услугами. Все люди 

должны иметь возможности для полноценной работы и дохода, которые обеспечивают 

им достаточное питание, жилье и уровень жизни, который способствует их крепкому 

здоровью (Lundy & van Wormer, 2007). Критический элемент заключается в том, чтобы 

все люди имели равный доступ к материальным основам для активного 

экономического роста.  

Экономическая справедливость зависит от трех основных принципов, которые 

регулируют как социальный, так и экономический порядок в обществе. Это принципы 

совместного, социального и распределительного правосудия. Распределительное 

правосудие в значительной степени определяется в контексте либеральной рыночной 
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экономики и делает упор на особенности распределения частной собственности на 

свободном и открытом рынке. Это связано с экономическими правами и вкладом 

отдельных лиц в экономику, будь то посредством трудовых или капитальных затрат. 

Принцип дистрибутивного правосудия включает в себя неприкосновенность 

собственности и контракты. Он превращается в свободный и открытый рынок, а не в 

правительство, как наиболее объективное и демократическое средство для определения 

справедливой цены, справедливой заработной платы и справедливой прибыли. 

Очевидно, что это не является полезной интерпретацией в контексте расширения 

экономических прав женщин в том смысле, что женщинам отказывают в доступе к 

капиталу, и их трудовые ресурсы не признаются или не учитываются. 

Распределительное правосудие необходимо понимать в контексте социальной 

справедливости и в качестве принципа для содействия перераспределению и 

справедливости в доступе к производственным ресурсам. Кроме того, нынешний 

экономический статус женщин сам по себе является доказательством того, что на 

рынки нельзя полагаться на предоставление инклюзивных преимуществ и требуется 

государственное регулирование, а также экономические инструменты, которые 

облегчают позитивные действия для маргинальных и исключенных групп. 

Распределительное правосудие необходимо понимать в контексте социальной 

справедливости и в качестве принципа для содействия перераспределению и 

справедливости в доступе к производственным ресурсам. Кроме того, нынешний 

экономический статус женщин сам по себе является доказательством того, что на 

рынки нельзя полагаться на предоставление инклюзивных преимуществ и требуется 

государственное регулирование, а также экономические инструменты, которые 

облегчают позитивные действия для маргинальных и исключенных групп. 

Распределительное правосудие необходимо понимать в контексте социальной 

справедливости и в качестве принципа для содействия перераспределению и 

справедливости в доступе к производственным ресурсам. Кроме того, нынешний 

экономический статус женщин сам по себе является доказательством того, что на 

рынки нельзя полагаться на предоставление инклюзивных преимуществ и требуется 

государственное регулирование, а также экономические инструменты, которые 

облегчают позитивные действия для маргинальных и исключенных групп 

С другой стороны, справедливость в отношении партнеров объясняется 

необходимостью предоставления равных возможностей для получения доступа к 

частной собственности в производственных активах, а также равенства возможностей 

для участия в продуктивной работе (Центр социальной и экономической 

справедливости и др.). В этом контексте он требует, чтобы каждый человек был 

гарантирован институтами общества равным правом человека вносить свой вклад в 

экономику как через труд, так и через производственный капитал. Этот принцип 

принципиально отвергает исключающие социальные барьеры, основанные на принципе 

социальной справедливости, основанного на справедливости (Центр социальной и 

экономической справедливости и др.). Подразумевается, что официальная политика 

должна приводить к равному распределению выгод между участниками экономики, 

предположение о том, что рынки могут доставлять распределительное правосудие.  

 

ГЕНДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

Канд. эконом. наук, доц. Янченко Н.В. студ. Яшихина Е.М. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

В мире доминируют отношения социального неравенства как основания 

социальной несправедливости. Именно социальная несправедливость чаще и глубже 

всего переживается на уровне и индивидуального, и общественного сознания. В то 
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время как гендерное неравенство уменьшилось в некоторых аспектах жизни, они 

остаются глубоко укорененными в других. Подавляющее большинство женщин во всем 

мире не пользуются равенством в экономической жизни, физической безопасности, 

доступом к земельным и финансовым ресурсам или заработком. Преодоление 

гендерного неравенства требует политического вмешательства, которые увеличивают 

экономические возможности женщин и их результаты. 

В течение двух-трех последних десятилетий зарубежными учеными начало 

формироваться новое направление экономической науки — гендерная экономика, 

которая исследует с помощью инструментария экономической теории динамику 

гендерных процессов и явлений, изменяющихся под воздействием мер социально-

экономической политики государства и влияющих на эффективность распределения 

результатов экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов. Гендерное 

равенство экономики  ориентируется на способы, в которых экономические процессы  

влияют на гендерное равенство, и рассматривается влияние гендерного неравенства на 

экономические показатели. 

Основным направлением гендерной стратегии является дальнейшее развитие и 

совершенствование гендерной политики, которая тесно связана  с экономическими 

преобразованиями, переходом к рыночным отношениям.  В условиях рыночной 

экономики объективно необходимо совершенствование системы социальной защиты 

уязвимых групп населения. Маркороэкономические стратегии должны включать меры 

и гарантии экономической безопасности для  всех граждан, в том числе и гендерные 

аспекты как конечную цель. Следовательно, об эффективности экономической 

политики можно судить не по рыночным критериям, а по тому, насколько успешно ей 

удается продвинуть вопросы социального несправедливости и гендерного неравенства. 

Высокий уровень гендерного равенства относится к большому экономическому росту. 

В связи с этим необходимы инвестиции в гендерное равенство на макроэкономическом 

уровне, которые будут служить во благо в целом.  

В гендерной стратегии большую роль сыграли Четыре Всемирные конференции 

по положению женщин ( 1975-1995 гг.). Они внесли много нового и конструктивного в 

реализацию гендерной политики. Эти конференции обратили внимание на 

необходимость разработки стратегии, которая смогла бы обеспечить полное равенство 

и ликвидацию всех форм дискриминации по признаку пола и вовлечение женщин в 

процесс развития экономики и полное участие в нем. 

В настоящее время данная отрасль научного знания начинает создавать 

собственную систему координат научного мышления, которая «обеспечит его 

единство, целостность и постоянную воспроизводимость». В этой связи ученые, 

работающие в данной научно-исследовательской парадигме, начали формировать 

систему категориального аппарата, обозначать предметную область исследования и 

разрабатывать методологический инструментарий для ее познания. Данный процесс 

создания собственной методологии исследования гендерной экономики в мире 

находится только на начальном этапе своего становления и развития. Поэтому ему 

свойственны разобщенность и неоднозначность трактовки используемых 

исследователями понятий и категорий. Так же существуют сложности с определением 

предметной области анализа гендерной экономики. В настоящее время гендерная 

проблематика изучается экономической наукой преимущественно в разделах с большей 

социальной составляющей, таких как занятость и рынок труда, малое 

предпринимательство и самозанятость, распределение доходов (прежде всего, 

заработной платы), уровень жизни семей (бедность, социальная защита), вложения в 

человеческий капитал (образование, здравоохранение, культура) и др. 
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ГЕНДЕРНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ  

СИСТЕМІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 

 

Канд. економ. наук, доц. Янченко Н.В., студ. Танцуров Д.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Сільські жінки складають більшість світової бідноти. Серед них відзначається 

найнижчий рівень шкільної освіти і найвищий рівень неписьменності. У всіх регіонах, 

що розвиваються очолювані жінками сільські домогосподарства входять в число 

найбідніших. Численні дослідження підкреслюють соціальні витрати, пов' язані з 

дефіцитом освіти і активів у жінок, безпосередньо пов'язуючи його з високими рівнями 

недоїдання, дитячої смертності, а в деяких країнах - інфікування ВІЛ / СНІДом. Це 

пов'язано також і з високими економічними витратами: нераціональне використання 

людського капіталу та низький рівень продуктивності праці, які перешкоджають 

розвитку сільських районів і досягнення прогресу в сільському господарстві, і в 

кінцевому підсумку загрожують продовольчої безпеки як жінок, так і чоловіків. 

Гендерні ролі є поведінкою, яку суспільство вважає доречною для чоловіків і 

жінок. У традиційному сільському суспільстві сільськогосподарським виробництвом в 

комерційних масштабах займаються в основному чоловіки. Чоловіки обробляють 

землю, зрошують сільськогосподарські культури, збирають урожай і вивозять 

продукцію на ринки. Вони володіють і торгують великими тваринами, такими як 

велику рогату худобу, а також відповідають за заготівлю, обробку і продаж деревини в 

лісах. У рибальських громадах прибережний і морський лов риби майже завжди є 

сферою діяльності чоловіків. Сільські жінки відповідають, передусім, за ведення 

домашнього господарства. Вони виховують дітей, заготовлюють продукти і готують 

їжу, займаються домашнім птахівництвом, а також заготовлюють дрова і воду. Проте 

жінки і дівчатка також відіграють важливу роль в генеруванні сімейних доходів, 

працюючи в основному безкоштовно під час сівби, прополки, прибирання і обробки 

урожаю, а також при підготовці його для продажу. Жінки можуть також заробляти 

невеликі доходи для себе особисто, продаючи овочі з домашнього городу або лісові 

продукти. Вони витрачають ці доходи в основному на живлення сім'ї і на навчання 

дітей. Попри те, що жінки вносять істотний вклад у благополуччя домогосподарств і в 

сільськогосподарське виробництво, продажем продукції сільськогосподарського 

рослинництва і тваринництва займаються в основному чоловіки, які і розпоряджаються 

отриманими доходами. Недооцінка праці жінок призводить до того, що жінки 

практично не розглядаються в якості рівноправних учасників економічних угод, при 

розподілі ресурсів домогосподарств і в процесі ухвалення рішень у рамках ширшої 

общини. У зв'язку з розширенням масштабів комерційного ведення сільського 

господарства, домінуюче положення чоловіків міняє гендерні ролі на користь 

чоловіків. Наприклад, у зв'язку із зростанням попиту в містах на овочі, чоловіки 

віднімають у жінок їх традиційні городи, щоб створювати комерційні підприємства. 

Експропріація цього виду діяльності у жінок знижує об'єм вироблюваного ними 

продовольства для домогосподарств, їх доходи і їх соціальний статус. Інша тенденція, 

що придбаває широкі масштаби, полягає в міграції сільських чоловіків з числа бідняків 

у пошуках роботи, у зв'язку з чим жінки повинні самі нести відповідальність за здобич 

продовольства і виробництво сільськогосподарських культур на продаж, а також за 

виховання дітей. 

Гендерна рівність є положення, коли всі люди мають рівні права, можливості і 

винагороду незалежно від того, народжені вони жінками або чоловіками. 

Жінки страждають від систематичної дискримінації з точки зору доступу до 

ресурсів, які необхідні для соціально-економічного розвитку. Кредити, поширення 

знань, знаряддя виробництва та забезпечення  зазвичай призначені для задоволення 
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потреб чоловіків, як глав домогосподарств. Сільські жінки рідко беруть участь в 

консультаціях по проектам розвитку, які можуть підвищувати продуктивність праці і 

доходи чоловіків, але в той же час збільшують обсяг їх робочого навантаження. Коли 

робоче навантаження підвищується, то зі шкіл частіше забирають дівчаток, ніж 

хлопчиків, щоб надавати допомогу у веденні сільськогосподарських робіт і виконання 

робіт по домашньому господарству. У багатьох країнах після смерті чоловіка його 

родичі можуть забрати у вдови землю і худобу, залишаючи її без засобів до існування. 

Заробітна плата фермерських робітниць нижче, ніж у чоловіків, у той час як 

низькооплачувані функції в переробній промисловості, як правило, «фемінізується». 

Дискримінація може дійти до насильства, заснованого на гендерну факторі, особливо в 

надзвичайних обставинах, коли жінки ізольовані і уразливі. Інша форма насильства 

полягає в позбавленні жінок права на «безпечний секс», що є основною причиною 

поширення ВІЛ / СНІДу в деяких країнах. 

Гендерна справедливість означає справедливість і неупередженість у 

поводженні з чоловіками і жінками, відповідно до їх належними потребами 

За рахунок встановлення соціальних відносин, в яких ніяка стать не піддається 

дискримінації, гендерна справедливість націлена на вдосконалення гендерних відносин 

та гендерних ролей, а також на досягнення гендерної рівності. Суть справедливості 

полягає не в ідентичному зверненні, так як звернення може бути рівним або різним, але 

завжди має вважатися еквівалентним з точки зору прав, вигод, зобов'язань і 

можливостей. Оскільки чоловіки верховенства в сім'ї, а державні політика і інститути, 

причому не тільки в сільських районах, а й у всьому світі, затушовують інтереси і 

проблеми жінок, то ключова стратегія в області гендерної рівності полягає в 

розширенні прав і можливостей жінок.  

Гендерна нерівність посилює проблеми, пов'язані з відсутністю продовольчої 

безпеки, недоїданням і злиднями. Стратегії в області сільськогосподарського і 

сільського розвитку не завжди відповідають інтересам сільського населення, особливо 

жінок, але часом навіть посилюють існуючі нерівності. Ця тенденція може привести до 

гірших наслідків, враховуючи сучасні безпрецедентні виклики, включаючи зміну 

клімату, міжнародну міграцію, транскордонне перенесення інфекційних захворювань і 

глобальний економічний спад. Якщо гендерні проблеми не будуть вирішуватися 

всеосяжним чином, то глобальне співтовариство не досягне цілей, поставлених на 

Всесвітньому продовольчому саміті в 1996 році, а також Цілей в області розвитку 

Декларації тисячоліття ООН. Що стосується гендерних питань, багато країн розробили 

політику та програми розвитку, які в більшій мірі враховують гендерні аспекти і мають 

соціальну спрямованість. Однак критичні прогалини зберігаються: культурні 

уподобання та відсутність політичної волі призвели до нерівномірного прийняття і 

застосування узгоджених на міжнародному рівні політичних заходів і конвенцій з 

проблем гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Дані, необхідні 

для розуміння гендерних відмінностей в доступі до виробничих ресурсів, залишаються 

мізерними, а потенціал багатьох країн, що розвиваються для інтеграції гендерних 

питань в програми розвитку все ще залишається слабким. Навіть в тих випадках, коли 

досягається прогрес, потенціал для здійснення такої політики і оцінки її впливу часто 

виявляється недостатнім. Економічні стратегії в області гендерної рівності повинні 

бути направлені на подолання цих прогалин і на підвищення рівня гендерної рівності в 

сільських районах. 

З вищенаведеного можна сказати, що розвиток повинен охоплювати 

довгострокові потреби і сподівання жінок, їх повноваження для участі в процесі 

прийняття рішень, а також їх доступ до основних ресурсів, таким як земля і їх власна 

праця, і контроль за ними. Саме тому гендерні питання повинні займати центральне 

місце в стратегічних економічних програмах. 
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СЕКЦІЯ 5  

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Канд. техн. наук, доц. Бредіхін В.М.  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Жорстке конкурентне середовище та кризовий стан економіки в Україні 

примушує будівельні підприємства шукати шляхи зниження ризиків свого існування. 

Управління ризиками будівельного підприємства є основою для прийняття рішень про 

виконання того чи іншого проекту. Тому не викликає сумніву актуальність поставленої 

проблеми. 

Питанню оцінки та прогнозування ризиків, присвячені роботи багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених: І.Т. Балабанов, Дж. Кейнс, У. Шарп та ін. [1]. На 

діяльність будівельного підприємства впливають зовнішні та внутрішні фактори, тому 

проблема дослідження практичних аспектів прогнозування ризику в Україні для цих 

підприємств потребує подальшого дослідження. 

Прогнозування - це послідовність дій для здійснення оцінки майбутнього стану 

будівельного підприємства на основі аналізу даних описуючих його минулий і 

теперішній стан. Ризики оцінювати в короткостроковому періоді (у межах одного року 

– тактичний ризик), і в довгостроковому, враховуючи накопичений ризик за попередні 

роки (стратегічний ризик). 

Спираючись на вищесказане визначені основні етапи прогнозування ризику 

діяльності будівельного підприємства, що представлено на рис. 1. 
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 Рисунок 1 - Прогнозування ризику діяльності будівельного підприємства [2] 
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Прогнозування ризику діяльності будівельного підприємства будемо проводити 

на прикладі підприємств Харківської області, які спеціалізуються на житловому 

будівництві ТДВ «Житлобуд-2», ПАТ «Житлобуд-1» та ПРАТ «КДСК» середній строк 

операційного циклу яких складає від 2 до 3 років. 

На першому етапі для визначення тактичних ризиків діяльності будівельного 

підприємства проведемо розрахунки відповідно п‘яти змінних:  

- Х1 – ціна на матеріальні ресурси, необхідні для виготовлення будівельної 

продукції підприємствами; 

- Х2 – обсяги капітальних інвестицій у будівництво в регіоні; 

- Х3 – плинність кадрів на підприємстві; 

- Х4 – платоспроможність підприємства; 

- Х5 – витратоємність продукції підприємства. 

Для обраних підприємств ця залежність побудована на врахуванні даних за 

2013-17 р.р. становить [3]: 
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Побудована ця ж залежність для стратегічного ризику діяльності будівельного 

підприємства, відповідно становить: 
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Використовуючи отримані залежності розрахуємо значення тактичного та 

стратегічного ризиків діяльності ТДВ «Житлобуд-2», у 2016 р., що відповідно 

становить  

-97 521,35 грн. та +63 652,35 грн. 

На другому етапі було побудовано криві розподілу ймовірності виникнення 

певного рівня втрат (крива ризику) та рівня прибутку понад запланований (крива 

виграшу) для будівельного підприємства ТДВ «Житлобуд-2». 

 

  
Рисунок 2 - Крива розподілу ймовірності виникнення певного рівня втрат  

та прибутку (крива ризику) для ТДВ «Житлобуд-2» 
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На наступному етапі проведемо корегування отриманих значень. 

Розраховані кінцеві значення тактичного та стратегічного ризиків відповідно 

становитиме -41 725,24 грн., що відповідає безризиковій зоні; та 41 285,32 грн., і 

знаходиться в межах зони допустимого ризику. 

Отримані результати можливо використовувати для корегування стратегії 

розвитку будівельного підприємства та бути основою для прийняття управлінських 

рішень як в тактичному так і в стратегічному плані. 

Література: 1. Балабанова Л.В., Фоломкіна І.С. Стратегія і тактика управління 

підприємством / Л.В. Балабанов. – Д. : ДонНУЕТ, 2009. – 421 с.; 2. Турко, М.О. 

Прогнозування ризику діяльності будівельного підприємства / Економiчний часопис-

XXI, 2012, № 09-10 3. Офіційний сайт ТДВ «Житлобуд-2». – http:// http://www.zhilstroj-

2.ua. 

 

ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

Канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю., студ. гр. ЕП-41 Коваленко Ю.І. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Відповідно до Закону України «Про публічні  закупівлі» [1] закупівлі 

здійснюються за такими ключовими і основоположними принципами:  

1. Добросовісна конкуренція серед учасників. В цілому норми Закону сприяють 

вільній конкуренції серед учасників. Ризики складають лише можливі недобросовісні 

дії учасників торгів, які можуть домовлятися між собою щодо певних узгоджених дій 

при участі у торгах (так звані «змови»). У такому випадку (змови між учасниками) 

повинна бути своєчасна реакція замовника (у разі участі пов‘язаних осіб) та відповідні 

дії АМКУ щодо встановлення факту змови та внесення таких суб‘єктів господарювання 

до реєстру відомостей про рішення органів Комітету щодо визнання вчинення 

суб‘єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції, який розміщений на веб-сайті АМКУ.  

2. Максимальна економія та ефективність. Один із ключових принципів 

закупівель. Дуже часто замовник при встановленні технічних вимог до предмета 

закупівлі постає перед питанням, що важливіше: «максимальна економія» чи 

«максимальна ефективність». Безумовно, при витрачанні бюджетних коштів важливо 

усвідомлювати необхідність економії. Однак, за відсутності зваженого підходу до 

формування технічних вимог це призводить до закупівлі менш якісного предмету 

закупівлі, що в результаті дає низьку ефективність закупівлі, а в тривалішому періоді 

часу може й зумовити надмірне витрачання коштів внаслідок високих витрат на 

експлуатацію чи використання придбаного товару (роботи, послуги) за нібито низькою 

ціною.  

3. Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель. Цей принцип 

забезпечується через оприлюднення документів, які стосуються процедур закупівлі, на 

веб-порталі Уповноваженого органу. Перелік документів та строки оприлюднення 

зазначені в статті 10 Закону.  

4. Недискримінація учасників. Деталізація дотримання принципу 

недискримінації передбачено статтею 5 Закону. Зокрема, в частині першій цієї статті 

зазначено, що вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель 

на рівних умовах. Крім цього, згідно частини третьої статті 22 Закону тендерна 

документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до 

дискримінації учасників.  

5. Об‘єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій. Цей принцип дуже 

важливий з точки зору отримання оптимального результату закупівлі. Важливо 

забезпечити рівне та об‘єктивне відношення до всіх учасників.  
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6. Запобігання корупційним діям і зловживанням. Однією із цілей розробки та 

впровадження конкурсних механізмів у сфері публічних закупівель є запобігання 

проявам корупції. Реалізація цього принципу здійснюється в першу чергу шляхом 

забезпечення прозорості і доступності інформації про закупівлі, підзвітності та 

контролю у сфері закупівель. Саме для цього передбачені: оприлюднення в 

електронному вигляді максимально можливої кількості документів, пов‘язаних із 

закупівлями; складання звітності; відповідальність посадових осіб замовника та 

учасника за порушення законодавства у цій сфері 

Література: 1. Про публічні закупівлі – Закон України  № 922-VIII від 25 грудня 

2015 року  // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua. 

 

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 

 

Канд. екон. наук, доц. Панченко Н.Г. 

Український державний університет залізничного транспорту 

 

Важливою подією в реформуванні залізничної галузі України є утворення  

корпорації Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»,  яке  з 1 грудня 

2015 року розпочало свою господарську діяльність. Товариство стало 

правонаступником усіх прав і обов‘язків Державної адміністрації залізничного 

транспорту України, а також підвідомчих підприємств і закладів, що мали статус 

окремих юридичних осіб. За законом України "Про особливості утворення публічного 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" 100 

відсотків акцій ПАТ "Укрзалізниця" закріплені в державній власності.  

На процеси корпоратизації галузі залізничного транспорту покладено великі 

надії, зокрема щодо створення нових якісних умов для клієнтів та працівників, а також 

відкриття можливостей для інвестицій  в інфраструктуру. Наразі в процесі 

корпоратизації залізничного транспорту змінена його організаційно-правова форма та 

корпоративна структура (створено 29 філій, з яких шість – регіональні), що в 

майбутньому дозволить вибудувати вертикально інтегровану структуру на основі 

створення компаній за напрямками діяльності. Стратегією розвитку передбачено, що 

бізнес-модель ПАТ "Укрзалізниця" буде побудована на п'яти бізнес-вертикалях: 

вантажні перевезення та логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, послуги 

тяги, виробництво та сервіс. 

В досягненні стратегічних цілей розвитку залізничного транспорту, як  засвідчує 

зарубіжний досвід реформування залізничної галузі, вагома роль належить 

ефективному корпоративному управлінню. 

В загальному розумінні корпоративне управління - це сукупність організаційних 

і методичних рішень, що забезпечують досягнення двох ключових цілей: 

- збільшення капіталізації корпорації (вартості бізнесу за рахунок збільшення 

котирування акцій і / або додаткової емісії), в тому числі при поглинанні або 

приєднання; 

- забезпечення балансу інтересів власників / інвесторів корпорації, її 

менеджменту та інших фінансово-зацікавлених сторін (місцевих і державних органів 

управління та ін.). 

Механізм корпоративного управління покликаний забезпечити відповідальність 

ради директорів перед акціонерами, менеджменту - перед радою директорів, власників 

великих пакетів акцій - перед міноритаріями, корпорації - перед працівниками та 

покупцями, суспільством в цілому. 

Корпоративне управління має реалізовуватися за наступними напрямками: 

- формування стабільних правил ведення бізнесу; 
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- формування та ефективне використання внутрішніх ринків корпорації; 

- формування нових організаційних структур; 

- усвідомлення участі акціонерів в процесах економічного розвитку, 

громадський контроль над корпоративним сектором; 

- вдосконалення методів і використання обґрунтованої системи вимірювання 

ефективності корпоративного менеджменту. 

У відповідності з вищезазначеним корпоративне управління ПАТ 

«Укрзалізниця» має охоплювати процеси регулювання руху його корпоративних прав в 

дочірніх, залежних і асоційованих товариствах з метою отримання прибутку, 

управління цими підприємствами; формування єдиного транспортного процесу; 

розвиток конкурентного середовища на ринку залізничних послуг; підвищення 

ефективності функціонування; задоволення потреб національної економіки і населення 

в перевезеннях, покращення їх якості і зменшення розміру транспортної складової у 

вартості товарів і послуг.  

При цьому повинні вирішуватися наступні завдання:  

-  створення ефективної системи взаємодії і підтримки балансу відповідальності 

органів управління товариства: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління і 

голова правління ПАТ «Укрзалізниця»;  

-  перетворення ПАТ «Укрзалізниця» в бізнес-орієнтовану компанію на основі 

впровадження сучасних принципів і стандартів корпоративного управління;  

-  підвищення  ринкової  вартості  активів,  інвестиційної  привабливості  ПАТ 

«Укрзалізниця» і його дочірніх і залежних товариств;  

-  забезпечення реалізації і захисту прав і захищених законом інтересів ПАТ 

«Укрзалізниця», дочірніх і залежних товариств, їх акціонерів, менеджерів і 

виробничого персоналу;  

-  створення системи ефективного управління дочірніми і залежними товариств 

оптимізація організаційної структури ПАТ «Укрзалізниця» і раціональне розподілення 

персоналу за ключовими функціональними складовими;  

-  удосконалення  взаємодії  структурних  підрозділів,  філіалів,  дочірніх  

товариств і підрозділів центрального апарату в забезпеченні технології, безпеки і якості 

перевезень;  

- формування якісно нового професійного рівня управлінського персоналу;  

-  забезпечення  ефективної  інформаційної  підтримки  управління  роботою 

ПАТ «Укрзалізниця» на основі створення і впровадження сучасних корпоративно-

інформаційних технологій.  

Необхідно враховувати, що в ПАТ «Укрзалізниця» система корпоративного 

управління знаходиться на початковому етапі її впровадження, а тому потребує 

розробки механізмів та інструментів, які б забезпечили його ефективність в умовах 

процесів реформування залізничної галузі. 

Так, першочерговими діями щодо удосконалення корпоративного  управління 

ПАТ «Укрзалізниця» мають стати формування нової наглядової ради і правління та 

впровадження ключових складові прозорої та ефективної системи корпоративного 

управління, які включаються: 

- організація ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим 

органом; 

- наявність незалежних директорів; 

- створення спеціалізованих комітетів при наглядових радах; 

- винагорода членів наглядової ради і виконавчого органу; 

- введення посади корпоративного секретаря; 

- розкриття інформації та прозорість ведення бізнесу;  

- наявність ефективних систем контролю. 
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Таким чином, побудова ефективної системи корпоративного управління ПАТ 

«Укрзалізниця» в умовах реформування, заснованої на відкритості, прозорості та 

підзвітності запроваджує чіткий розподіл бізнесу залізничної галузі за напрямками 

ринку та дозволить встановити персональну відповідальність керівників за конкретний 

напрямок діяльності, що сприятиме залученню інвестицій та зростанню 

результативності роботи і покращенню якості обслуговування клієнтів.  

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СФЕРЫ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК В УКРАИНЕ 

 

Канд. экон. наук, доц. Смачило В.В.,  

канд. экон. наук, доц. Халина В.Ю.,  

канд. экон. наук, доц. Колмакова Е.Н. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Глобальные преобразования социально-экономических систем коснулись и 

трансформации системы закупок в Украине, которая отличалась высокой степенью 

коррупции, непрозрачности и неэффективностью. Сфера публичных закупок является 

чрезвычайно важной для государства, поскольку связана с использованием огромной 

суммы бюджетных средств, поэтому, исследование особенностей работы в электронной 

системе публичных закупок является актуальным и насущным вопросом в аспекте 

именно фармацевтической отрасли как социально значимой, так и такой, продукция 

которой является обеспечивающей для бюджетных / государственных учреждений. 

Базисом реформирования сектора публичных закупок стал принцип 

прозрачности и открытости данных, который был положен в основу электронной 

системы Prozorro [1], использование которой является обязательным для 

государственных и бюджетных закупщиков. Архитектура системы ProZorro 

представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Архитектура системы ProZorro 

Построено на основе [1] 

 

Реформа ProZorro – это не просто перевод бумажных тендеров в онлайн-формат, 

а полноценная трансформация всей системы публичных закупок. Система построена на 

принципе золотого треугольника партнерства «государство – бизнес – гражданское 

общество». Кроме того, электронная система и Закон Украины «О публичных 
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закупках» [2] повысил уровень конкуренции в этой сфере и сделал государственные 

закупки доступными для частного сектора. В Украине разрешено участвовать в 

процедуре закупки практически всем желающим, которые имеют статус физического 

или юридического лица. Важно отметить, что в отношении физического лица нет 

требований о том, что такое лицо должно быть зарегистрировано частным 

предпринимателем, то есть это может быть любое физическое лицо (гражданин 

Украины, иностранный гражданин, лицо без гражданства с правом легального 

пребывания на территории Украины) [1]. Участие бизнеса в публичных торгах в 

Украине платное – плата взимается не за регистрацию, а именно за подачу тендерных 

предложений, то есть только в случае реального участия в конкретных торгах [1]. 

Стратегией реформирования системы публичных закупок (утвержденной 

Распоряжением Кабинета Министров Украины № 175 от 24 февраля 2016 года) [3] 

установлено ряд стратегических целей, которые призваны сформировать эффективную 

систему публичных закупок и вывести ее на глобальный рынок: 

1. Удержать прозрачность (IT система развивается, поддерживая стратегии; 

нормативное регулирование системы (прозрачные правила игры для всех), внедрение 

контроля для удержания прозрачности и конкурентности (со стороны бизнеса, 

общественности, СМИ, контролирующих органов), обеспечение поддержки участников 

рынка публичных закупок. 

2. Повысить конкурентоспособность (упрощение доступа к рынку закупок; 

построение системы эффективного обжалования; построение экосистемы знаний 

публичных закупок, обеспечение качественной тендерной документации, повышение 

эффективности закупок за счет объединения закупок; экспорт философии Prozorro в 

другие страны; продвижения инициатив и интересов Украины на международной арене 

в сфере публичных закупок; построение эффективной коммуникации с бизнесом и 

обществом). 

3. Построить профессионализм (формирование экосистемы знаний публичных 

закупок, обеспечение качественной тендерной документации, повышение 

эффективности закупок за счет объединения закупок). 

4. Стать глобальным лидером (экспорт философии Prozorro в другие страны; 

продвижения инициатив и интересов Украины на международной арене в сфере 

публичных закупок). 

5. Переформатировать госслужбу (Рrozorro, как высоко-результативная команда; 

экспорт принципов работы команды Prozorro в другие государственные учреждения). 

Реформа публичных закупок в Украине считается одной из самых эффективных 

и быстро осуществляемых. Успех изменений в этой области признан на европейском и 

мировом уровнях, что подтверждается целым рядом наград: WORLD PROCUREMENT 

AWARD 2016 (международная награда в сфере закупок); OPEN GOVERNMENT 

AWARDS 2016 (премия инициативы в сфере открытого управления) лучшая реформа 

2015г. по опросу Национального Совета Реформ.  

В то же время, реализация такого инновационного социального проекта вызвало 

неприятие со стороны заказчиков из-за низкого уровня профессиональной подготовки и 

непосредственно самой деструктивной системы организации тендеров.  

Принципиальным стал переход от чисто государственных к публичным 

закупкам, что предусмотрено [2] и спровоцировало обновление понятийно-катего-

риального аппарата на законодательном уровне. К базовым понятиям следует отнести 

термин «предмет закупки», под которым понимаются товары, работы или услуги, 

которые закупаются заказчиком в рамках единой процедуры закупки, в отношении 

которых участникам разрешается подавать тендерные предложения или предложения 

на переговорах (в случае применения переговорной процедуры закупки). Предмет 

закупки определяется заказчиком в порядке, установленном уполномоченным органом 

[2]. Соответственно, фармацевтические предприятия негосударственной формы 
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собственности в этом процессе выступают как поставщики, а 

бюджетные/государственные учреждения, потребляющие фармацевтическую 

продукцию, как заказчики, приобретающие товары [2] – продукцию, объекты любого 

вида и назначения, в том числе сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в 

твердом, жидком и газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой 

таких товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров.  

Таким образом, в условиях глобализации и интеграции основная часть 

политических и экономических систем Украины  реформируются. Предприятиям 

приходится работать в новых условиях хозяйствования, что требует изменения и их 

системы менеджмента. Система публичных закупок «ProZorro» является прогрессивной 

для постсоветского пространства. Несмотря на то, что она имеет ряд недостатков и 

требует доработки, она позволяет снизить уровень коррупции в сфере  

государственных закупок, сделать государственные заказы доступными не только для 

фармацевтических корпораций, а и для малого и среднего бизнеса. Кроме того, 

проведения тендеров по европейскому образцу позволит предприятиям Украины 

освоить европейские правила игры, а в последующем и международный рынок.  

Литература: 1.Офіційний сайт ДП «Prozorro» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://prozorro.gov.ua.; 2.Закон України «Про публічні закупівлі» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19.; 

3.Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 175 від 24 лютого 2016 року «Про 

затвердження  Стратегії реформування системи публічних закупівель» //  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua. 
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Одним із ключових явищ, без якого неможливо уявити сучасне демократичне 

суспільство, є лобізм. 

Фактично лобізм доповнює конституційну систему демократичного 

представництва. Використовуючи можливості лобістської діяльності, різні соціальні 

групи, бізнесові, благодійні, комерційні та інші організації, що не спроможні захищати 

власні інтереси шляхом забезпечення свого представництва в парламенті, можуть у 

певний спосіб впливати на законотворчий процес, зокрема за допомогою прийняття тих 

чи інших законів, а також реалізацію політичних рішень [6, с. 145]. 

Метою дослідження є визначення ролі інформаційного лобізму в системі 

комунікації між суб‘єктами суспільства і органами публічної влади. 

Лобізм як явище має безліч визначень. Так, британський експерт К. Кумс, 

проаналізувавши тлумачення «лобізму» західних науковців, визначив, що у західній 

літературі частіше використовується два визначення лобізму. Перше: лобізм – це 

реалізація права кожного громадянина звертатися з клопотанням до свого уряду. Друге: 

лобізм – це професійна діяльність співробітників або спеціальних консультантів, 

найманих компанією, діловими та професійними асоціаціями, профсоюзами та іншими 

групами для представництва інтересів цих організацій в процесі формування державної 

політики [4, с. 14]. 

Тихомирова Є.Б. наголошує на комунікативному аспекті лобіювання, 

пропонуючи розуміти його як «специфічний вид паблік рилейшнз, пов‘язаний з 

комунікаціями різних соціальних груп і організацій з представниками влади для 

захисту своїх інтересів під час прийняття тих чи інших рішень органами державної 

влади і управління» [7].  

https://prozorro.gov.ua/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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Автори поділяють думку В. Королько [3], що за своєю сутністю лобіювання 

забезпечує гласність політичного процесу, робить його передбачуваним, розширює 

коло учасників політичного життя, обмежуючи всесилля апарату державної влади, 

виступає інструментом функціонування системи плюралістичної демократії, який 

розкриває очі законодавцям та державним службовцям на ті наслідки, що можуть мати 

законодавчі акти та адміністративні розпорядження, які вони приймають. 

Відповідно до об‘єктів лобіювання визначено три рівні лобізму – національний, 

регіональний і глобальний. Перший пов‘язаний з просуванням інтересів інших держав 

представниками певної країни (внутрішній лобізм), а також з тиском 

транснаціональних корпорацій або окремих держав на уряди інших країн з метою 

прийняття рішень, що відповідають їхнім інтересам (зовнішній лобізм). Останні – із 

впливом на рішення регіональних і міжнародних організацій. 

Інформаційний лобізм, як явище розглядається, зокрема, як засіб супроводження 

діяльності окремих груп за інтересами певних структур, що мають вплив на прийняття 

управлінських рішень. При цьому інформаційний лобізм не має якихось своїх 

особливих технологій впливу, які були б відмінні від інших відомих у маркетингових і 

немаркетингових комунікаціях будь-якого виду та типу, що існують у будь-яких 

соціально-історичних умовах. Але інформаційний лобізм має свої специфічні риси, 

принципи та норми обміну інформацією і методи встановлення політичних і провладно 

орієнтованих контактів [5, с. 171].  

Досліджуючи інформаційний лобізм як вид державних маркетингових 

комунікацій, Д. В. Кіслов пропонує визначати поняття інформаційний лобізм як 

сукупність вибіркових комбінованих та інструментальних технологій, цільовим 

пріоритетом для яких є не тільки встановлення вибіркових комунікацій, а й досягнення 

політичних та управлінських рішень [2]. 

Отже, інформаційне лобіювання – це особливий спосіб формування і підтримки 

комунікацій, що має специфічні риси, принципи та норми обміну інформацією. Тобто 

інформаційний лобізм є видом комунікації, спрямований на ухвалення державного 

рішення в інтересах комунікатора з залученням прямих (зустрічі, консультації, виступи 

тощо) та непрямих (через ЗМІ) методів передачі інформації реципієнту. 

Головною загальною ознакою інформаційного лобізму незалежно від підходів 

до його визначення залишається те, що він стосується вузького, проте дуже 

відповідального сегмента управління – сфери прийняття рішень. Об‘єктом 

інформаційного лобізму є ті інститути, від яких залежить прийняття необхідного 

рішення. Ці об‘єкти можна класифікувати за такими ознаками: за територіальною 

ознакою – на державні та міжнародні; за метою впливу – на економічні, політичні, 

соціальні тощо. Суб‘єктами інформаційного лобізму є групи інтересів, які здійснюють 

вплив на об‘єкти лобізму з метою досягнення власних цілей. Група інтересів є 

загальним поняттям. До груп інтересів належать: політичні партії, профспілки, 

приватні підприємства, трансконтинентальні корпорації, громадські організації, 

релігійні організації, державні діячі, окремі фізичні особи, держави (при 

трансконтинентальному/міжнародному лобізмі) та ін.  

Слід зазначити, що кожний із типів інформаційного лобізму (національний, 

регіональний і глобальний) користується деяким набором своїх методів налагодження 

комунікацій. Методами інформаційного лобізму є способи інформаційно-

комунікативного впливу суб‘єктів лобізму на об‘єкти лобізму.  

До соціально-прийнятних методів слід відносити: надання інформації, 

документів та проектів рішень з питань порядку денного; участь в обговоренні 

комітетами та комісіями парламенту, органами виконавчої влади лобійованих питань; 

експертизу проектів законів та інших нормативних актів та рішень органів державної 

влади з наданням останнім результатів експертизи; створення громадських рад, 

громадських професійних організацій, бізнес- асоціацій, бізнес-спільнот; створення у 
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великих корпораціях GR-відділів, які спеціалізуються на взаємодії з представниками 

держави та формуванні позитивного іміджу компанії; формування суспільної думки, 

рейтингів, проведення прес-конференцій; надсилання запитів до суб‘єктів владних 

повноважень; підготовку та розповсюдження наукових висновків. До прикордонних 

методів лобізму слід відносити неформальні контакти з суб‘єктами владних 

повноважень, кадрові призначення. До кримінальних методів лобізму відносять 

шантаж, шахрайство, підкуп, погрози, обман, корупцію [1, с. 551]. Отже, методи 

інформаційного лобізму забезпечують тісний зв‘язок суб‘єктів владних повноважень та 

груп інтересів, забезпечують зворотний зв‘язок та є безпосередньою ознакою 

демократії.  

Основними функціями інформаційного лобізму є інформаційна, комунікативна 

та посередницька функції. Комунікативна функція забезпечує обмін інформацією та 

спілкування між носіями влади та групами інтересів. Посередницька функція полягає в 

представленні інтересів певних груп та досягненні певного компромісного рішення при 

прийнятті управлінських рішень. Інформаційна функція лобізму полягає в донесенні 

необхідної аналітичної інформації до відповідних суб‘єктів про статус справ у тих чи 

інших галузях суспільного життя, про ставлення певних груп інтересів до тих чи інших 

питань[1]. 

Таким чином, роль інформаційного лобізму полягає у виконанні соціально 

значущих функцій, що сприяють налагодженню конструктивного діалогу між різними 

суб'єктами соціально-політичного життя суспільства і державою: адекватне донесення 

до органів публічної влади інтересів різних соціальних груп, що є передумовою для 

вироблення ефективних державно-управлінських рішень стосовно соціально-

політичного життя суспільства; підвищення рівня доступу суспільства до інформації 

органів публічної влади з метою забезпечення відкритості і прозорості влади, її 

адаптивності до зовнішніх умов, що змінюються; 

орієнтація діяльності органів публічного управління на думку цільових 

аудиторій;  

вирішення суперечливих питань між владою та окремими групами 

громадськості; формування активної громадянської позиції і сприяння органам 

публічної влади в вирішенні питань забезпечення ефективності функціонування 

публічного сектору.  

З метою оптимізації «діалогічності» інформаційного лобізму як суспільного 

явища, необхідно створити рівні умови різним зацікавленим групам при відстоюванні 

інтересів; встановити межі впливу груп тиску на прийняття соціально значущих 

проектів і рішень; визначити науково обґрунтовані шляхи, методи і інструменти 

взаємодії зацікавлених груп з органами публічної влади всіх рівнів.  

Література: 1. Т. Ю. Богиня Інститут лобізму: сутність, методи та функції / 

Т.Ю.Богиня // Держава і право :  зб. наук. пр. Юридичні науки. Вип. 60 / Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького, 2013. - 600 с.; 2. Кіслов Д. В. Інформаційний лобізм як вид 

державних маркетингових комунікацій / Д. В Кіслов // Економiка та держава. – 2014. –  

№ 4 –  С.125-127.; 3. Королько В. Основы паблик рилейшнз [Электронный ресурс] / В. 

Королько. — Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/cultur/ 

korolkopr.htm#Toc528280072; 4. Любимов А. П. История лоббизма в России / А. П. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Канд. екон. наук, доц. Гелеверя Є. М., студ. гр. ЕП-41 Сазонова Е. В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури  

 

Відсутність інструментів забезпечення прозорості перешкоджає ефективному 

індикативному плануванню і розвитку житлової сфери економіки на регіональному 

рівні, адже в сучасних умовах все більш активну роль відіграють як самі міста і їх 

асоціації, так і організації, що займаються планово-методичною, дослідницькою і 

консалтинговою діяльністю – науково-освітні та навчально-консультаційні центри, 

недержавні структури, вищі навчальні заклади тощо.  

Слід зазначити, що цим питанням і проблемам присвячені праці провідних 

науковців і практиків Бабаєва В.М., Іванілова О.С., Васильєва О.В., Гелевері Є.М. та ін. 

Разом з тим окремі питання індикативного планування розвитку житлової сфери 

економіки на регіональному рівні сформульовано недостатньою чітко в теоретичному 

аспекті. 

Отже мною, автором цієї доповіді, поставлено за мету розробка теоретичних 

положень та практичних пропозицій щодо принципів та особливостей створення 

системи показників (індикаторів), спрямованих на ефективне планування, 

прогнозування, аналіз та контроль розвитку житлової сфери економіки на 

регіональному рівні. 

Система показників глибини передумов соціально-економічного розвитку 

процесу розвитку житлового будівництва у регіоні в умовах децентралізації повинна 

бути націлена на підтримку процесів прийняття рішень на рівні міст і регіонів і, у свою 

чергу, сприяти вирішенню трьох таких задач: 

1. Попередній аналіз ситуації в регіоні. Проблеми міст із більшою чи меншою 

мірою глибини описуються за допомогою набора формалізованих показників. Аналіз 

цих показників у динаміці, їх порівняння з аналогічними показниками в інших містах 

або з певними нормативними значеннями дозволяє виявити проблемні сфери і 

потенційні полюса зростання. 

2. Оцінка очікуваного ефекту від заходів, що пропонуються в програмах. Масив 

інформації, що постійно розширюється, дозволяє у деяких випадках розраховувати 

очікуваний ефект від їх реалізації на основі зіставлення з іншими містами, де аналогічні 

заходи вже реалізовані. Такий підхід дозволяє, принаймні приблизно, оцінити ефект від 

виконання всієї програми. 

3. Моніторинг і оцінка виконання прийнятих програм. Періодичні інформаційні 

зрізи ситуації використовуються для оцінки того, як виконуються заходи, закладені в 

програму, а також для оцінки ефективності цих заходів. Таким чином, створюється 

основа для роботи механізму зворотнього зв‘язку в ході управління, необхідної 

корекції середньо- і довгострокового планування, уточнення поточних планів. 

Для того, щоб система показників сприяла вирішенню поставлених задач, вона 

має бути побудована на основі таких принципів: 

1. Комплексність. З урахуванням того, що регіон розглядається як єдина 

система, показники повинні відображати ситуацію у всіх варіантах його економіки і 

соціальної сфери, які знаходяться як у прямому (муніципальний сектор), так і в 

непрямому (незалежні підприємства й організації) управлінні властей міста. Одночасно 

показники системи, що використовуються для опису різних, але взаємопов‘язаних 
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аспектів економічних і соціальних процесів, мають бути методологічно з‘ясовані, 

спиратися на єдину концепцію, використовувати єдині визначення і класифікації. 

2. Повнота охвату в поєднанні з відносною простотою системи показників. При 

розробці системи показників ставилася ціль відобразити широкий спектр економічних і 

соціальних процесів, що відбуваються в регіоні. В ідеалі, щоб дати якісну 

характеристику таких процесів, потрібно зібрати й обробити великі обсяги 

статистичних даних, витративши на це значні сили та кошти. Однак на практиці 

рішення з тих чи інших управлінських питань часто приймаються в умовах неповноти 

інформації, нестачі часу на детальне інформаційне забезпечення, необхідності 

економити кошти й інших обмежуючих чинниках. Тому ключовим завданням розробки 

системи індикаторів є пошук обмеженої кількості найбільш важливих показників. 

Використання цього обмеженого числа показників (індикаторів) дозволить, затративши 

відносно невеликі зусилля, організувати оперативний моніторинг. 

3. Змога насичення системи достовірною інформацією і зіпоставність показників 

у часі та просторі. Система показників повинна бути реалістичною, тобто включати 

показники, що фактично можуть бути отримані, причому на постійній основі. Систему 

показників доцільно створювати з використанням стандартних класифікацій, 

розроблених Держкомстатом. Разом із тим до неї мають бути включені показники, для 

яких потрібна інформація, не представлена в стандартних статистичних класифікаціях. 

У цю категорію потрапляють дані галузевого характеру (вони, як правило, існують у 

якості «внутрішньої» інформації в різних галузевих підрозділах житлово-комунального 

господарства), оціночні дані і деякі інші. Можуть також виникнути ситуації, коли для 

окремих показників буде потрібно провести додаткові дослідження, однак заздалегідь 

треба оцінити доцільність використання таких показників з погляду витрат на їх 

отримання. 

4. Відкритість системи показників для користувача. Практика показує, що 

прозорість і доступність інформації про соціально-економічний розвиток стають 

одними з вирішальних умов для залучення інвесторів, а також для ефективного 

використання регіональних ресурсів. Відкриття інформації про місто – суттєвий 

елемент міської маркетингової програми, в основі реалізації якої має бути наступний 

принцип: краще негативна інформація, ніж відсутність інформації. 

5. Однозначна інтерпретація показників. Цей критерій є суттєвою умовою 

порівняння показників. Визначення показників і способи їх розрахунку ґрунтуються на 

єдиній методології, що розробляється в декілька основних етапів: 

 ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, 

формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники, 

визначення типу даних, що потребують розробки; 

 визначення змісту показників; 

 визначення методів оцінки показників, процедур обробки первинних 

даних із метою отримання узагальнюючих показників; 

 визначення основних джерел даних, необхідних для обчислення 

показників. 

Якщо говорити про структуру системи показників соціально-економічного 

розвитку, то вона традиційно складається з трьох рівнів: 

1. Первинні показники – це ті показники, що можуть бути отримані 

безпосередньо зі статистичних джерел (державної або регіональної статистики, 

внутрішньої звітності). База первинних показників слугуватиме основою для 

підготовки розрахункових індикаторів. 

2. Індикатори – нескладні відносні показники, які отримують розрахунковим 

шляхом із первинних показників. Частина з них уже існує в офіційних статистичних 

матеріалах, частина являє собою нові показники. 

3. Зведені індекси – невелика кількість складних індексів, яка характеризує 
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комплексні параметри: якість життя, стан економіки, розвиток людського потенціалу 

тощо. 

Література: 1. Бабаєв В. М. Управління міським господарством: теоретичні та 

прикладні аспекти / В. М. Бабаєв / Національна академія держ. управління при 

Президентові України. Харківський регіональний ін-т. – Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ, 

2004. – 204 с.; 2. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. - К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 628 с.; 3. Васильєв О. В. Методологія і практика інфраструктурного 

забезпечення функціонування і розвитку регіонів України : монографія / О. В. 
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Організаційний комітет конференції  

X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 

прозорість та сталий розвиток» 

висловлює  щиру вдячність партнерам за матеріальну підтримку  

в проведенні наукового заходу: 
 

 

        Український національний 

комітет міжнародної торгової палати -  

віце-президент з питань регіонального  

співробітництва – Демкура Т.В. 

http://www.icc-ternopil.org 

 
 

ТДВ «Житлобуд-2» -  

управляючий - Конюхов О.В., 

нач. фінансово-економічного  

відділу – Кошовий А.В. 

http://www.zhilstroj-2.ua/ 

 

 

                                                  ПП «Київсоцсервіс» - 
                                        директор Оліфрієнко К.М.,  

                               заступник директора Циганов А.В.                                         

https://www.facebook.com/tukir.com.ua 

        

           

 

ТОВ «БК Титаніум» -  

директор Наливайко Т.Л. 

http://www.bctitanium.com.ua 

 

 

 

ПП «Аксікон» - директор Тимофєєв О.В. 

http://www.axicon.prom.ua 

https://www.facebook.com/axicon.ua 

 

 

 

Start-up центр ХНУБА  

«New Development» 

 

                                              

 

Дякуємо за ваш внесок та сподіваємося на подальшу плідну 

співпрацю! 

 

Організаційний комітет конференції 

http://www.zhilstroj-2.ua/
http://axicon.prom.ua/
https://www.facebook.com/axicon.ua
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Інформація про кафедру економіки 

Харківського національного університету будівництва та архітектури 
 
Традиційним для кафедри економіки стало проведення 

Міжнародної науково-практичної конференції, яка вже 

вдесяте скликає до обговорення актуальних економічних 

питань та вирішення проблем бізнесу представників всіх 

куточків України та закордонних спеціалістів. Учасниками 

конференції є керівники провідних виробничих та буді-

вельних підприємств, громадських організацій, викладачі 

вищих навчальних закладів, молоді вчені, практики. 

Десята зустріч свідчить про вірність своїй місії, 

стабільність та обрання правильного вектору розвитку 

кафедри, яка була заснована в 1997 р. доктором 

економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і 

техніки України, академіком Академії будівництва України 

Іваніловим Олександром Семеновичем, а з 2016 року 

отримала нове дихання та почала досягати нових 

горизонтів  на чолі з талановитим керівником, науковцем, 

доктором економічних наук, професором Калініченко 

Людмилою  Леонідівною. 

Діяльність кафедри відповідає стратегічному Плану 

розвитку Харківського національного університету будів-

ництва та архітектури на 2018-2023 роки., згідно з яким 

визначено основні цілі освітньої діяльності кафедри 

економіки: 

 посилення практичного спрямування підготовки 

здобувачів вищої освіти згідно з європейським вектором 

модернізації економіки, орієнтацією на її креативність, 

прозорість та сталий розвиток; 

 проведення фундаментальних та прикладних 

наукових  досліджень  та  пошукової  творчої діяльності в 

сфері національної, галузевої т суб‘єктної економіки; 

 формування та розвиток ділових компетенцій та 

особистих якостей конкурентоспроможних, ініціативних і 

всебічно освічених професіоналів, лідерів й експертів в 

області будівництва, сучасної промисловості і високих 

технологій відповідно до вимог національної економіки; 

 виховання фахівця, який має опанувати як систему 

професійних знань, умінь і навичок, так і набути високу 

культуру, стати представником елітної частини суспільства, 

патріотом своєї держави. 

Освітній процес забезпечується висококваліфікованим, 

досвідченим професорсько-викладацьким складом з 

потужним науково-педагогічним потенціалом. 

З метою оновлення та розширення знань, вивчення 

передового педагогічного досвіду, ознайомлення з досяг-

неннями науки, техніки, виробництва, формування нових 

професійних компетентностей в науково-дослідній діяль-

ності, засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та 

засобів навчання викладачі кафедри систематично 

підвищують кваліфікацію на передових підприємствах, у 

провідних наукових установах, проходять стажування за 

кордоном з врахуванням нових вимог до вищої освіти. 

Співробітниками кафедри подаються заявки на 

отримання грантів з метою реалізації соціальних (Active 

Citizen – British Council) та освітніх проектів (Erasmus+ Jean 

Monnet Modules). 

Перед випускниками кафедри економіки відкрива-

ються двері комерційних, державних та соціальних 

підприємств, де вони займають посади керівників проектів 

та окремих структурних підрозділів, економістів-

аналітиків, спеціалістів з економіки праці та заробітної 

плати, фахівців з бюджетного планування та розвитку 

потенціалу підприємств, організацій, установ. 

Універсальність професії економіст дозволяє випускникам 

адаптуватися і до суміжних сфер ділової активності, таких 

як маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоеконо-

мічна, освітня, науково-дослідницька діяльність.  

Якісна галузевоспрямована освіта за спеціальністю 051 

«Економіка» – це гарант  майбутньої зайнятості наших 

випускників, адже на другому (магістерському) освітньому 

рівні в межах спеціальності 051 «Економіка» кафедра готує 

профільних фахівців за освітньою програмою «Економіка 

будівельної галузі» із знанням та практичним досвідом 

застосування спеціального програмного комплексу для 

складання кошторисної документації та унікальних на 

сьогоднішній день професіоналів за спеціалізацією 

«Публічні закупівлі», яка є трендом ринку здійснення 

прозорих та відкритих торгів та проводиться за замовленням 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.  

Але кафедра економіки ніколи не зупиняється на 

досягнутому, тому починаючи з 2017 року бере на себе 

відповідальність за підготовку фахівців за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», в 

межах якої дає всі необхідні знання, уміння й навики, які 

дозволяють випускникам (бакалаврам та магістрам) успішно 

конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, створювати 

стартапи, розвивати власну підприємницьку справу, 

проводити експертизу товарів, техніко-економічне 

оцінювання підприємств, реалізовувати свій потенціал у 

митній справі та комерції. 

Професорсько-викладацький склад кафедри економіки 

застосовує індивідуальний персоніфікований підхід до 

навчання кожного студента та вкладає в майбутніх 

випускників свої знання, досвід, навіть частинку душі, 

розвиваючи при цьому потенціал здобувачів вищої освіти 

через громадську, соціальну, науково-дослідницьку, 

культурну, креативну та інноваційну діяльність, 

організовуючи зустрічі з видатними представниками 

бізнесу, науковцями-практиками, суспільними та 

культурними діячами.  

Студенти кафедри економіки регулярно отримують 

нагороди та стають переможцями Всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів студентських наукових робіт, міських 

економічних турнірів, приймають участь у виїзних 

лекційних заняттях,  Молодіжних форумах, науково-

практичних конференція всіх рівнів. 

Всі студенти забезпечені базами проходження щорічної 

практики на провідних підприємствах будівельної галузі та 

житлово-комунального господарства з можливістю 

подальшого працевлаштування. 

Виховна діяльність кафедри спрямована на 

культивування відповідальної у всіх сферах життя та 

духовно розвиненої особи, патріота України, що 

підтверджує волонтерська діяльність, яка широко 

висвітлюється в інформаційному полі кафедри, 

університету, МОН. 

У рамках наукових напрямків кафедри сформувалась 

потужна наукова школа, діяльність якої направлена на 

проведення фундаментальних та прикладних досліджень, 

підготовку наукових кадрів, підвищення рівня підготовки 

бакалаврів, магістрів та докторів філософії за денною 

та заочною, бюджетною та контрактною формами 

навчання. 
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       Підготовка за освітнім ступенем «Бакалавр» - 3 роки 10 місяців 

Підготовка за освітнім ступенем «Магістр» - 1  рік та 4 місяці 

Підготовка за освітньо-науковим рівнем «Доктор філософії» - 4 роки. 

Можливість вступити до АСПІРАНТУРИ 
 

Переваги навчання в ХНУБА: 

1. Навчання за держзамовленням та контрактом (вартість, якого не 

змінюється протягом всього терміну навчання); 

2. Наявність гуртожитку, якій знаходиться в пішій доступності до 

Університету. 

3. Сучасна матеріально-технічна база, повне методичне та науково- 

практичне забезпечення навчального процесу. 

4. Забезпеченість студентів базами проходження щорічної практики на 

провідних підприємствах з подальшим ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ. 

5. Вивчення спеціальних економічних дисциплін зі складання інвесторської 

кошторисної документації. 

6. Кафедра економіки має розвинені партнерські відносини з бізнес-

структурами. 

 

З виникнення питань щодо умов вступу, звертайтеся: 

Адреса: м. Харків, вул. Сумська, 40,  

кафедра економіки: 4-й поверх, каб. № 408.  

E-mail: kafekonomika@ukr.net 

Контактні телефони:  
         кафедра економіки – (057) 706-19-46, (050) 632-05-80, (050) 605-37-57 

приймальна комісія – (057) 700-07-47. 

Сайт кафедри: econ2016.krasalex.com 
 

mailto:kafekonomika@ukr.net
http://econ2016.krasalex.com/
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